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Focikönyvet írt
Esterházy Péter
Sportújsággal a kezében ér-
kezett a megbeszélt találko-
zóra Esterházy Péter. A kér-
désre, hogy mindig olvassa-e
a lapot, azt válaszolta: mos-
tanában egyre gyakrabban,
mintegy felkészülésként a
világbajnokságra. S máris a
tárgynál vagyunk, hiszen a
Magvetônél futballal kap-
csolatos kötete lát napvilá-
got a Könyvhétre Utazás a
tizenhatos mélyére címmel.
(Mátraházi Zsuzsa)
228. oldal
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bogarak
(Deák László)
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A forgalomba került köny-
vek válogatott listája a
Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a
Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu) te-
kinthetôk meg.
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Kolofon

Könyvmolyképzô Kiadó
A. Katona Ildikóval
beszélget Nádor Tamás

A jóféle könyvmoly ta-
pintatosnak mondható.
Berágja magát a kötetek-
be, de ravaszkás mo-
sollyal csupán kedvenc
étkét, a papírt fogyasztja.
Meghagyja tanoncainak, a
könyvmoly-emberkéknek
a szöveget. Azok pedig
igyekeznek betûrôl betû-
re, szóról szóra, mondat-
ról mondatra úgy araszol-
ni, hogy magukba szívja-
nak olvasmányélményt:
történetet, stílust, humort
és komolyságot, szépsé-
get, gondolatot. Játszva
tanulnak, meg erôfeszítés-
sel is persze, amelyben
sokféleképpen segít a
Könyvmolyképzô Kiadó.
270. oldal
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Sportújsággal a kezében érkezett a megbeszélt ta-
lálkozóra Esterházy Péter. A kérdésre, hogy min-
dig olvassa-e a lapot, azt válaszolta: mostanában

egyre gyakrabban, mintegy felkészülésként a világ-
bajnokságra. S máris a tárgynál vagyunk, hiszen a
Magvetônél futballal kapcsolatos kötete lát napvi-

lágot a Könyvhétre Utazás a tizenhatos mélyére
címmel. Nézem magas termetét, egyenes tartását,

az átlagosnál hosszabbra hagyott ôszes haját.
Azt írja a könyvében, hogy aki futballista volt,

akár negyed-, ötödosztályú is, mint ô maga,
azon örökre nyomot hagynak a játékosként

eltöltött évek. 

■ – Mire kellene figyelnem, hogy észrevegyem a futballis-
ta múltjára utaló jeleket?
– Ha zakóban meg öltönyben van az ember, nem kell látni,
hogy futballista volt. De ha egy focipályán figyeljük meg, ak-
kor azonnal kiderül. Ahogy áll vagy kitámaszt, ahogyan mo-
zog, pláne, ha feléje gurul egy labda, s arra mozdul. A vala-
mikori elsô osztályú játékosoknál a komoly izmok még rom-
jaikban, az ember elhízása után is látszanak. Rögtön észre-
venni, hogy valaki kézilabdázott vagy focizott.
– Az az érzésem, hogy Önt nem általában a sport érdekli,
nem a gerelyhajítás, a diszkoszvetés, hanem csak a futball.
Jól sejtem ezt?
– Jól. Az olimpiák környékén az ember mindig fellelkesedik
és tudni fogja, hogy más is van a futballon kívül. Például volt
egy súlyemelô periódusom, valamiért hihetetlen izgalmas-
nak tartottam, ahogy ott emelgettek, vagy nagyon finom
sport a kosárlabda, még inkább a hoki. Annál
az volt az alapprobléma, hogy az oroszok, job-
ban mondva a szovjetek játszották a legelegán-
sabban, de politikai okokból a cseheknek kel-
lett drukkolni, akik nem voltak rosszak, de hát
Harlamovékhoz képest… Tiszta Mozartok vol-
tak. A politikai okok meggyôzôbbnek bizo-
nyultak. Innét is látszik, milyen egészségtelen a
diktatúra, mindig idióta megfontolásoknak kell
eleget tenni.
– A könyvben sok irodalmi hasonlatot hasz-
nál. A legendás futballistákat veti össze
Joyce-szal, Balzackal. Azonos súllyal jelenik
meg Önnél a labdarúgás és az irodalom?
–  Vegyük példának Puskást, aki futballzseni
volt. A zseni az zseni. Az emberiség történeté-
ben Dante nyilván nagyobb szerepet játszott,
mint Puskás, de a futball világában, ebben a
részvilágban Puskás ugyanolyan magas polcon
van, mint Joyce vagy T. S Eliot. Tehát nem ha-
mis az a hasonlat, hogy ha vele találkozhattam,
az ugyanolyan, mintha Balzackal akadtam vol-
na össze. Persze ezek hasraütéses hasonlatok,
linkek, ami abból is látszik, hogy bármelyik hí-
res író nevével be lehet ôket helyettesíteni.

– Futballista pályafutása, ahogy megírja, az iskolában kez-
dôdött, ahol ennek is köszönhette, hogy befogadták. Gim-
náziumba a budapesti piaristákhoz járt. Ott is egyengették
sportkarrierjét?
– A Piarista Gimnáziumnak nagyon sokat köszönhetek,
hosszan és bármikor tudom laudálni, a futballistalétemhez
azonban szemernyit sem járult hozzá, ellenkezôleg. A kosárlab-
da volt ott kötelezô, és én abban páriának számítottam. Amúgy
sem tartom tisztességes dolognak kézzel labdához érni.
– A fröccs egész értelmezô szótárnyi változatát sorolja fel
a könyvben. Ennek az ismeretanyagnak is köze van a fut-
ballhoz?
– A futballnál inkább a sörhöz épülnek lebonthatatlan hidak,
mert az viszi legjobban a szomjat. De hozzátartozik egy kis
kicsapongás, s amit említett, az a kocsma kultúrája. Egy szin-
tig mindenki ismeri a fröccsváltozatokat, de vannak ország-
résztôl, közösségektôl függô elnevezések. Kicsit utánamen-
tem ezeknek, mert engem érdekelnek a szavak.
– Mi lesz a focistával, ha kiöregszik a játékból?
– Az alsóbb osztályú futballozók az idô múlásával inkább
csak szurkolók lesznek, méghozzá elsô osztályúak. Én sose
lettem nézô, mindig belülrôl, a pályáról, a játék felôl látom a
mérkôzést, akkor is, ha a lelátón vagy a tévé elôtt ülök.
– Mostanában is rendszeresen jár meccsre?
– Nem nagyon. A környékre el-elmegyek, sétálás helyett, de
a Népstadionban már rég nem voltam, mert magyar meccset
nehéz jó szívvel nézni. 
– A focicsapatokért szurkolást nem az intellektuális szóra-
kozások között tartják nyilván. Sose zavarta a tömeg önfe-
ledt, trágár ordibálása? 
– Kérem szépen, én külvárosi munkáscsapatban nôttem fel,
annak a szabályaival, erkölcsével, stiláris finomságaival korán
találkoztam. Következésképp az ilyen környezetnek az álfér-
fias durvaságát sokáig nem is érzékeltem. Tudomásul vettem,

hogy a futballpályák ilye-
nek. Késôbb sem zavart
ez a világ, az anyádozás
ott nem egészen azt jelen-
ti, mint a mindennapok-
ban. A pályákon az én if-
júkorom óta eluralkodott
agressziót riadtan nézem.
Ezek a fiúk vagy akár lá-
nyok, férfiak, nôk csak
másodsorban meccset
nézni mennek ki, valójá-
ban az üvöltözés és izmo-
zás miatt. Pótvallás, élet-
pótlék. Ehhez nekem
nincsen közöm.
– Azért megvallja a
könyvében, hogy egy-
szer erôteljes hazafias
érzelmek fakadtak ki
Önbôl, amikor a maga
mellett ülô „fiatalem-
ber” nem a magyar, ha-
nem az ellenfél olasz
csapatnak szurkolt. 

Elôbb volt csatár, mint író
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– A fiammal néztem a meccset, aki ismerte a
másik csapatot, azt hiszem, a Róma volt az, s
az olaszok nagyon szépen játszottak, ezért
drukkolt nekik, akik közelebb járnak a futball
definiálatlan szelleméhez. De az igazi szurko-
ló nem ilyen, azt nem érdekli a nívó. Nem
azért drukkolunk, mert a csapat jó, hanem,
mert a mienk, s akkor nem számít semmi.
Egy magyar válogatott végül is az országot
képviseli. Európa bizonyos helyein a futball-
rajongó minden különösebb nélkül tudja a
saját csapatáról mondani, hogy a németek
vagy az olaszok. Én soha nem tudom azt
mondani, hogy a magyarok, mindig azt mon-
dom, akár így, akár úgy játszanak, hogy a mi-
eink. Ennek nincs nagy jelentôsége, látható-
an generációs ellentétek is feszülnek itt. Még-
sem tudom elgondolni, hogy ne egy magyar
csapatnak drukkoljak, ha egy külföldivel ját-
szik. Minthogy a magyar csapatok nemigen
játszanak már nemzetközi mérkôzéseket, van-
nak kedvenc külföldi csapataim, teljesen tri-
viálisan a Barcelona például. De egy Barcelo-
na–Nyíregyháza meccsen nem tudom elkép-
zelni, hogy ne a Nyíregyházának drukkoljak.
Mondjuk, nincsen sok dolga ilyenkor a szur-
kolónak, mert a Zalaegerszeg–Manchester
United találkozón lehetett azt mondani,
hogy az ember a Zalaegerszegnek drukkol, de
körülbelül három percig. Nincs valóságos sú-
lya az ügynek, nem lehet az embernek elvesz-
tenie a fejét, mert száz az egyhez, hogy kika-
punk. De az egyik legfôbb drukkolói erény a
hûség. Olyan nincs, hogy az ember egy ideig
a Fradinak drukkol, aztán meg, ki se tudom
mondani, a Dózsának. 
– Akadnak azért kivételek: Ön megrögzött
Fradi-szurkoló létére átállt Honvéd-druk-
kernak.
– Az nehéz dolog volt. Fölborult a világ rend-
je, mert a testvérem hivatásos futballista lett.
Egy ideig ugyan a Fradinál játszott, de aztán
elkerült a Honvédba. Ezt az erkölcsi egzisz-
tenciális dilemmát nehéz volt megoldani. Egy ideig remény-
kedtem, hogy ez áthidalható, ha én továbbra is a Fradinak
drukkolok, de az öcsém nagyon sok gólt rúg, tehát 4:3-ra nyer
a Fradi. Egy másodperc alatt kiderült, hogy ez ennél sokkal
egyszerûbb. Ha 1:0-ra nyer a Honvéd egy öngóllal, már an-
nak is jobban örülök, mint a Fradinak, mert akkor a követke-
zô meccsen Marci öcsémnek jobbak az esélyei. Ez gyakorla-
tias sport, meg a drukker lelkivilága is egyszerûen megfejthe-
tô, nincs benne értelmiségi finomság. Nem is szeretem, ha a
futballról nagyon metaforikusan beszélnek vagy beszélünk,
és nagyon meglátjuk a mélységeit. Amik persze vannak.  
– Meséljen a focinak ezekrôl a mélységeirôl!
– Szerintem a futballnak az egyik vonzereje az, hogy egymással
ellentétes tulajdonságokat egyesít. Nagyon egyszerû sport, min-
denhol lehet játszani, nem kell hozzá semmi, se asztal, se kosár-
palánk. Le kell tenni két-két követ kapunak, s máris kezdôdhet
a meccs, akár hegynek fölfelé is. Igen ám, de olyan ez is, mint
az angol nyelv, hogy csak elkezdeni könnyû. Aztán amikor lát-
juk a nagyon nagy csapatokat, hihetetlen komplex mozgásokkal,
kitalálhatatlan megoldásokkal szembesülünk. Tehát közben na-
gyon bonyolult sport is. Benne rejlik az észnek és a fizikumnak
a kettôssége. Egyrészt intellektuális játék, tehát kell tudni min-

denféle terveket szôni, de máskor egyszerûen gyorsabbnak kell
lenni a többieknél, cselezgetés nélkül megtolni a labdát és elsza-
ladni vele. Szerintem az egyik legszebb kapcsolat a személy meg
a közösség között a játékosnak meg a csapatnak a viszonya, mert
csak a közösség révén tud jó lenni valaki. Olyan nincsen, hogy
én jól játszom, a csapat rosszul, ez értelmetlenség. 
– Tehát kijárt az öccse meccseire. Melyik mérkôzése a leg-
emlékezetesebb? 
– Ha el akarom gondolni, hogy milyenek is az öcséim, akkor
arra a délutánra gondolok, amikor 1985-ben Marciék Athén-
ban játszottak a Real Madriddal és megverték ôket. Ott volt
nyolcvanezer ember, s kiabálták végig az én nevemet. Ezt
már jó szívvel vettem tôlük. Másnap Pireuszban elmentünk a
tengerpartra ebédelni, egy órakor leültünk és még hatkor is
ettünk, csigákat, hatalmas halakat, ezerfélét. Közben múlt az
idô, ment le a nap. Ez az egyik legszebb vagy legkatartiku-
sabb élményem. A görögök állandóan a harmóniáról beszél-
nek, hát az ott akkor megvalósult. Elég csak azt a délutánt
felidéznem, s azonnal nagyon tudom értékelni azt, hogy az
öcséim bátyja lehetek.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit 2
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Önazonosságunk
nemzeti
meghatározói

■ A frissen megjelent tanul-
mánygyûjtemény, a Mi a ma-
gyar? visszautal az 1939-ben
kiadott, azonos címû
esszékötetre. Ott is a kor
szellemi tekintélyei fejtették ki
véleményüket a magyarság
önismeretét szolgáló írásaikkal.
Olyanok, mint Babits, Kodály
vagy a kötet szerkesztôje,
Szekfû Gyula. A könyv rendel-
tetése az volt, hogy összefogja
az értelem erôit, s fölkészítse
nemzetünket a belsô ellenál-
lásra a hitleri Németország
„élettérnövelô” Kelet-Európa-
politikájával szemben, amely a
határrendezés kilátásaival
együtt is csak bûnt, bajt és
beláthatatlan szenvedést ígért.
A szükségképpen különbözô
színvonalú tanulmányok más-
másféle világnézeti árnyala-
tokat képviselô, fôként
liberális-konzervatív beállí-
tottságú szerzôi abban
egyeznek, hogy tisztázni és
védelmezni akarták nemzeti
identitásunkat. A baloldaliak –
köztük Móricz-cal –
megelôzték ezt az antológiát a
Mai magyarok régi magyarokról
címû, Fejtô Ferenc
szerkesztette antológiával,

amelyben József Attila A
Dunánál címû verse ütötte
meg az alaphangot. A népi

írók más fórumokon
fejtették ki állás-
pontjukat. 
A Habsburg-Intézet
és a Rubicon
kiadásában megjelent
új könyv elôszavában
írja Gerô András, hogy
a hatvanhét évvel
korábbi mû
szellemtörténeti kérdé-
seire szeretnének a
mai szerzôk nem
szellemtörténeti vála-
szokat adni. Ez az
összekapcsolás úgy
tünteti föl a könyvet,
mintha e szerzôk
Szekfûékkel
vitatkoznának.
Szerintem inkább

arról van szó, hogy egy
magára adó országban
végzetes mulasztás volna, ha
az itt élôk nem vetik föl újra
saját identitásuk kérdéseit.
Különösen, mert ezt az orszá-
got megfosztotta eleve gyönge
lábon álló nemzeti független-
ségétôl elôször 1944-ben a
megszálló Németország, majd
egy év múlva a Szovjetunió,
amely azután csak ötödfél
évszázaddal késôbb vonta ki
csapatait, és quislingeket tar-
tott nyakunkon. A harmincki-
lences antológia nyomán
tizenhárom szakember
ugyancsak a nemzeti öna-
zonosság tárgyában fejti ki
véleményét. Éppúgy illetéke-
sek a magyarságügyben, mint
szellemtörténész elôdeik. 

Van is szimmetria a két
könyv között: tizenhárom
szerzô itt is, ott is. A szakmai
megfelelés nem egészen teljes:
a mostaniban nem szerepel
teológus – igaz, a régiben
Ravasz László református
püspök létére sokkal inkább
foglalkozott a „magyar
lélekkel”, mint a hitélettel.
Szentelt azonban egy-két
bekezdést a nemzet etikai

jellemzésére, míg az új
könyvben nemigen találom
ennek megfelelôjét. Nem állí-
tom, hogy a mai szerzôk telje-
sen mellôzik az erkölcsi
vonatkozásokat, de hiányolom
a nemzet morális állapotának
szemlézését. Elfogadom
egyikük véleményét arról, hogy
az „idegenszívûség” zsurnalisz-
ta szólam, érzelmi zsarolás. A
tanulmányíró azonban elsiklik
például afölött, hogy az
államtól megszerzett tôkét
sokan külföldön költik el, vagy
idegen bankokban fialtatják, s
kivonják a nemzetgazdaságból.

Ha a harmincas évek Mi a
magyar?-jában nem találom a
korabeli baloldal hangadóit,
Kassáktól Déry Tiborig vagy
Bálint Györgyig, úgyszintén a
népi irányzat nagyjait Illyéstôl
Kodolányiig, akkor a 2005-ben
keletkezettbôl a nemzetgondo-
lat képviseletérôl ismert
szerzôket keveslem.
Hiányolom Szabad Györgyöt,
Csoóri Sándort, Tornai
Józsefet, Für Lajost vagy Kiss
Gy. Csabát. Irodalmi
kultúránk olyan tekintélyeit is
említhetem, mint Hubay
Miklós, Kosáry Domokos,
Határ Gyôzô, Faludy György,
hogy csak a kilencveneseket
mondjam; ellensúlyozhatták
volna a Medgyessy Pétert
dzsentri származásáért (?) s
nem mentalitásáért bíráló Fejtô
Ferencet. A könyvben tallózva
így is remek gondolatokra,
maradandó írásmûvekre
bukkantam. Kiemelném elsôül
Marosi Ernô képzômûvészeti
esszéjét – Gerevich Tibor és
Fülep Lajos magyar
mûvészetrôl alkotott
véleményét szembesítve alakít-
ja ki álláspontját jól mûködô
mérlegén. Jó szívvel ajánl-
hatom az olvasónak Somfai
László remek írását Bartók inte-
gratív magyarságáról; Szegedy-
Maszák Mihály eszmefuttatását
mûveltségünk történeti konti-
nuitásáról és diszkontinuitá-
sáról; Bálint Csanád és Romsics

Ignác elmélyült tanulmányát a
magyar nép távolabbi és
közelebbi múltjáról;
Andrásfalvy Bertalanét
mûvelôdéstörténeti öna-
zonosságunkról. Kornai János
közgazda-szemmel méri föl
helyünket a világban, Ormos
Mária világtörténelmi össze-
függéseket bemutató,
iróniában sem szûkölködô
áttekintést ad a 20. századi
magyarokról és európai
beilleszkedésünkrôl. Íróink
közül Esterházy Péter a
„nemzetiek” vadhajtásait nye-
segeti, helyenként Bibó
Istvánra, másutt Ignotus Pálra
vagy éppen elvi-eszmei ellen-
feleire (hol Németh Lászlóra,
hol Bálint Györgyre) rímelô
gondolatokkal. Kányádi Sándor
a népmûvészeti életfa-orna-
mensek indázásához hason-
lítható észjárásával bûvöl el a
saját magyarságáról adott,
emlékiratszerû vallomásában; a
felvidéki Grendel Lajos és a
délvidéki Végel László a kisebb-
ségi sorsról ad fanyar ízelítôt.
Korniss Péter (Szekfû
könyvéhez képest ez újdonság)
riportfotókkal mutatja be a
paraszti nép életét, kultúráját.
Ennyi megmaradt a harmincas
évek (József Attilától sem ide-
gen) magyarságszemléletébôl:
vizuálisan ma is a parasztsággal
azonosítjuk a magyarságot. 

Költônk nagy igazsága,
hogy „csak ami lesz, az a
virág, / ami van, széthull
darabokra” (Eszmélet). Nagy
igazság, de nem dogma ez,
ha a magyarságra alkalmaz-
zuk: sok minden széthull
belôle, de az alkotó ember
mûvei megmaradnak, és
kovászként kötik össze azt a
képzôdményt, ami a föld-
kerekségen csak nekünk be-
cses: a nemzetet. 

Alföldy Jenô
Mi a magyar?
Szerkesztette Romsics Ignác
és Szegedy-Maszák Mihály
Habsburg Történeti Intézet –
Rubicon Kiadó, 292 oldal
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Se otthon,
se levegôn

■ Kétszáz év már nagy idô,
kérem szépen! Senki se él
addig. Legfeljebb szokások,
egyfajta életmód öröklôdhetik
ilyen hosszan, nemzedékrôl
nemzedékre folytatódóan,
amíg a változások sodrában
el nem enyészik. Mint például
a pest-budai kávéházi világ,
amelyrôl oly megejtô képet
rajzol elénk Saly Noémi utóbb
megjelent köteteiben.
Többnyire gondosan
felöltözött, ruganyos léptû
kísértetek tekintenek ránk, jön-
nek felénk írásban és képen az
oldalakról, rég kiejtett nevek
hangzanak fel, családok, bará-
tok, szerelmek, fantaszta alakok
foglalják el újra megilletô
helyeiket. És Budapest útjai,
házai, középületei, fái, egykori
cégérei, néhai kényelme és
figyelme még roncsolatlan
állapotában vibrál, mint
filmvásznon, egy rég megszûnt
moziban. 

Krúdy, Molnár Ferenc,
Heltai, Karinthy, Szép Ernô,
ezt a világot úgy ismerték,
mint a tenyerüket, imádták és
kinevették, ölelô karjából
nem akarózott kiszabadul-
niuk. A súlyosan hangzó név-
sor azonban legfeljebb csepp
a tengerbôl, Saly káprázatos
gazdagsággal, szinte kifogy-
hatatlanul sorolja fel ôket,
kávésokat, pincéreket,
kasszírnôket, muzsikusokat,
habitüéket, vendégeket.

Egyik kötetében a körúti
kávéházak és közönségük, a
másikban, az e televényben
élô, és – mint kolibri a
vaníliaillatban – pörgô, közis-

mert „csodabogarak” viszik a
prímet, traktálva bennünket

jófajta ízekkel, történetek-
kel, rég volt kedéllyel. 

Valódi vagy talmi bôség,
jólét állt-e minden mö-
gött, nehéz eldönteni.
Nyilván ez is, az is.
Hiszen egy nagyon is
valóságos nyomor sok
helyütt kilóg, kikandikál a
tükrök határolta tér résein.
Tragikus sorsokban, gaz-
dasági összeomlásokban,
öngyilkosságokban,
mostohán elfeledett
életekben nem kell
szûkölködnünk. Korán
megszakadt pályák, soha

be nem teljesült nagy
remények, léhán eltékozolt
vagyonok és tehetségek
szegélyezik mindenütt az
utat, mint bármely korban,
bárhol a világon. A
nagyvárosiassá lenni igyekvés
groteszk utai, mellékter-
mékei, alig ki- és megmûvelt
zónáira is ráláthatunk a
kirakatüvegen által, és a
fogyasztási számlák
végösszegérôl sem kell,
általában, merészebb fantá-
ziánkat megmozgatnunk. 

Nem volt tehát ez a tár-
gyalt korszak a dôzsölés
hona, sem a biztonságos
egzisztenciák hona, de volt
valami megismételhetetlen
bájé, kellemé, modoré,
valamifajta házon kívüli biz-
tonságé, oly elôzékenységé,
amit otthon csak elvétve kap
meg az ember, amely körben
jobban ismerik, tisztelik, szol-
gálják ki-ki szokását,
bolondériáját, mint odahaza,
nem egész pusztán, üzleti
alapon.  

Rendkívüli egyéniségek
találkoztak itt a pult mindkét
oldalán. Saly Noémi is nyilván
azért búvárolja, írja le,
szerkeszti cikkekbe és
kötetekbe ezt a nagyon is
beszédes, imponálóan színes, a
hajdani emberek tehetségét és
élni tudását dicsérô anyagot,
mert jól tudja, egyszeri, megis-
mételhetetlen együttállásról
van itt szó. Semmi remény
sincs arra nézvést, hogy akár
csak hasonló közérzet, hangu-
lat, és az optimális feltételek
megléte alakulhatna itt,

környezetünkben újra, ami egy
rokoni szálon folytathatná azt,
ami letûnt.

Pedig nem oly rég történt.
Lehet, hogy a New York/
Hungária átmeneti bezárása
volt az utolsó gongütés, vagy a
korszellem gyökeres változása
a hatvanas-hetvenes évek for-
dulóján? Vagy a média teljha-
talommá szervezôdése? Nem
tudom. Mindenesetre, amíg
Tersánszky, Kellér Andor,
Kormos, Réz Ádám, Galsai,
Mándy, Végh György élt,
addig a kávéházak esszenciális
lényege is élt, és furcsa módon
a pest-budai közismert csoda-
bogarak, a kultúra mélyvilágá-
nak attraktív szereplôi is jelen

voltak. Aztán már valami
egészen más zajlott, egészen
más légkörû színtereken,
amely mára szintén bizonyos
nosztalgiák tárgya. De amelyet
– és ezt Saly Noémi fontosnak
tartja megörökíteni – végül is
felidézô, visszahozó szándék-
tól is vezetve tört meg az
Astoriában alakult Örley-kör a
80-as évek végén. Mára ez is
emlékek gyûlhelye. 

Saly Noémi kezén, és a
mindkét kötetben sok lele-
ménnyel válogatott,
ritkaságszámba menô, gondo-
san reprodukált korabeli raj-
zokon, fényképeken, egész
eleveneknek tetszenek a haj-
dani kávésfamíliák, kenyeres-
lányok, vécés-nénik, borfiúk.
Az egykori bútorzat fája, por-
cellán és eszcájg fényesen
ragyog. Élettitkokra derül fény,
vagy maradnak továbbra is
homályban, a társalgás újra
elevenül. Talán azért reflek-
tálom mindezt lelkesen, mert

kisgyerek-koromban, apámmal,
párszor bekukkantottunk a
még így-úgy, de mûködô
Bodo-, Valéria-, Baross-, sôt a
Club Kávéházba, és aztán, már
jóval érettebben jártam a
Hungáriába, Luxorba,
Kárpátiába, Savoyba,
Abbáziába, az Astoriába és a
Múzeum Kávéházba, amelyek
a szemem láttára cseréltek
alakot, ürültek ki, távolról sem
önként, sem dalolva.

Persze azt, hogy milyenek is
voltak fénykorukban, azt
nekem is Saly Noémi
könyveibôl kell kiolvasnom.
Feltétlenül jeles tudás az övé,
mert minden látszat ellenére
nem csupán a múltra
vonatkozik, de a jelenre, a
jelen terében érzékelhetô,
tapasztalható negatív for-
mákra, amelyek nem üresek,
hanem éppen efféle tartal-
makkal telítettek.
Jó lenne azt képzelnünk,
hogy egy József Attila már
soha többé nem lehet kenye-
resfiú, vagy az ékes latinsággal
érvelô, csúnyácska szajha nem
tûnhet csak úgy el a homály-
ban, hogy a tönkrement
kávéház-tulajdonos nem
vetheti át magát az emeleti
korláton, hogy a szerkesztôsé-
gi és törzsasztalok bizton

dacolnak a változó idôkkel. De
nem így van. Ami megesett
egykor, ma is megeshetik,
legfeljebb annyi figyelmet sem
kap, mint hajdan.

Régi bohémek és bohém-
nôk, álruhás és valódi urak,
fejedelmek, firkászok és arsz-
lánok, epedô pillantású úri-
asszonyok és rátarti parvenük,
zsokék, professzorok, szín-
mûvészek és ripacsok, barom-
és terménykereskedôk, tucat-
nyi náció e helyt idôzô tagjai
mind helyet találtak itt az asz-
taloknál, mindnek kijárt a
bevettnél magasabb rangot
kölcsönzô megszólítás.
Csoda, hogy jól, sôt otthon
érezték magukat? Hasonló
jókat kívánok mind-
nyájunknak.

Deák László
Saly Noémi: Törzskávéházamból
zenés kávéházba
Osiris 2005, 262 oldal, 4200 Ft
Saly Noémi: Pesti csodabogarak
Ab Ovo 2005, 224 oldal, 2550 Ft 2
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

ismeretterjesztô
FFaanntthhoorrppee,,  LLiioonneell;;  FFaanntthhoorrppee,,  PPaattrriicciiaa: Templomos rejtélyek és titkok. A Da Vinci-kód történelmi
háttere. Gold Book, 1999 Ft
MMaarriinnoovv  IIvváánn;;  DDeezzssôô  AAnnddrrááss  eett  aall.: Legendavadászat. Szóbeszédek, tévhitek, átverések
nyomában. HVG, 3200 Ft
NNoorrddmmaannnn,,  CChhrriissttiinnee: Utazás a világ körül. Titán-Comp., 4400 Ft

lexikon
KKôôsszzeegghhyy  PPéétteerr (fôszerk.): Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor V.
Jordánszky-kódex – kolostorépítészet. Balassi, 6500 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia
DDoooorrmmaann,,  MMaaaarrtteenn: A romantikus rend. Typotex, 2800 Ft
KKaarrááccssoonnyy  AAnnddrrááss: Filozófia – társadalomelmélet II. Rejtjel, 1500 Ft
LLeelloouupp,,  JJeeaann--YYvveess: Bevezetés az igazi filozófusokhoz. A görög atyák avagy a nyugati gondol-
kodás elfelejtett tartománya. Kairosz, 3500 Ft
SSaarrttrree,,  JJeeaann--PPaauull: A lét és a semmi. Egy fenomenológiai ontológia vázlata. L’Harmattan, 4200 Ft
SSzzaabbóó  MMáárrttoonn: Politikai idegen. L’Harmattan, 2100 Ft

okkultizmus
CCssáásszzáárrii  ÉÉvvaa (szerk.): A fehér mágia titka. Receptek és praktikák varázsláshoz. Hermit, 2500 Ft
DDeemmeettrryy,,  NNiiccoollaass  CC..;;  CClloonnttss,,  EEddwwiinn  LL.: Az arkangyalok gyógyító ereje. Bioenergetic, 2500 Ft
GGiibbrraann,,  KKaahhlliill: Lázadó lelkek. Novella, 1980 Ft
JJaaxxoonn--BBeeaarr,,  EEllii: Mit akarsz valójában? Édesvíz, 2490 Ft
KKáássssaa  LLáásszzllóó: Reiki mindenkinek. A gyógyító erô alkalmazása. Hermit, 1700 Ft
LLéévvii,,  EElliipphhaass: A ragyogás könyve. A Tarot, a Kabbala, a Számmágia és a Szabadkômûvesség
belsô misztériumai. Hermit, 2500 Ft
MMaatthheewwss,,  PPaattrriicckk: Sohase mondd, hogy vége! Egy médium történetei arról, hogyan léphetünk
kapcsolatba eltávozott szeretteinkkel. Alexandra, 1299 Ft
MMoohhrr,,  BBäärrbbeell;;  MMoohhrr,,  CClleemmeennss  MMaarriiaa: A Mohr-módszer. Bioenergetic, 2500 Ft
OOrrllooffff,,  JJuuddiitthh: Pozitív energia. Alakítsd életörömmé a fáradtságot és a félelmet! Édesvíz, 3190 Ft
SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: Az imáról. A miatyánk ezoterikus jelentése. Hermit, 2100 Ft
SSzzaabbóó  JJuuddiitt: Az ôsi fény. Bioenergetic, 2000 Ft

pszichiátria, pszichológia
DDúúllll  AAnnddrreeaa;;  SSzzookkoollsszzkkyy  ÁÁggnneess (szerk.): Környezet – pszichológia. Akadémia, 2600  Ft
HHeeiinnzzee,,  RRooddeerriicchh;;  VVoohhmmaannnn--HHeeiinnzzee,,  SSaabbiinnee: NLP. A tudattalan erôforrás a sikeres, örömteli
életért. Holló, 1980 Ft
HHeessssee,,  AAnnddrreeaa  MM.: Árnyék a lelkemen. Kivezetô út a depresszióból és a szorongásból. Ursus
Libris, 2200 Ft
HHóóddii  SSáánnddoorr: Köszönöm, drágám! Szerelem, szex, házasság a Vajdaságban. Forum, 2400 Ft
KKôôrröössssyy  JJuuddiitt: Gyerekek – ahogy a felnôttek látják ôket. Vélekedések a gyermek természetérôl
és fejlôdésérôl. Eötvös, 2730 Ft
LLeewwiiss,,  CClliivvee  SSttaapplleess: A nagy válás. Harmat, 1980 Ft
MMaassllooww,,  AAbbrraahhaamm  HHaarroolldd;;  AAssssaaggiioollii,,  RRoobbeerrttoo  eett  aall.:Bevezetés a transzperszonális pszichológiá-
ba. Ursus Libris, 3200 Ft
MMiilllleerr,,  GGeeooffffrreeyy: A párválasztó agy. A párválasztás szerepe az emberi agy evolúciójában. Typotex,
3300 Ft
NNeemmeess  ÖÖddöönn: Párbeszélgetés. Kapcsolatépítô munkafüzet házasság elôtt állóknak. Harmat, 2900 Ft
PPeeaassee,,  AAllllaann;;  PPeeaassee,,  BBaarrbbaarraa: Memóriakontroll. Fiesta, 2500 Ft
PPeeaassee,,  BBaarrbbaarraa;;  PPeeaassee,,  AAllllaann: A testbeszéd enciklopédiája. Park, 3900 Ft
SScchhiiffffeerr,,  HHoowwaarrdd  BB.: Hogyan szeress? A szexualitásról fiúknak – és lányoknak. Park, 1500 Ft
SShhaarrmmaa,,  RRoobbiinn: Ki fog majd érted sírni? 101 egyszerû megoldás az élet bonyolult kérdéseire.
Trivium, 2190 Ft
TTóótthh  BBoorrbbáállaa: Családfánk. Sorsunk rejtett mintázata. Genogram a pszichoterápiában. Kairosz, 3200 Ft
UUllssaammeerr,,  BBeerrttoolldd: Gyökerek nélkül nem lehet repülni. Családfelállítás Bert Hellinger terápiás mód-
szerével. Bioenergetic, 1900 Ft

VALLÁS
DDoollhhaaii  LLaajjooss: A szentelési szertartások. Jel, 1260 Ft
HHaaggggááddaa. Széder esti elbeszélés (magyar-héber ny.). Makkabi, 1500 Ft
IIggnnaattiiuuss  ddee  LLooyyoollaa: Lelkigyakorlatok. Korda, 1000 Ft
JJáálliiccss  FFeerreenncc: A szemlélôdés útja. Korda, 700 Ft
LLeewwiiss,,  CClliivvee  SSttaapplleess: Keresztény vagyok. Harmat, 2500 Ft
LLoouuff,,  AAnnddrréé: Keresztút a Kolosszeumban. L’Harmattan, 800 Ft
MMaayy,,  GGeerraalldd  GG.: Függôség és kegyelem. Harmat, 2200 Ft
NNoouuwweenn,,  HHeennrrii  JJ..  MM.: A sebzett gyógyító. Lelkiszolgálat korunk társadalmában. Ursus Libris, 1450 Ft
OObbrruussáánnsszzkkyy  BBoorrbbáállaa: A nesztoriánus kereszténység. Farkas L. I., 2000 Ft
PPaajjoorr  AAnnddrrááss;;  SSzzôôkkee  JJáánnooss: Magyar szentek földi pártfogója. Szôke János atya vallomásai.
Korda, 1400 Ft
RRoobbiinneett,,  IIssaabbeellllee: A taoizmus kialakulása és fejlôdése. Arany Hegy Al., 2980 Ft
SSáánnttaa  JJáánnooss: Lélek és értelem. Jel, 1990 Ft
SSzzeenntteekk  nnaapprróóll  nnaapprraa, mûvészet és vallás között. Korona, 5500 Ft
XXeerraavviittss  GGéézzaa: A Zarándokénekek. L’Harmattan, 1250 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

globalizáció
MMéésszzáárrooss  AAnnttóónniiaa: Az Unió nomádjai. Népszabadság, 2790 Ft

jog
CCssúúrrii  AAnnddrrááss  eett  aall.: Feladatok és jogesetek a magyar büntetôjog különös részéhez II. Rejtjel,
3400 Ft
FFooddoorr  LLáásszzllóó: Környezetvédelem az alkotmányban. Gondolat, 1890 Ft
GGááll  JJuuddiitt;;  VVeezzeekkéénnyyii  UUrrssuullaa: Cégjogi iránytû. Hvg-Orac, 6200 Ft
GGaarraajjsszzkkii  ZZoollttáánn (szerk.): Számviteli törvény, 2006. Változásmagyarázatokkal. Hvg-Orac, 3990 Ft
PPeettrroovviiccss  ZZoollttáánn: Munkajog. L’Harmattan, 3000 Ft
SSzzeennttee  ZZoollttáánn: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-2005. Osiris, 4980 Ft
SSzziillnneerr  GGyyöörrggyy (szerk.): Közigazgatási eljárás 2006. február 14. Novissima, 590  Ft
SSzzüüttss  KKoorriinnnnaa;;  KKaarrssaaii  DDáánniieell  eett  aall.: Az Alkotmánybíróság egyes határozatainak ismertetése.
Segédanyag a jogi szakvizsgához és az alkotmányjog záróvizsgához. Rejtjel, 3300 Ft
VVaaddááll  IIllddiikkóó: A közigazgatási jog kodifikációja. Stabil kormányzás, változó közigazgatás. Dialóg,
3980 Ft
VVóókkóó  GGyyöörrggyy: Magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg, 4980 Ft

közgazdaságtan
CCssiillllaagg  IIssttvváánn;;  MMiihháállyyii  PPéétteerr: Kettôs kötés. Globális Tudás Al., 1440 Ft
DDoobbáákk  MMiikkllóóss  eett  aall.. (szerk.): Szervezeti formák és vezetés. Akadémia, 4620 Ft
EEkkeerr,,  TT..  HHaarrvv: A milliomos elme titkai. A gazdagság belsô játszmájának elsajátítása. Bagolyvár, 1950 Ft
GGooddiinn,,  SSeetthh (szerk.): Mi a bôgés? Ne akarj tökéletes lenni – legyél inkább látható. HVG, 2900 Ft
HHaajjddúú  ZZoollttáánn (szerk.): Dél-Dunántúl. A Kárpát-medence régiói 3. MTA Reg. Kut., Dialóg, 3980 Ft
HHuubbaaii  JJóózzsseeff: Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természeti erôforrás-gazdálkodására.
Tankönyvkiadó, 2300 Ft
KKéégglleerr  ÁÁddáámm: Érdekérvényesítés az Európai Unióban. Kornétás, 4800 Ft
LLuukkááccss  GGeerrggeellyy  SSáánnddoorr: Kisvállalkozások a vidékfejlesztésért. Mezôgazda, 3490 Ft
VVeerrzzuuhh,,  EErriicc: Projektmenedzsment. Gyakorlati útmutató. HVG, 5200 Ft

néprajz, népszokások
CCuuhháárréé. Hajdúsági hangszeres népzene (CD-vel). Hangvetô, 3450 Ft
FFeejjôôss  ZZoollttáánn (szerk.): Huszka József, a rajzoló gyûjtô. Néprajzi Múz., 7500 Ft
KKaarrddooss  LLáásszzllóó: Az Õrség népi táplálkozása. Zöld Sugár, 1800 Ft
KKuullttúúrráákk  kköözzöötttt – Hommage á Boglár Lajos. Nyitott Könyvmûh., 3600 Ft
PPaallááddii--KKoovvááccss  AAttttiillaa: A nemzetiségek néprajzi felfedezôi. Akadémia, 2750 Ft
RRaakkoonncczzaayy  ZZoollttáánn (szerk.): A Marostól a Sárrétig. A Körösvidék természeti értékei. Mezôgazda,
2500 Ft
SSeebbeessttyyéénn  MMáárrttaa: Hungarian folksongs (Magyar népköltészet). CD-vel. Helikon, 5990 Ft

nyelvkönyvek
DDeezzsséénnyyii  IIssttvváánn (szerk.): Angol írásbeli nyelvvizsga. Középfok (B2) – Felsôfok (C1). Akadémia,
2600 Ft
DDöömmôôkk  SSzziillvviiaa;;  GGoottttlliieebb  ÉÉvvaa: Hör Gut zu! Feladatlapok a kétszintû érettségi beszédértés vizs-
gájához. Akadémia, 2470 Ft
NNéémmeetthhnnéé  HHoocckk  IIllddiikkóó: Angol szóbeli érettségi feladatok. Középszint. Lexika, 1652 Ft
OOllaasszzyy  KKaammiillllaa;;  ZZiimmáánnyyii  KKaattaalliinn: (Új) német helyesírás. Tesztfeladatok megoldásokkal és mag-
yarázatokkal. Holnap, 1700 Ft
PPiieeffkkee--WWaaggnneerr,,  BBiirrggiitt: PONS Nyelvtan 3 Lépésben. Angol. Felismerés, megértés, gyakorlás.
Klett, 2980 Ft
PPooóórr  ZZssuuzzssáánnnnaa: Team 3. Travelling Together. Feladatlapok 6. o. Tankönyvkiadó, 507 Ft
RRoovveerree--FFeennaattii,,  BBeeaattrriiccee: PONS Nyelvtan 3 lépésben. Olasz. Felismerés, megértés, gyakorlás.
Klett, 2980 Ft

oktatás-nevelés
BBooddóó  EEddiitt (szerk.): ‘Kulcs Európához’. Az idegen nyelvi és a német nemzetiségi képzés a
tanítóképzés elmúlt 15 évében. Trezor, 2100 Ft
GGyyôôrrffii  BBeerrnnaaddeetttt;;  SSzzoonnttaagghh  PPááll: Józsefváros közoktatása. Az alapfokú oktatás története 1777-tôl
1994-ig. OPKM, 980 Ft
MMaaggyyaarrii  BBeecckk  IIssttvváánn: Kulturális marketing és kreatológia. Semmelweis, 3080 Ft
MMááttrraaii  ZZssuuzzssaa;;  ZZrriinnsszzkkyy  LLáásszzllóó  eett  aall..: Neveléselmélet gyakorlatközelben. A Majzik-jelenség.
Mûszaki, 1900 Ft
NNaaggyy  LLáásszzllóónnéé: Az analógiás gondolkodás fejlesztése. Mûszaki, 2990 Ft
PPaapppp  KKoorrnnéélliiaa (szerk.): Szájról szájra, kézrôl kézre II. kötet. Geobook, 1995 Ft
SSzzaabboollccss  ÉÉvvaa (szerk.): Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon.
Eötvös, 2120 Ft
ZZoollttáánn  IIssttvváánn: Az iskola nem csavargyár. Calin, 1200 Ft
ZZssoollnnaaii  JJóózzsseeff: A tudomány egésze. A magyar tudomány tudománypedagógiai szemléje.
Mûszaki, 3430 Ft

pénzügy
LLeennttnneerr  CCssaabbaa: Pénzpiacok szabályozása Magyarországon. Akadémia, 3465 Ft
SSzzttaannóó  IImmrréénnéé: Adók, illetékek, járulékok és vámok 2006. Saldo, 3900 Ft

politika
BBaayyeerr  ZZssoolltt: A nagy FIDESZkönyv I. (H)ôskorszak. Interjúk, dokumentumok, fényképek. M.
Egyetemi K., 5000 Ft
DDzzssiinnggiisszz,,  GGáábboorr  JJ.: Európába – félúton. Egy diplomata feljegyzései 1999 – 2005. Balassi, 2800 Ft
FFeejjttôô  FFeerreenncc: Mégiscsak szociáldemokrácia! Kossuth, 1990 Ft
LLuuxx  ÁÁggnneess: Arcok, karcok, harcok avagy ‘Magyarnak lenni Európában’. Euro Info Serv., 2625 Ft
SSáánnddoorr  GGyyöörrggyy: Sorsunk Közép-Európa. Pont, 2180 Ft
SSzzaabbóó  MMáárrttoonn (szerk.): Fideszvalóság. Diszkurzív politikatudományi értelmezések. L’Harmattan,
2250 Ft
VVaalluucchh  TTiibboorr: Hétköznapi élet Kádár János korában. Corvina, 5990 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. április 10. – május 17.
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tankönyvek
BBaarraannyyaaii  JJóózzsseeff;;  SSzzûûccssnnéé  KKeerrttii  AAnniittaa: Biológia középszintû érettségi.  Feladatgyûjtmény 12.
Felkészülés a biológia középszintû írásbeli érettségire. Tankönyvkiadó, 907 Ft
BBeerrggeerr  JJóózzsseeffnnéé: Biológia 9. A középiskolák számára. Tankönyvkiadó, 1450 Ft
KKeelleeccsséénnyyii  LLáásszzllóó (szerk.): Új típusú érettségi. Irodalom tételek. Corvina, 1850  Ft
SSoommooddii  ZZoollttáánn: Készüljünk az érettségire fizikából. Közép- és emelt szinten. Mûszaki, 1260 Ft
ÜÜttôônnéé  VViissii  JJuuddiitt: Földrajz érettségi feladatgyûjtemény II. Szóbeli és írásbeli tételek.
Tankönyvkiadó, 1030 Ft
ZZááttoonnyyii  SSáánnddoorr: Fizikai kísérletek környezetünk tárgyaival. Tankönyvkiadó, 1950 Ft

társadalomtudományok
BBeennddaa  GGyyuullaa: Társadalomtörténeti tanulmányok. Osiris, 3480 Ft
BBooddóó  BBaarrnnaa (szerk.): Romániai magyar évkönyv, 2004–2005. Szórvány Al., 4620 Ft
CChhoollnnookkyy  GGyyôôzzôô (szerk.): Minorities Research 8. Lucidus, 3900 Ft
CCsseeppeellii  GGyyöörrggyy;;  KKííggyyóóss  ÉÉvvaa  eett  aall.: Magára hagyott generációk. Saxum, 980 Ft
DDeemmeetteerr  JJóózzsseeff: Magyardellôi napdalok. Lírai szociográfia. Hungarovox, 1400 Ft
DDiirriiee,,  WWaarriiss: A sivatag lányai. Partvonal, 2499 Ft
FFaarrkkaass  PPéétteerr: A szeretet közössége. A családszociológia alapjai. L’Harmattan, 2100 Ft
KKoopppp  MMáárriiaa;;  KKoovvááccss  MMóónniikkaa  EErriikkaa (szerk.): A magyar népesség életminôsége az ezredfordulón.
Semmelweis, 5600 Ft
KKuuppaa  LLáásszzllóó (szerk.): Etnokulturális találkozások Közép-Európában. Történeti és jelenkori met-
szetben. B & D St., 3500 Ft
MMááttaayy  MMóónniikkaa: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben, 1793-1848. Csokonai, 1800 Ft
PPrróónnaaii  CCssaabbaa (szerk.): Cigány világok Európában. Nyitott Könyvmûh., 3600 Ft
SSéélllleeii  NNóórraa;;  NNaaggyy  BBeeááttaa (szerk.): A feminizmus találkozásai a (poszt)modernnel. Csokonai,
2200 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan
GGiibbssoonn,,  CChhrriiss: Vadállatok. Európa vadállatainak képes határozókönyve. Panemex, 2700 Ft

antropológia
JJóózzssaa  LLáásszzllóó: Paleopathologia. Elôdeink betegségei. Semmelweis, 4760 Ft

biológia
DDaawwkkiinnss,,  RRiicchhaarrdd: Az Õs meséje. Zarándoklat az élet hajnalához. Partvonal, 9990  Ft

csillagászat
TTiillddsslleeyy,,  KKeevviinn;;  EEaalleess,,  PPhhiilliipp: Az éjszakai égbolt. Képes határozó a csillagokhoz és a bolygókhoz.
Panemex, 2700 Ft

fizika
OOrroosszz  LLáásszzllóó  WWllaaddiimmiirr: Szivárványhídon át. A színek jelentésérôl, eredetérôl és erejérôl. Norna,
2290 Ft

földtan és ôslénytan
KKoorrbbeell,,  PPeettrr;;  NNoovváákk,,  MMiillaann: Ásványok enciklopédiája. A Föld több mint 600 ásványának leírása.
Kossuth, 3990 Ft

környezetvédelem
BBooeettiiuuss,,  HHeennnniinngg: Hidrogén-forradalom. Az energiaellátás új formája. Corvina, 1600 Ft

matematika
EEppeerrjjeessii  FFeerreennccnnéé;;  JJáámmbboorr  BBaalláázzss: Gazdasági matematika. Tankönyvkiadó, 3860  Ft

növénytermesztés
OOllaasszz  ZZssuuzzssaa: Növényvédô szerek, termésnövelô anyagok 2006. 1–2. Agrinex, 2800 Ft

természettudományok, általában
AAbbrraahhaammss,,  MMaarrcc: IgNobel-díj. A tudomány citromdíja. Akadémia, 2800 Ft
BBrraauunn  TTiibboorr: Hírem a világban. Egy tudományos kutató és szakirodalmi hírszerzô alig kódolt
üzenetei. Akadémia, 2800 Ft
KKllooppffeerr  EErrvviinn;;  RRaajj  TTaammááss: A 137-es szám. A tudomány és a kabbala titka. Makkabi, 800 Ft
LLaannggeewwiieesscchhee,,  WWiilllliiaamm: A törvényen kívüli tenger. Athenaeum, 2690 Ft
RReetttteerr  GGyyuullaa: Fuzzy, neurális, genetikus, kaotikus rendszerek. Akadémia, 3999 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
RRoossss,,  JJoohhnn;;  MMccKKiinnnneeyy,,  BBaarrbbaarraa: Fogadjunk örökbe kutyát! Nélkülözhetetlen kalauz a legújabb
családtaghoz. Tipo-Copy, 1598 Ft
UUrrcchh,,  DDaavviidd: Aloe Vera a természet ajándéka. Háziállataink egészsége. Duna, 3998 Ft

állattenyésztés és állatorvostudomány
BBööôô  IIssttvváánn: A szarvasmarhatartás gyakorlata II. Szarvasmarha-egészségügy gazdáknak.
Mezôgazda, 2990 Ft
GGiippppeerrtt  TTiibboorr;;  KKôôrröössiinnéé  MMoollnnáárr  AAnnddrea: A baromfi takarmányozása intenzív és szabadtartásban. ,
3675 Ft

barkácsolás
HHoorrnnyyáákknnéé  SSeebbeessttyyéénn  ÉÉvvaa: Új gyöngyállatkák. Cser, 798 Ft
MMiikkuullkkaa  FFeerreenncc: Új csomózott karkötôk. Cser, 798 Ft
PPiieeppeerr,,  AAnnnnee: Filctáskák. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
AAsshh,,  CCaarroolliinnee: Babanapló (rózsaszín). Park, 2950 Ft
AA  bbaabbaa  kköönnyyvvee. Juventus, 2290 Ft
OOttttee,,  TTiinnaa: Terhesség és szülés. Hajja, 4998 Ft
TThhoommppssoonn,,  JJuunnee: Anyajegyek, kiütések és más bôrproblémák. Átfogó útmutató a gyermek
bôrének gondozásához. Hajja, 1600 Ft
WWiinnkklleerr  GGáábboorr;;  BBaarraannyyii  ÉÉvvaa: Cukorbetegek kézikönyve. SpringMed, 2480 Ft

egészség és higiénia
GGáássppáárr  RRóóbbeerrtt: Éltetô és gyógyító táplálékok. A zöldségek és gyümölcsök gyógyhatásai.
Heted7világ, 1999 Ft
GGooooddaallll,,  JJaannee: A remény gyümölcsei. Kalauz az ésszerû táplálkozáshoz. Athenaeum, 2690 Ft
NNiixxoonn,,  VViiccttoorriiaa: Topmodellek titkos diétái. A topmodellek egyszerû trükkjei a karcsúság
megôrzésére. Joker Ex, 1990 Ft
TTeemmppeellhhooff,,  SSiieeggbbeerrtt: Oszteopátia. Gyengéd érintéssel a fájdalom ellen. Holló, 1980 Ft

építés, építôipar
MMaaggyyaarr  MMáárriiaa: Építésügyi hatósági eljárások. Complex, 4830 Ft

kertészet
MMáánnddyy  AAnnddrreeaa  eett  aall.: Cserepes levéldísznövények. Mezôgazda, 2500 Ft
MMiieerrsswwaa,,  DDiieettrriicchh: A hobbikertész üvegháza. Mezôgazda, 2500 Ft

mezôgazdaság
JJuuhháásszz  PPááll: Emberek és intézmények. Két zsákutca az agráriumban. Új Mandátum, 4900 Ft

mûszaki tudományok
FFeekkeettee  ZZssiiggmmoonndd: Magyarország vizei. Múltjának és vízépítkezésének történelme. Barnaföldi G.
Arch., 1000 Ft

orvostudomány
BBeelláákk  EErrzzsséébbeett: Szóalkotástan az orvosi terminológiában. Semmelweis, 7000 Ft
CCzzuurriiggaa  IIssttvváánn: Szívelégtelenség. Klinikai bizonyítékok. Medicina, 2600 Ft
DDaammjjaannoovviicchh  SSáánnddoorr;;  FFiiddyy  JJuuddiitt (szerk.): Orvosi biofizika. Medicina, 8200 Ft
KKaattoonnaa  FFeerreenncc;;  HHaammvvaass  AAnnttaall (szerk.): Inkontinencia. Diagnosztika, terápia, rehabilitáció.
Medicina, 2800 Ft
MMaarrttoonnffffyy  KKaattaalliinn (szerk.): Fogászati radiológia. Semmelweis, 6720 Ft
MMaattoollccssyy  AAnnddrrááss;;  UUddvvaarrddyy  MMiikkllóóss  eett  aall.: Hematológiai betegségek atlasza. Morfológia, citokémia,
áramláscitometria, immunhisztokémia, citogenetika, molekuláris genetika. Medicina, 18900 Ft
VVaaddáásszz  PPááll (szerk.): Az általános mellkassebészet tankönyve. Semmelweis, 7280 Ft

szakácskönyvek
CCaaddooggaann,,  MMaarryy (fôszerk.): 101 torta és sütemény. Alexandra, 1499 Ft
GGrreeiiffeennsstteeiinn,,  GGiinnaa: 1 tészta – 50 torta. Egyszerûen mennyei. Holló, 950 Ft
IIbbuurrgg,,  AAnnnnee: Olajok és ecetek kislexikona. Eredetük, ízük, felhasználásuk receptekkel. Mérték,
2699 Ft
IIllllééss  AAnnddrreeaa (szerk.): Mártások kislexikona. Mérték, 2699 Ft
KKeemmppee,,  CChhrriissttiinnaa;;  DDiicckkhhaauutt,,  SSeebbaassttiiaann: Mindenki süteményeskönyve. Holló, 1290 Ft
MMuurrrriinn,,  OOrrllaannddoo (szerk.): 101 csípôs és fûszeres étel. Alexandra, 1499 Ft
MMuurrrriinn,,  OOrrllaannddoo (szerk.): 101 egyszerû vacsora. Alexandra, 1499 Ft
OOeettkkeerr  ddrr..: Sütés, párolás burokban. Alufóliában vagy sütôzacskóban. Grafo, 1890 Ft
WWiilllliiaammss,,  CChhuucckk;;  WWeeiirr,,  JJooaannnnee: Évszakok konyhája. Geopen, 6990 Ft

számítástechnika
CCaaddeennhheeaadd,,  RRooggeerrss: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt. Kiskapu, 6980 Ft
CCooppee,,  PPeetteerr: A digitális világ. Kalauz a digitális média megértéséhez és felhasználásához.
Alexandra, 3999 Ft
FFeejjlleesszzttôôii  ccssooppoorrttmmuunnkkaa. Microsoft Visual Studio 2005 Team System. Szak, 7000 Ft
KKiiss  ÁÁddáámm: Word 2003. Gyakori kérdések. Szak, 1500 Ft
WWeeiinnmmaannnn,,  EEllaaiinnee;;  LLoouurreekkaass,,  PPeetteerr: Photoshop CS2. Panem, 4900 Ft

technológia és gyártás
UUjjhheellyyii  JJáánnooss (szerk.): Betonlexikon. ÉTK, 3780 Ft

vezetés és üzletvitel
KKáárrppááttii  LLáásszzllóó: Európai uniós projektek pénzügyi menedzsmentje. Mezôgazda, 2490 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

fényképészet
BBáánnkkuuttii  AAnnddrrááss (szerk.): Az év fotói 2005. XXIV. Magyar Sajtófotó-kiállítás 2005. (magyar-angol
ny.) Viva Media, 2960 Ft
KKuuttyyáákk. Geographia, 5500 Ft
MMaaggaassaann  AAffrriikkaa  ffeelleetttt. Geographia, 6500 Ft
MMaarrttiinn  GGáábboorr: Álometûdök. Magánkiadás, 5775 Ft
SSáárrooss  LLáásszzllóó: CanyoNEWYORK. Officina ‘96, 8500 Ft
SSzzáárraazz  GGyyöörrggyy: Budapest. A City set in Time. Corvina, 5600 Ft

film és televízió
BBuuòòuueell,,  LLuuiiss: Utolsó leheletem. L’Harmattan, 2200 Ft
KKoonnddoorr  KKaattaalliinn: Névjegy 3. Válogatás Kondor Katalin mûsorából. Masszi, 2990 Ft
MMuuddrráákk  JJóózzsseeff;;  DDeeáákk  TTaammááss: Magyar hangosfilm lexikon, 1931-1944. Attraktor, 6900 Ft
VVaazz,,  MMaarrkk  CCoottttaa: Lost. Az eltûntek krónikája. Alexandra, 2999 Ft

horgászat
BBaaiilleeyy,,  JJoohhnn: A horgászat nagykönyve. Halak, felszerelések, módszerek. Alexandra, 3999 Ft

labdarúgás
BBuurreeaauu,,  JJeerroommee: Brazilok, a futball varázslói. Aréna 2000, 5980 Ft
DDéénneess  TTaammááss;;  RRoocchhyy  ZZoollttáánn: VB kalauz 2006. A XVIII. Labdarúgó Világbajnokság könyve.
Poligráf, 2222 Ft
DDéévvéénnyyii  ZZoollttáánn;;  HHaarrmmooss  ZZoollttáánn: Maradona. Minden idôk legjobb futballistái. Aréna 2000, 1990 Ft

mûvészet, általában
BBaakkóó  ZZssuuzzssaannnnaa: Paál László. Kossuth, 2900 Ft
DDrroozzddiikk  OOrrssoollyyaa: Individuális mitológia. Konceptuálistól a posztmodernig. Gondolat, 3980 Ft
EEuurróóppaaii  ffeessttéésszzeett. A kezdetektôl a huszadik század elejéig. Kossuth, 3990 Ft
FFaarrkkaass  ZZssuuzzssaa: Rippl-Rónai. MNG, Kossuth, 2900 Ft
GGiillaa  ZZssuuzzssaannnnaa: Itáliai reneszánsz mesterek. TKK, 3500 Ft
HHaavvaassrrééttii  JJóózzsseeff: Alternatív regiszterek. A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban.
Typotex, 2500 Ft
JJuuhháásszz  VVaalléérriiaa (szerk.): Rembrandt és a XVII. századi holland mesterek. TKK, 6500 Ft
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NNéérreett,,  GGiilllleess: Eugéne Delacroix, 1798–1863. A romantika hercege. Vince, 2275 Ft
RRááttkkaayy  EEnnddrree.(magyar, angol, német, francia, olasz ny.). Stádium, 5800 Ft
SScchhnneeiiddeerr  MMáárrttaa;;  KKeesseerrûû  KKaattaalliinn (szerk.): Mexikói modernek. Mestermûvek a mexikói modern
mûvészetek múzeuma gyûjteményébôl. Ernst Múz., 800 Ft
SSiikkllóóss  LLáásszzllóó: Táncház. Timp, 2700 Ft
SSzzvvoobbooddaa  DDoommáánnsszzkkyy  GGaabbrriieellllaa: Szinyei Merse. Kossuth, 2900 Ft
ZZaabbeerrnn,,  PPhhiilliipppp  vvoonn: Sigismundus Rex et Imperator. Mûvészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond
1387–1437. Hungarofest, 11900 Ft

sport, általában
CCaaiivvaannoo,,  DD  CCrriissttiinnee: Erôsítô torna 50 felett. Legyünk fittek és egészségesek. Kossuth, 3990 Ft

szellemi sportok
KKáállllaaii  GGáábboorr: Sakkpéntek. Alfadat, 1800 Ft

színház
KKôôvváárrii  OOrrssoollyyaa;;  RRaaddnnóóttii  ZZssuuzzssaa (szerk.): Szabálytalan portrék Várkonyi Zoltán vígszínházából.
110 éves a Vígszínház. Magánkiadás, 2200 Ft

szórakozás
BBlleeyyeerr  AAnnddrrááss: Sudoku és barátai. Kakuro, Edel, Szamuráj, Latin négyzet. Ab Ovo, 1450 Ft
TTöörröökk  JJuuddiitt (szerk.): Nagy játékkönyv gyerekeknek. Atlantisz, 3999 Ft

technikai sportok 
DDöömmssööddii  GGáábboorr  eett  aall.: Sztárautó. Redakció, 2800 Ft
VVaarrggaa  SSzzaabboollccss: Motorgia. Túlélési kézikönyv a szabadság szerelmeseinek robogóstól csoppere-
sig. Compoat, 3480 Ft

vadászat
BBáánn  IIssttvváánn: X-trém sportjaim 6. A medve karmai között. Letter-Print, 3990 Ft
SSáárryy  GGyyuullaa: Új vadászat. TerraPrint, 2600 Ft

vízi sportok
SStteewwaarrdd,,  SSuuee;;  SStteewwaarrdd,,  AAnntthhoonnyy: A világ nagy vitorlásversenyei. Alexandra, 5999 Ft

zene
HHoorrvváátthh  GGyyöörrggyy: Pénzügyôrök muzsikálnak. Reálszisztéma, 4990 Ft
NNaaggyy  BBaalláázzss: Tekerôlantosok könyve. Hasznos kézikönyv tekerôlant-játékosok és érdeklôdôk
számára (magyar, angol ny.). Mezôgazda, 2500 Ft
NNoovváákk  KKaattaalliinn (vál.): Taníts meg kismadár... 1000 magyar nóta és csárdás. Bába, 1960 Ft
RRaattcclliiffffee,,  AAllaann: Elektromos gitár kézikönyv. Alexandra, 4500 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány
BBáánnyyaaii  JJáánnooss;;  BBaarrttáákk  BBaalláázzss  eett  aall.: ‘Száz év magány’. József Attila-tanulmányok. SUP, 1937 Ft
BBééccssyy  TTaammááss: A cselekvés lehetôsége. A drámai akció története Shakespeare-tôl a 19. század
végéig. Dialóg, 3480 Ft
BBeeöötthhyy  ZZssoolltt (szerk.): Magyar irodalomtörténet I–II. Babits, 13 000 Ft
CCaarrdduuccccii,,  GGiioossuuee: Jambusok és epodoszok. Másféle rímes versek. Eötvös, 4200 Ft
DDoommoonnkkooss--ssyymmppoossiioonn. Tanulmányok Domonkos István mûveirôl. Kijárat, 2000 Ft
FFûûzzffaa  BBaalláázzss: ‘Sem azé, aki fut’. Ottlik Géza ‘Iskola a határon’ címû regénye a hagyomány, a
prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében. Argumentum, 1526 Ft
GGeerréébb  LLáásszzló: A magyar középkor költészete. Kiss J., 2600 Ft
GGoollddmmaannnn  MMáárriiaa: James Joyce kritikai fogadtatása Magyarországon. Akadémia, 3450 Ft
GGyyuuttaaii  ZZssuuzzssaannnnaa  (szerk.): Jobbladák. Lázár Ervin hetvenedik születésnapjára szívbéli cimborák-
tól. Novella, 1000 Ft
HHoorrvváátthh  KKoorrnnéélliiaa: A versrôl. Kijárat, 2100 Ft
KKeerréénnyyii  FFeerreenncc: Madách Imre. Kalligram, 2000 Ft
KKoovvááccss  SSáánnddoorr  IIvváánn: Az író Zrínyi Miklós. Akadémia, 2750 Ft
NNaaggyy  IIssttvváánn: A szabadító költô. Marina Cvetajeva Puskin-olvasata. Argumentum, 2100 Ft
SSaassssee,,  GGüünntteerr (szerk.): Interpretációk. E.T.A. Hoffmann: Regények és elbeszélések. Láva, 3150 Ft

nyelvtudomány
BBeenncczziikk  VViillmmooss: Jel, hang, írás. Adalékok a nyelv medialitásának kérdéséhez. Trezor, 2310 Ft
EErrddôôss  MMáárrttaa,,  BB.: A nyelvben élô kapcsolat. Typotex, 2500 Ft
KKiieeffeerr  FFeerreenncc: Magyar nyelv. Akadémia, 5500 Ft
LLaannssttyyáákk  IIssttvváánn: Nyelvbôl nyelvbe. Kalligram, 2100 Ft
TTóóttffaalluussii  IIssttvváánn: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak helyes kiejtése. Tinta, 4990 Ft

szótár
AAlleexxaannddrroosszz,,  PPuurroosszz: Kompakt útiszótár. Görög. Maxim, 1280 Ft
ÁÁllllaattookk. Magyar-angol képes szótár. Kossuth, 6990 Ft
AAnnggooll--mmaaggyyaarr jogi, kormányzati, politikai értelmezô szótár. Magyar-angol szószedettel. Panem,
4500 Ft
BBeerrlliittzz  úúttiisszzóóttáárr. Angol szavak és kifejezések. Kossuth, 1390 Ft
BBeerrlliittzz  úúttiisszzóóttáárr. Német szavak és kifejezések. Kossuth, 1390 Ft
KKaammmmeerr,,  JJ..  HH..  AA..;;  BBoosscchhnnéé  AAbblloonncczzyy  EEmmôôkkee: Magyar-holland kéziszótár (CD-vel). 
Akadémia, 10800 Ft
KKeerrttéésszz  LLóórráánntt;;  SSooóóss  TTaammááss  eett  aall..: Képes spanyol–magyar szótár. Szultán, 1950 Ft
KKöövveeccsseess  ZZoollttáánn (fôszerk.): Angol–magyar kiszótár – English – Hungarian Dictionary CD-ROM
melléklettel. Akadémia, 1990 Ft
TTuullookk  MMaaggddaa;;  MMaakkkkaayy  JJáánnooss: Német–magyar és magyar–német régészeti kifejezések szótára.
Enciklopédia, 5000 Ft
VVaahheebbzzaaddeehh,,  HHaasssszzáánn:: Perzsa–magyar kéziszótár. Gazdász, 19500 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

atlaszok és térképek
11884488––4499  ffoorrrraaddaalloomm  ééss  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc Magyarországon. Stiefel, 1677 Ft
11995566  ffoorrrraaddaalloomm  ééss  sszzaabbaaddssáágghhaarrcc. Stiefel, 1677 Ft
ÉÉsszzttoorrsszzáágg,,  LLeettttoorrsszzáágg,,  LLiittvváánniiaa autóstérkép. Cartographia, 1250 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ++  LLááttnniivvaallóókk. Cartographia, 3900 Ft
SStteeeellee,,  PPhhiilliipp;;  WWaallkkeerr,,  JJaannee: Mindentudó világatlasz. Alexandra, 2999 Ft

életrajz, önéletrajz
BBaaggii  IIvváánn: A megkerült boldogság. Duna, 1898 Ft
BBaarrttóókk  BBééllaa,,  iiffjj.: Apám életének krónikája. Helikon, 3490 Ft
BBoorrzzaa  TTüünnddee: Érzelem és értelem. Nôk a magyar irodalomban. Bancsi Péter, 1092 Ft
EEllmmeerr  IIssttvváánn (szerk.): Ahol mindörökre nyár van. Portrékötet Czigány Györgyrôl. Jel, 2500 Ft
HHäännttzzsscchheell,,  HHiillttrruudd: Brecht asszonyai. Európa, 2600 Ft
JJeennss,,  IInnggee;;  JJeennss,,  WWaalltteerr: Frau Thomas Mann. Katharina Pringsheim élete. Európa, 2600 Ft
MMuuhhii  KKlláárraa: Herskó János. Korona, 3500 Ft
NNaaggyy  ZZssuuzzssaa,,  LL.: Egy politikus polgár portréja. Rassay Károly, 1886–1958. Napvilág, 2100 Ft
NNooeell  PPéétteerr: Hernyó. Partvonal, 1999 Ft
RReeggnniieerr,,  AAddoollpphhee: Szent Márton élete. Barnaföldi G. Arch., 1400 Ft
SSzziiggeetthhyy  GGáábboorr: Múltkóstoló. SUP, 2500 Ft

mûvelôdéstörténet
ÁÁccss  IIrréénn;;  HHoorrggaass  JJuuddiitt: Faltól falig. Budapesti épületek. Liget, 1800 Ft
FFeejjttôô  FFeerreenncc: Isten, ember, ördög. Holnap, 2300 Ft
GGiillaa  JJáánnooss: Közszínterek, krónikák. A mûvelôdési otthonok története Bács-Kiskun megyében
1950-tôl 1990-ig. Napkút, 2500 Ft
GGrrüüllll  TTiibboorr;;  RRééppááss  LLáásszzllóó (szerk.): A zsidóság és Európa. Jószöveg, 3500 Ft
HHééttkköözznnaappii  éélleett a Napkirály korában. Corvina, 5990 Ft
HHooppppááll  MMiihháállyy;;  SSzzaatthhmmáárrii  BBoottoonndd  eett  aall.: Sámánok és kultúrák. Gondolat, 4480 Ft
JJeenneeyy  ÉÉvvaa;;  SSzzeeggeeddii--MMaasszzáákk  MMiihháállyy (szerk.): A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Balassi,
2500 Ft
PPiivváárrccssii  IIssttvváánn: Boszorkányok könyve. Századok legendái. noran, 1999 Ft
SSttrroonngg,,  RRooyy: Lakoma. A dúsan terített asztal története. Athenaeum, 2990 Ft
SSzzéénnáássssyy  ZZoollttáánn: Új komáromi Olympos. KT, 2100 Ft

történelem
AAsszzttaallooss  MMiikkllóóss: II. Rákóczi Ferenc és kora. Babits, 4500 Ft
BBeetthhlleenn  FFaarrkkas: Erdély története IV. Báthory Zsigmond uralkodása (1594-1597)  VIII-IX. könyv.
Enciklopédia, 3000 Ft
BBíírróó  IImmrree: Magyarország királyai és Erdély fejedelmei. Nagykönyv, 990 Ft
DDaanniieelloouu,,  JJeeaann: A történelem misztériuma. Kairosz, 4500 Ft
EEhhrrmmaann,,  BBaarrtt  DD.: Tények és tévedések a Da Vinci-kódban. Gold Book, 1999 Ft
FFoohhrrmmaannnn,,  PPeettrraa: A propagandaminiszter gyermekei. A Goebbels-gyermekek nevelônôjének vis-
szaemlékezései az 1943 és 1945 közötti évekre. Dialóg, 1980 Ft
HHoorrvváátthh  JJáánnooss (szerk.): Tiltott történelmünk 1945-1947. Századvég, 987 Ft 
KKeerrttéésszz  IIssttvváánn: Hellén államférfiak. TKK, 990 Ft
KKiirráállyy  PPéétteerr: A honalapítás vitás eseményei. A kalandozások és a honfoglalás éve. Nyíregyházi
Fôisk., 2700 Ft
LLóócczzyy  IIssttvváánn (szerk.): Hármas Kis-Tükör. IMEDIAS, 1450 Ft
MMaaccKKiilllloopp,,  JJaammeess: Kelta mítoszok és legendák. General Press, 3800 Ft
MMaassssoonneerrii,,  GGuussttaavvoo: Történelmi adalékok az 1848-49-es magyarországi függetlenségi háborúról.
Attraktor, 3600 Ft
MMoollnnáárr  AAnnddrrááss;;  DDeeggrréé  AAllaajjooss  eett  aall. (szerk.): Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok
Zalaegerszeg történetébôl. Zala M. Ltár, 3200 Ft
PPaallllaaii  PPéétteerr;;  SSáárrkköözzii  MMááttyyááss: A szabadság hullámhosszán. Az 1956-os magyar forradalom
története a BBC elmondásában. Helikon, 4490 Ft
PPoollmmaann,,  LLiinnddaa: Nem tettünk semmit. Athenaeum, 2690 Ft
SSzziijjáárrttóó  MM..  IIssttvváánn: Nemesi társadalom és politika. Tanulmányok a 18. századi magyar rendisé-
grôl. Universitas, 1890 Ft
SSzzlláávviikk  GGáábboorr: Traianus útja a hatalomba. Egy antik rendszerváltás története. Új Mandátum,
2480 Ft
VVoocceellkkaa,,  KKaarrll: Ausztria története. Corvina, 1600 Ft
ZZiinnnneerr  TTiibboorr: A magyarországi németek kitelepítése (magyar–német ny.). M. Hiv. Közlönyk.,
2100 Ft

utazás
AAmmsszztteerrddaamm. Kossuth, 3980 Ft
BBooddnnáárr  IIssttvváánn;;  RRéévvaayy  VVaalléérriiaa: Verecke híres útjain. Úti jegyzetek. Örökségünk, 1400 Ft
BBooddoorr  AAnnddrrááss;;  BBooggddáánn  TTiibboorr  eett  aall.: Úti cél: Erdély. Grabowski, 995 Ft
BBuuzzááss  BBaalláázzss;;  NNááddaaii  LLáásszzllóó: Nepál. A világ teteje. Merhavia, 3600 Ft
CCssééffaallvvyy  IIllddiikkóó: Prága. Panoráma, 6300 Ft
DDáávviidd  GGáábboorr  CCssaabbaa (szerk.): Irány a Balaton! Balatoni idegenforgalmi almanach 8. évf. 2006.
CompAlmanach, 1995 Ft
DDaavviidd,,  PPeettrr;;  SSoouukkuupp,,  VVllaaddiimmíírr  eett  aall.: Prága kincsei. Mérték, 3999 Ft
FFiilliipp  GGaabbrriieellllaa: Látnivalók Nógrád megyében. Well-Press, 3200 Ft
HHaajjnnaall  GGaabbrriieellllaa (szerk.): Prága. Kossuth, 3980 Ft
KKáállddooss  ZZssoolltt  eett  aall.: Franciaország. Park, 9500 Ft
KKooccssiiss  PPéétteerr: Prágai capricció. Korona, 2900 Ft
LLuuccaannsskkyy,,  MMiillaann: Tátra és környéke. Ikar, 599 Ft
MMeerriiaann  lliivvee! Amszterdam útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMeerriiaann  lliivvee! Athén útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMeerriiaann  lliivvee! Barcelona útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMeerriiaann  lliivvee! Bécs útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMeerriiaann  lliivvee! Isztria útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMeerriiaann  lliivvee! Koppenhága útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMeerriiaann  lliivvee! London útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMeerriiaann  lliivvee!! Prága útikönyv. Maxim, 1980 Ft
MMiikkllóóss  VViikkttóórriiaa;;  SSttrruuhháárr,,  LLaaddiissllaavv: Szlovákia természeti szépségei. Lilium Aurum, 7500 Ft
MMiitttteellbbaacchh,,  OOlliivveerr: Dan Brown könyveinek nyomában. Partvonal, 2699 Ft
SSkkaannddiinnáávviiaa. Dánia, Finnország, Izland, Norvégia, Svédország. Park, 7500 Ft
TTöörröökk  OOrrssoollyyaa: Csak egy ugrás Brüsszel. Cartographia, 790 Ft
ZZssiiggaa  GGyyöörrggyy,,  iiffjj.: Spanyolország útikönyv, térkép- és fotóillusztrációkkal. Dekameron, 3990 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
AAllttaattóó. Versek, mondókák, dalok. Holnap, 2500 Ft
AAmmaaddoo,,  JJoorrggee: Galád Kandúr és Fecske kisasszony. Egy szerelem története. L’Harmattan,
2000 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Menô cuccok? Jöhetnek! Deák és Tsa, 1650 Ft
BBuujjáákkii  LLíívviiaa: Álom a holdról. General Press, 2000 Ft
DDeeaarryy,,  TTeerrrryy;;  BBrroowwnn,,  MMaarrttiinn: A kegyetlen világ krónikája. Egmont, 2999 Ft
DDooyyllee,,  DDeebbrraa;;  MMaaccDDoonnaalldd,,  JJaammeess  DD.: Varázskör 8. A jég dala. Alexandra, 1499 Ft
DDrriissccoollll,,  LLaauurraa: Vidia és a Tündérkorona. Egmont, 1199 Ft

2
3
4

M
e
g
je

le
n
t 

k
ö
n
y
v
e
k

 könyvhét 2006-06  7/7/06  5:23 PM  Page 10



A SZAK KIADÓ TAVASZI KÍNÁLATA

ÚJDONSÁG! 
Tanulóknak,
felhasználóknak
160 oldal, 1500 Ft

SZAK Kiadó Kft. � 2060 Bicske, Diófa u. 3. � 06 22 350-209 Fax: 06 22 565 311 • info@szak.hu • www.szak.hu

Fejlesztôknek
304 oldal
6000 Ft

Fejlesztôknek
648 oldal + CD
8500 Ft

ÚJDONSÁG!
Fejlesztôknek 
376 oldal, 7000 Ft

ÚJDONSÁG!
Rendszergazdáknak
624 oldal, 7500 Ft

HAMAROSAN!
Kb. 750 oldal
Kb. 9500 Ft

A könyvek megrendelhetôk a Kiadó címén, beszerezhetôk a szakkönyveket  forgalmazó könyvesboltokban és a viszonteladóknál.
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EElliiaasssseenn,,  RRuubbeenn: Az ében gúla. Egmont, 1249 Ft
EEllssôô  LLaarroouussssee  aattllaasszzoomm. Officina ‘96, 2950 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn,,  iiffjj.: Csí és Vit meg az emberek. Móra, 1490 Ft
FFrreeuunndd,,  PPeetteerr: Laura és a sárkánykirályok átka. Mérték, 2499 Ft
GGeerrmmeerr,,  RReennaattee: Múmiák a világ minden tájáról. Tessloff, 2370 Ft
GGrraahhaammee,,  KKeennnneetthh: Békavári uraság és barátai. Ciceró, 1800 Ft
HHoossssffeelldd,,  DDaaggmmaarr: Kiki és a filmsztár. Mezôgazda, 1800 Ft
KKáállmmáánn  JJeennôô: Sicc Afrikában. Móra, 1980 Ft
KKaarraaccss  SSáánnddoorrnnéé;;  DDoobbooss  EErrzzsséébbeett  eett  aall.: Kacor király. Aquila, 549 Ft
KKaarraaccss  SSáánnddoorrnnéé;;  DDoobbooss  EErrzzsséébbeett  eett  aall.: A kecskegidák. Aquila, 549 Ft
KKeemméénnyy  DDeezzssôô: A titokzatos kecskebak. Könyvmolyképzô, 1999 Ft
KKiissss  AAttttiillaa: Altináj. Móra, 1690 Ft
KKöötthhee,,  RRaaiinneerr: Természetbúvár. Testünk titkai. Tessloff, 1998 Ft
LLaanngg,,  AAnnddrreeww: Maflázia. Holnap, 2300 Ft
LLeeee,,  BBrriiaann: Térbeli kalózhajó. Egmont, 2199 Ft
LLeennhhaarrdd,,  EElliizzaabbeetthh: Meridián felfedezése. Egmont, 1249 Ft
MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk. A szállást kérô róka. Aquila, 1618 Ft
MMeerrtteennss,,  DDiieettmmaarr: Fogyatkozó állatvilág. Tessloff, 2370 Ft
MMiikkllyyaa  LLuuzzssáánnyyii  MMóónniikkaa: A padlásszobától Narniáig. Történetek C. S. Lewis életébôl. Harmat,
1200 Ft
MMiilleerr,,  ZZddeenneekk: Kisvakond. Móra, 490 Ft
MMiilleerr,,  ZZddeenneekk;;  LLoovviiss,,  KKaatteerriinnaa  eett  aall.: A kisvakond és a tavasz. Móra, 980 Ft
PPéétteerr  GGyyuullaa: Felrázó elektromosság. Nagykönyv, 990 Ft
PPllaatttt,,  RRiicchhaarrdd: Kalandos indiánok. Egmont, 1999 Ft
RRaahhlleennss,,  HHoollllyy--JJaannee: Csóksuli. Móra, 1790 Ft
RRiiggóó  BBééllaa;;  SSoommooss  ZZssuuzzssaa: Kicsi vonatkönyv. Santos, 520 Ft
SSaauunnddeerrss,,  KKaattee: Mendax, a titokzatos macska. Könyvmolyképzô, 999 Ft
SSttaammppeerr,,  JJuuddiitthh: A varázslatos iskolabusz. Tudományos kalandregény 13. Út a vulkánhoz. ‘A’
Könyvek, 690 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: A világ legôrültebb maratonja. Alexandra, 999 Ft
SSzzaabbóó  EErraa: Mondóka móka. Mondókák és gyermekversek. Ciceró, 2100 Ft
TThhoorrppee,,  KKiikkii: Csingling bajban van. Egmont, 1199 Ft
TToollkkiieenn,,  JJoohhnn  RRoonnaalldd  RReeuueell: A hobbit. Ciceró, 4950 Ft
TTwwaaiinn,,  MMaarrkk: Tom Sawyer léghajón + Tom Sawyer, a detektív. Ciceró, 1800 Ft
VVaarrggaa  KKaattaalliinn: Kisbence. Móra, 1590 Ft
AA  vviilláágg  oorrsszzáággaaii. Ismeretek gyerekeknek. Slovart, 2490 Ft
WWhhiittee,,  NNaannccyy: A varázslatos iskolabusz. Tudományos kalandregény 14. Pillangó-hadmûvelet. ‘A’
Könyvek, 690 Ft
WWoollff,,  TToonnyy: Mesék. Juventus, 2190 Ft
WWoollffee,,  JJaannee: Te ki vagy? Alexandra, 999 Ft

humor
BBrrootthheerrss,,  RRoobbeerrttsskkyy: Mcátrix újraköltve. Alexandra, 1999 Ft
RRééttii  HHeellggaa;;  TTeelllleerr  RRiicchháárrdd: Életfogytig talárban. Európa, 2800 Ft

költészet
BBaallaajjtthhyy  FFeerreenncc: Írás a panelfalon. Válogatott és új versek. Zalai Írók Egy., 2000 Ft
BBáálliinntt  ZZssoolltt: Az én átváltozásom. Agapé, 1473 Ft
BBeenneeddiikkttyy  TTaammááss: Majdnem boldogan. Széphalom, 1000 Ft
BBuuSSzzaabbóó  DDeezzssôô: A víz kékje. Gyermekversek. Hungarovox, 1000 Ft
CCssiibbrraa  ZZssuuzzssaannnnaa: Tenyérnyi selymen végtelen tér. Kínai költôk. Argumentum, 1400 Ft
EErrddôôddyy  KKrriissttóóff: Üst. Inter-Active, 1490 Ft
FFeerreenncczzii  GGyyöörrggyy: Petôfi. Verseskötet CD melléklettel. Helikon, 4490 Ft
FFiilliipp  TTaammááss: Rejtett ikonok. Ráció, 1950 Ft
GGöömmöörrii  GGyyöörrggyy: Versek Marinak (magyar, angol ny.) Pont, 1500 Ft
JJáásszz  AAttttiillaa: Fékezés. Improvizációk ugyanarra és másokra. Alexandra, 2499 Ft
KKaavvaaffiisszz,,  KKoonnsszzttaannddiinnoosszz  PP.: Alexandria örök. Válogatott versek. Kalligram, 2500 Ft
KKiiss  JJuuddiitt  ÁÁggnneess: Irgalmasvérnô. Alexandra, 2499 Ft
KKoonncczzeekk  JJóózzsseeff: A tájjal maradtam. Versek, 1962-2002. Hét Krajcár, 1380 Ft
KKrruussoovvsszzkkyy  DDéénneess: Az összes nevem. Széphalom, 1000 Ft
MMaaggyyaarr  nnééppéénneekkeekk. Verseskötet CD-melléklettel. Helikon, 4490 Ft
MMeessttyyáánn  ÁÁddáámm: A magyar helyesírás szabályai. L’Harmattan, 1200 Ft
NNyyiittrraayy  PPéétteerr: Ordíts, fenyôfa! Accordia, 990 Ft
RReemméénnyyiikk  SSáánnddoorr: Csonkatornyok. Lazi, 1800 Ft
SSzzeennttmmáárrttoonnii  JJáánnooss (szerk.): Az év versei, 2006. Antológia. M. Napló, 2499 Ft
UUttaassssyy  JJóózzsseeff válogatott versei. M. Napló, 945 Ft
VVaarrgghhaa  GGyyuullaa: A végtelen felé. Válogatott versek és fordítások. Hét Krajcár, 1980 Ft
ZZaalláánn  TTiibboorr: Dünnyögés, félhangokra (versfüzér). Kortárs, 1800 Ft

naplók, levelek, riportok
‘‘AAnnggyyaall,,  vviiggyyééll  hhíírrtt  aa  ccssooddáárróóll’’. Wittner Máriával beszélget Benkei Ildikó. Kairosz, 1500 Ft 
AA  ssaass  rreeppüüllnnii  vváággyyiikk. Gyurkovics Tiborral beszélget Fazekas Valéria. Kairosz, 1500 Ft
BBeennddaa  GGyyuulláánnéé  IImmrriikk  MMaarrggiitt: Egy váradi úrilány. Benda Gyuláné Imrik Margit emlékezései. noran,
1999 Ft
BBíírróó  AAnnddrrááss: Hazajöttem. L’Harmattan, 1900 Ft
FFüüllööpp  BBeeaa: Anyák. Õszinte beszélgetések az anyaságról. Illia, 2590 Ft
HHéérriiccss  NNáánnddoorr: Zenészportrék. Hérics Neon Design, 6200 Ft
HHoovvaannyyeecczz  LLáásszzllóó: Értékôrzôk. Kossuth, 1980 Ft
SSiinnggeerr  MMaaggddoollnnaa: Asszonyok álmában síró babák. Születés és gyász. Jaffa, 1990 Ft
TTiisscchh  FFeerreenncc: Gyertyaláng. Híd a cunami felett. Tericum, 2870 Ft

prózairodalom, kalandos
AAssppeerrjjáánn  GGyyöörrggyy: A Labancz Anna gyilkosság. Aspy St., 2580 Ft
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Szunnyadó gyilkosság. Európa, 1800 Ft
CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Találkozás a halállal. Európa, 1800 Ft
CCrraaiiss,,  RRoobbeerrtt: A rettegés háza. Kelly, 2680 Ft
DDooyyllee,,  AArrtthhuurr  CCoonnaann,,  SSiirr: A gázember. Válogatott misztikus történetek. Eri, 2310  Ft
DDooyyllee,,  AArrtthhuurr  CCoonnaann,,  SSiirr: Múmiák meg médiumok. Eri, 2100 Ft
FFllyynnnn,,  VViinnccee: Emlékezés napja. General Press, 1990 Ft
HHuurrlleeyy,,  GGrraahhaamm: Hétvégi gyilkosság. Alexandra, 2699 Ft
LLee  FFaannuu,,  JJoosseepphh  SShheerriiddaann: Fogadó a Repülô Sárkányhoz és más kísértethistóriák. Alexandra,
3499 Ft
LLeevviinn,,  IIrraa: Rosemarynek nagyfia van. Kalandor, 1600 Ft
NNaavvaarrrroo,,  JJuulliiaa: A Szent Lepel titkos szövetsége. Kiss J., 2980 Ft
NNoorrbbuu,,  JJaammyyaanngg:: Sherlock Holmes Tibetben. A menekülés két éve. Írás, 3600 Ft
SSaayylloorr,,  SStteevveenn: Rubicon. Agave, 2480 Ft
SSiimmeennoonn,,  GGeeoorrggeess: Maigret aggályai. Park, 1500 Ft
SSiimmeennoonn,,  GGeeoorrggeess: Maigret és a padon üldögélô ember. Park, 1500 Ft
SSiimmeennoonn,,  GGeeoorrggeess: Maigret és a törpe. Park, 1500 Ft
VVaavvyyaann  FFaabbllee: Apád, anyád ide lôjön! Fabyen, 1799 Ft

prózairodalom, történelmi
CCaallmmeell,,  MMiirreeiillllee: A farkasok bálja + Az elátkozott szoba. Mérték, 2699 Ft
GGuullllaanndd,,  SSaannddrraa: Adieu, Bonaparte! Az utolsó tánc. Tericum, 2870 Ft
KKeesssslleerr,,  LLeeoo: Hajókaraván a katasztrófába. Duna, 2498 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
BBeeaaggllee,,  PPeetteerr  SS.: A karakoszki varázsló. Delta Vision, 2350 Ft
CCoolleemmaann,,  LLoorreenn  LL..: A becsvágy hálójában (Kapellán megoldás 1.) Beholder, 2198 Ft
LLeewwiiss,,  CClliivvee  SSttaapplleess: A csendes bolygó. Kozmikus trilógia 1. Harmat, 1980 Ft
MMoooorree,,  CChhrriissttoopphheerr: Biff evangéliuma. (Aki Jézus gyerekkori haverja volt). Agave,
2480 Ft
NNoorrtthheennlliigghhtt,,  WWiinnssttoonn: Eleven falak. Fantasztikus játékkönyv. Cherubion, 1190 Ft

szépirodalom
AAddyy  EEnnddrree: Az uj Hellász (reprint). Barnaföldi G. Arch., 3000 Ft
AAllmmooddoovvaarr,,  PPeeddrroo: Patty Diphusa. Palatinus, 2290 Ft
AAmmaatt,,  NNuurriiaa: A kokainkirálynô. Patak, 2200 Ft
AApprróó  IIssttvváánn: Az a nap. Ezredvégem történetei. Forum, 1200 Ft
AAttxxaaggaa,,  BBeerrnnaarrddoo: A magányos ember. Patak, 2500 Ft
AAuusstteerr,,  PPaauull;;  KKaarraassiikk,,  PPaauull  eett  aall.: Tükörváros. Képregényre átdolgozva. Míves Céh,
2200 Ft
AAyyssee: Seherezádé lánya. A szüleim ítéltek halálra. Ulpius-Ház, 2580 Ft
BBaarriiccccoo,,  AAlleessssaannddrroo: City. Helikon, 2990 Ft
BBéékkééss  JJóózzsseeff: Sándor, József, Benedek. Kópéregény. Littera Nova, 990 Ft
BBiihhaarrii  IInnccii: Míg a halál el nem választ. Magánkiadás, 1848 Ft
BBíírróó  GGeerrggeellyy (szerk.): Az év novellái, 2006. M. Napló, 2499 Ft
BBooggddaannooss,,  MMaatttthheeww;;  PPaattrriicckk,,  WWiilllliiaamm: A bagdadi tolvajok. HVG, 3500 Ft
CCaarr,,  AAlleess: Kutyatangó. L’Harmattan, 2500 Ft
CCooooppeerr,,  JJiillllyy: Lovasok. Jaffa, 2940 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: A szimpatizáns. Gold Book, 2499 Ft
CCssáákkyy  PPááll: Szabadulás a lángsírból. Lilium Aurum, 2900 Ft
DDaallbbyy,,  LLiizzaa: Gésa. Ulpius-Ház, 2780 Ft
DDoorrtthh,,  DDiiaannaa: Kábulat. Pallas Antikv., 499 Ft
DDuunnaanntt,,  SSaarraahh: A kurtizán és a törpe. Athenaeum, 2690 Ft
FFaahhiiddii  ÉÉvvaa: Anima Rerum. A dolgok lelke. Tudomány, 2980 Ft
FFeerrddiinnaannddyy  GGyyöörrggyy: Chica. Trópusi lány. Hét Krajcár, 1700 Ft
GGaasskkeellll,,  EElliizzaabbeetthh: Phillis. Lazi, 1800 Ft
GGoobbbbyy  FFeehhéérr  GGyyuullaa: Táncoló lavina avagy 33 rácsodálkozás. Forum, 980 Ft
GGrreeeenn,,  JJaannee: Férfiak városa. Trivium, 2490 Ft
GGrreeeenn,,  TThheeooddoorraa: Randevú Párizsban. Szerelmes regény. STB, 546 Ft
GGyyöörrffffyy  MMiikkllóóss (szerk.): Huszadik századi német novellák. noran, 3900 Ft
HHáásszz  RRóóbbeerrtt: A künde. Kortárs, 2500 Ft
HHááyy  JJáánnooss: Házasságon innen és túl. Palatinus, 2800 Ft
HHeeiinn,,  CChhrriissttoopphh: Honfoglalás. Európa, 2700 Ft
HHiiccsskkóó  AAllffrréédd: Évekig gyakoroltam, hogy vízálló lehessek. Dotkom, 1490 Ft
HHíírreess  hháábboorrúúss  ttöörrttéénneetteekk. Kossuth, 2990 Ft
HHíírreess  sszzeerreellmmii  ttöörrttéénneetteekk. Kossuth, 2990 Ft
HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: Találkozás Lucreziával. IPC, 1500 Ft
HHoorrnnbbyy,,  NNiicckk: Hosszú út lefelé. Európa, 2400 Ft
HHuunnyyaaddii  CCssaabbaa  ZZssoolltt (szerk.): Csíksomlyói legenda. Erdélyi magyar írók novellái. Lazi,
2000 Ft
IIsszzllaaii  ZZoollttáánn: A leányzó fekvése. Tünetmentes Dekameron. Hét Krajcár, 1480 Ft
KKeeiill  BBéénnii: Tollrajzok félálomban. M. Napló, 1890 Ft
KKeerrrr,,  PPeetteerr: Egy tavasz Mallorcán, avagy egy kosárnyi hópihe. Tericum, 2570 Ft
KKrraauussss,,  NNiiccoollee: A szerelem története. Magvetô, 2690 Ft
LLáásszzllóó  LLaajjooss: Lézer lidércek. Babits, 2900 Ft
LLaawwrreennccee,,  SSiiddnneeyy: Tiltott szerelem. Radnai, 540 Ft
LLáázzáárr  EErrvviinn: Hét szeretôm. Válogatott novellák. Osiris, 2980 Ft
MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Szingli-tangli. Harlequin, 1796 Ft
MMaaddll,,  LLiinnddaa: Gyengéd varázslat. Aquila, 650 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Az igazi + Judit...és az utóhang. Helikon, 3990 Ft
MMaazzzzaannttiinnii,,  MMaarrggaarreett: Ne mozdulj! Tericum, 2670 Ft
MMééhheess  GGyyöörrggyy: Bizalmas jelentés egy fiatalemberrôl. Ulpius-Ház, 2480 Ft
MMoollnnáárr  ÁÁkkooss: Végre egy jó házasság. Múlt és Jövô, 2400 Ft
MMoorrssii,,  PPaammeellaa: Ártatlan szenvedély. Aquila, 650 Ft
NNaaggyy  BBaannddóó  AAnnddrrááss: Sosemvolt Toscana. Szoba, 2800 Ft
NNéémmeetthh  AAttttiillaa;;  MMoorreettttii  MMaaggddoollnnaa: ‘... ki szépen kimondja a rettenetet, azzal fel is oldja’.
PSYrodalmi szöveggyûjtemény. Medicina, 5600 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: Isten igájában. Lazi, 2400 Ft
OO’’NNaann,,  SStteewwaarrtt: A hû feleség. Novella, 1990 Ft
OOlliivveeiirraa,,  IIssaabbeell: Halálharmad. Szerelmes regény. STB., 546 Ft
ÓÓnnaaggyy  ZZoollttáánn (szerk.): Ötvenhat író Esztergomról. Pont, 2420 Ft
PPuusszzttaayy  JJáánnooss: To popo ez is. SUP, 800 Ft
RReejjttôô  JJeennôô: Vanek úr Párizsban. Alexandra, 899 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Vadvirágok. Ír szívek. Harlequin, 995 Ft
RRoossss  KKáárroollyy: Harték. Balassi, 1800 Ft
RRuussssoo,,  RRiicchhaarrdd: A múlt fogságában. Kelly, 3780 Ft
SSaarraammaaggoo,,  JJoosséé: A barlang. Palatinus, 3190 Ft
SSeeggaall,,  EErriicchh: Az elfelejtett kaland. General Press, 1990 Ft
SSttiifftteerr,,  AAddaallbbeerrtt: Brigitta. Eri, 1680 Ft
SSttoollzzee,,  GGrreegg: Ha mardos az éhség. Vámpír. Rekviem 1. könyv. Delta Vision, 1990 Ft
TTeemmeessii  FFeerreenncc: Kölcsön Idô II. Helikon, 4490 Ft
TTeerrssáánnsszzkkyy  JJóózzssii  JJeennôô: Illatos levélkék. Eri, 2100 Ft
UUnnggáárr  RRóóbbeerrtt: Mondolatok. Gondolatok, versek, aforizmák, szójátékok, elbeszélések. Novella,
999 Ft
ÚÚttrraavvaallóó. Könyvklub, 1290 Ft
VVaarrggaa  VViirráágg: Sehrezád. Apokrif mesék. Ráció, 2200 Ft
WWeesssseellyy  GGáábboorr: Magyar fanyar. Tizenöt év glosszái, 1989-2004. Geográf, 999 Ft
WWhhaarrttoonn,,  WWiilllliiaamm: Madárka. Cartaphilus, 2800 Ft

színmûvek
WWiilllliiaammss,,  TTeennnneesssseeee: Drámák. Európa, 2900 Ft
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 428-1010, 428-1030

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

Minden könyvet egy helyrôl!
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könyvbölcsô

■ Mivel egy középiskolai dolgozatom „stílusbravúrja” volt, jól
emlékszem, hogy a nagyot hibázik jelentésû magyar bakot lô kife-
jezés feltûnôen nagy számú orosz megfelelôjének egyike kb. azt
jelenti: ujjával az égbe bök (azaz épp nem ezt jelenti). Érdekes, a
Hadrovics–Gáldi másként jár el és kissé másként értelmez ebben
az esetben, mint az újabb, Gáldi László és Uzonyi Pál
nevével fémjelzett Orosz–magyar szótár, amely az el-
találja szarva közt a tôgyét jelentést preferálja az egyik
szószerkezeti változatnál.

Forgács Tamás az

„Állati” szólások és közmondások
címû, A felfuvalkodott békától a szomszéd tehenéig alcímû
könyvében (Akadémiai) a képes beszédnek azokat a
fordulatait mutatja be, köti nemzetközi kontextusba,
magyarázza és értékeli, amelyek nem csekély részét
nap mint nap halljuk vagy használjuk. A majdnem
harminc „állati” fejezetbôl álló, roppant szórakoztató
munka nagy kultúrtörténeti anya-
got görget, jelképtárként is funkci-
onál, az állatokkal kapcsolatos
számtalan tudnivalót is közöl. El-
sôsorban persze kitûnôen megírt
nyelvészeti munka, amely a tudo-
mányszak kapuit a nagyközönség
irányába is képes kinyitni. Gazdag
kortársi sajtótükör gyarapítja a pél-
datárat; szépirodalmi idézet lehet-
ne több. Az arányok – nem zava-
róan – „becsapósak”. A szimboli-
kában kiemelkedô szerepûnek
mondott méh (és darázs) hat oldalt
kap, nyolc elágazó említéssel; „a
szimbolikában viszonylag kis je-
lentôségû állat”, a medve tizenhá-
rom oldalon tizenegy fejezetecs-
két, s a kevés találóan választott il-
lusztráció egyikét is. Az elôre iszik a
medve bôrére, besétál a málnásba a maci és társaik után
ama tôzsdei medve (az angol bear a medvén kívül tôzs-
dei áresésre spekuláló ember jelentéssel is bír) bizo-
nyítja nagy brummogva, hogy Forgács könyve nyelv-
könyvnek se rossz – legalább tíz nyelvbôl.

Egy házy nyúl csodálatos élete
elevenedik meg az Irene Dische, Hans Magnus En-
zensberger és Michael Sowa jegyezte, a németben
Esterhazy, a magyar Esterházy címû képeskönyv lap-
jain, melyet Esterházy Péter fordított és dolgozott
át. Ezt csak részlegesen szokás EP mûvének tekinte-
ni (Kulcsár Szabó Ernô az elsô kiadással egy évben,
1996-ban megjelent Esterházy-monográfiája nem
vette fel a mûjegyzékbe, s persze, joggal, nem is er-
re alapozta fô téziseit), ám a Magvetô kiadványa mintha még
szellemesebb felnôtt fabulává érett volna egy évtized alatt. „…a
könyv bizarr címe megegyezik az én édesapám cifra nevével” –
olvassuk mindjárt az elején, s immár nem lehet nem az „apa-
könyvekre”, a Harmonia caelestis és a Javított kiadás kettôs drá-
májára, apa-himnuszára és apa-pokoljárására gondolni. Egyéb-
ként is virtuóz a nyulas (Osterhase – húsvéti nyulas!) textus:

ahogy a gonoszkodó EP sietve beleír szerzôt–rajzolót már az el-
sô sorokba, s ezzel ki is írja ôket a munkácskából… ahogy ha-
jigálja a citáló-ferdítô intarziákat (beszökik – nem az ôsz Párisba,
hanem a nyár Berlinbe)… ahogy felfut a 12 798. Esterházy (her-
cegnô) születésének dombjára… Sowa mulatságos-borzongató,

jó levegôjû, Magritte-paródiának is
ható játékvárosi nyúlszínháza
pompásan alájátszik a szövegnek,
melynek torzsája Enzensbergeréké,
levele az Eine Hasengeschichte ma-
gyarítójáé. Vagy fordítva. 

Parasztélet, kultúra,
adaptáció
– a külsô borítón így, a belsôn
már nagybetûkkel kezdve jelöli az
Akadémiai Báti Anikó, Berkes Ka-
talin, Elter András és Nobilis Júlia
szerkesztette újdonságát (a Kultú-
rakutatás sorozatból; sorozatszer-
kesztô: Barna Gábor). A puritán
konferenciacím aligha sejteti,
hogy – például – színházi drama-
turgok a névtelen szerzôtôl szár-

mazó, 17. századi Comico-Tragoedia egy részének
folklorizált változatával találkozhatnak (Karácsony
Molnár Erika: A „dúsgazdag játék” Gyergyóditrón),
vagy „kettôvel odébb” (Pentelényi Kinga: A varrógép
elterjedése Magyarországon paraszti használatban) egy
masina elôrenyomulásával s a népi viseletre gyako-
rolt hatásával (a varrógéppel el nem készíthetô vise-
leti darabok átalakultak vagy eltûntek).
A legérdekesebb olvasmányok egyike Tóth Arnold tol-
lát dicséri: Gulyáshúsból gulyásleves. Egy ételtípus történe-

ti fejlôdésének tanulságai a 19. szá-
zadban. Jó azt tudni, hogy gu-
lyáslevest fôzve, rendelve leg-
jobban feltárt és bemutatott
nemzeti szimbólumaink egyi-
két készülünk fogyasztani, s
még mindig akad valóban tudo-
mányos kutatnivaló. A lé nél-
küli pörköltök és paprikások
(köztük a Hunyady-paprikás, a
Malac-paprikás), valamint a bô
lével felöntött, zöldséggel
összefôzött, a húsleves felé is
tájékozódó levesek nagy család-
ja szakácskönyvek adta fejlôdés-
rajzban, recept-átalakulásokban
is rögzítette gasztronómiai ge-
nealógiáját (Zilahy Ágnes híres
receptkönyvének 5. kiadásában,
1905-ben történt meg „gulyás

és pörkölt pontos elválasztása”). Lehet, hogy a mindig „retrog-
rád” Tersánszky Józsi Jenô egy marha-meghatározottságú nem-
zeti szimbólumba tenyerelt bele, midôn Legenda a nyúlpaprikás-
ról címû kisregény-remekének végül lábosba nem kerülô hôsét
Paprikásnak nevezte el…?

Tarján Tamás 2
3
7

Tôzsdei medve, Házy nyúl, Malac-paprikás

 könyvhét 2006-06  7/7/06  5:23 PM  Page 13



■ A Fényképek az életmûbôl alcím is jelzi: Friedmann
Endre leltárt készít. Az alcím két („tól-ig”) évszáma
pedig azt valószínûsíti, hogy készül az életmûsoro-
zat második, illetve, mint látni fogjuk: harmadik kö-
tete. A 72 esztendôs fényképész, az MTI-hez hozzá-
nôtt Friedmann, aki szakmai berkekben „a riporter-
fotográfia fenegyereke” epitheton ornanst érdemel-
te (vívta) ki, elérkezettnek látta az idôt a számvetés-
re. Friedmann-nak korábban soha semmire nem
volt ideje, eseményrôl eseményre, helyszínrôl hely-
színre loholt,  de ezenközben mindig volt pár per-
ce, hogy néhány régi anekdotát vagy friss élményt
megosszon az éppen útjába kerülôvel. Más, nem mellékes kér-
dés, hogy a (mára kissé kimódoltan hangzó) pesti flaszteron ô
volt az, akivel jövet-menet szinte mindig találkozhatott, néhány
szót válthatott az ember. Jellegzetes – alacsony termetét ellensú-
lyozó – szürkés afrohajáról már kilométerekrôl meg lehetett is-
merni, másik ismertetôjele pedig karácsonyfa volta volt: göndör
haján, cikázó szemein kívül alig látszott az ember a masináit rej-
tô táskák, lámpák, állványok alatt. Most, hogy gyors egymás-
utánban két könyve is megjelent, jut csak eszembe, mintha az
utóbbi években tényleg kevesebbet látnám…

Friedmann vérbeli riportfotós, profi tudósító, képpel író újság-
író a legjavából. Felvételeinek száma megszámlálhatatlan. Noha
minden saccolás félrevezetô, próbálkozzunk mégis: ha (s ez a
minimum) heti 8-10 eseménnyel számolunk, akkor ez évente
mondjuk félezer, fél évszázad alatt legalább 2500 helyszín. Ez
beszorozva az ellôtt tekercsek számával, több százezer ellesett,
rögzített remek pillanat. Mindebbôl a két kötetbe most bekerül-
hetett valamivel több mint három és félszáz, s ha a jelzésszerû-
en beígért újabb kötet(ek) ezt a mennyiséget (esetleg) megdup-
lázzák is, a diszkrepancia nyilvánvaló. Ízelítôt kaphatunk csu-
pán a most és a jövôbeli albumokból, ahogy a két kötet váloga-
tója, elôszóírója, Gera Mihály fogalmaz: a „sûrû dzsungel”, a
„fényképerdô” néhány fájáról.

„A pillanatból élek” – vallja Friedmann, s bevallja, hogy tevé-
kenységének, munkájának fô ihletôje az, hogy a „mûvészet rang-
jáért” küzdhet. S itt érdemes egy pillanatra megállni. Nem azért,
mert azt gondolnám, hogy Friedmann számos kompozíciója
nem mûvészi. Nagyon is az. De: az igen jól sikerült Pesti galam-
bok (1957), a Fény és árnyék (1961) vagy a Tanyasi iskola 1963-as
sorozatának megrepedt földje a kiselejtezett vaskályhák csend-
élete (más helyszíneken) más fotómûvészeket is megihletett, s ha
a (magasra tett mérce) mondjuk André Kertész, akkor azokra a
kompozíciókra a friedmanni „csak” hajaz. Ha viszont a (bárhon-
nan) tudósító Friedmann képeit nézzük, akkor a látásmód,
mondhatni, összetéveszthetetlen, s ma már – az utódok munká-
it látva – hozzátehetjük: iskolát teremtô. Reprezentálódik ben-
nük a fotográfus szelíd különállása, iróniája, „mûtárgyai”, az em-
berek és legfôképp a város, Budapest iránti megértô (alkalman-
ként az értedharagszomos) rajongása s a jelenlét intenzitása (még
akkor is, ha az a nagy lótás-futásban bármily rövid ideig tartott
is). Friedmann képei nem idôtlenek, nagyon is korhoz kötöttek.
Ötven vagy harminc év távlatából pedig történelmi patinájú,
forrásértékû és korjellemzô dokumentumok (is). 

Mert Friedmann mindig szituációban
gondolkodik. Nézem például az 1958-
as Választási nagygyûlés címû képét. Fel-
virágozott pulpitus, zászlók, mikrofon
és persze a (minden bizonnyal) Pestrôl
lelátogató illetve a helyi potentátok kis
serege. Mindez azonban a kép hátteré-
ben elmosódottan, s nem véletlenül
életlenül látszik csak. Az objektív két
kalapos parasztemberre fókuszál, arcu-
kat nem is láthatjuk, háttal állnak, s
egyikük bal kezét a másik vállára teszi.

A mozdulat, a gesztus pontos értelmét nem tudhatjuk: lehet,
hogy csitító, de az is lehet, hogy szelíden erôt adó ez a kézráté-
tel, de mindenképp szétválaszthatatlanságot, a mindenkivel és
mindennel szembeni mély összetartozást villantja fel. Ha a felvé-
tel dátumát és címét is hozzárendeljük a képen látható világhoz,
máris benne vagyunk a történelemben. Másutt: az irodalomtör-
ténelemben. Friedmann 1962-ben, a Móricz Zsigmond emlék-
ülésen is jelen volt, s ott – a bizonyosan elkészített protokoll-ké-
pek mellett – az önjelölt Móricz-utódok egyik triászát is megta-
lálta. A háttérben, szintén elmosódottan, egy bekeretezett, s kis-
sé csálén álló képrôl néz ki- és lefelé az „ünnepelt”. Hogy éppen
abban a pillanatban mi történhet a nagy színpadon, nem láthat-
juk, csak sejthetjük: valaki éppen méltató beszédet tart, talán a
szocialista realizmus móriczi gyökereirôl. Friedmannt ebben a
pillanatban viszont csak a triumvirátus érdekli. A jobb sorsra ér-
demes Veres Péter arcán évtizednyi szégyenkezés, az egykoron a
Nyugatot szerkesztô, utóbb túlbuzgó útitársul szegôdött Gellért
Oszkár pökhendi fejtartásában a nem bánok semmit gesztusa, a
minden vonatra felkapaszkodott Darvas József rezzenéstelen ci-
nizmusa így együtt, maga a megismételhetetlen (fotó)remeklés. 

Belátom, Friedmann képei közül nekem azok tetszenek a leg-
inkább, amelyek feltételeznek valamifajta háttértudást. Az em-
lítetteknél például az 1960-as évek erôszakos téeszesítésének
történetét vagy a Veres-, Gellért- illetve Darvas-életút kanyar-
gásai stációinak ismeretét. Ezek nélkül ugyanis a fotográfusi
üzenet nem, vagy csak jóval korlátozottabb formában jut el a
címzetthez. A tudósítás korhoz és személyekhez kötött mûfaj,
még ha a személyek – mint Friedmann mostani könyvében –
a legtöbbször személytelenek, pontosabban fogalmazva: sze-
mélyükben ismeretlenek. Mert ugyan a fotográfus el-ellátoga-
tott a legkülönfélébb hírességekhez, Kodály Zoltánhoz, Kisfa-
ludi Stróbl Zsigmondhoz, Jancsó Miklós, Makk Károly vagy
éppenséggel Szabó István forgatásaira, rögzítette A csodálatos
mandarin emlékezetes balettelôadását, a Magyar Állami Népi
Együttes Ecseri lakodalmasának fergeteges forgatagát, emlékeze-
temben mégis az 1962-es felvételi vizsgán készült kocka marad
majd meg, amelyen négy fiúcska – kezükben a jelentkezési lap-
pal – lógó úszónadrágban várakozik a mûvészet szent csarno-
kába való bebocsáttatásra…

Murányi Gábor

Friedmann Endre: A pillanatból élek. Fényképek az életmûbôl 1954–1979
Folpress Kiadó, 276 oldal, Ármegjelölés nélkül
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Betakarítás

Juhász Magda – Füzesi Zsuzsa: A KÉK LEGÉNY
mesekönyv
Csodálatos mese egy kislányról, aki nem szerette a virágokat, de a KÉK LEGÉNY segítségével barátjuk, gondozójuk lesz.

SANTOS KÖNYVKIADÓ 1132 Bp., Váci út 6. Telefon/fax: 339-8498. E-mail: santoskiado@chello.hu

lapmargó
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Az emberi esendôség, az önámítás, a látszatvi-
lághoz való ragaszkodás áll Háy János új no-
velláskötetének középpontjában. Arról szól,

hogy mindenki elront valamit. „Ez még szere-
tô, az már feleség/ez még feleség, az már sze-

retô./ Ez még elvált, az már házas,/ ez még
házas, az már elvált” – fogalmazódnak meg a

fülszüvegben a mai középgenerációra legin-
kább érvényes élethelyzetek. Drámasorozatá-
nak sikere után ismét prózával jelentkezett az

író, sôt új regénye is készül.

■ – Bármely mûfajban írsz is, tematikailag
folyamatosan jelen van a vidék és város el-
lentéte, az egyikbôl a másikba való asszimilá-
lódás lehetôsége vagy lehetetlensége. Nyil-
ván a saját életutad is szerepet játszik ebben.
Az új novelláskötetben egy egész ciklust
szenteltél ennek a témának.

– Általában a vidék–Budapest relációban nem
a város és falu ellentétét tartom lényegesnek,
bár tagadhatatlan, hogy az is fontos kérdés. Egy
kicsit általánosabban, számomra itt arról van
szó, miképpen tud az ember  A közösségbôl B
közösségbe asszimilálódni, úgy, hogy ne veszít-
se el az A közösségben megszerzett tapasztala-
tát, az onnét eredô, az addigi életét meghatáro-
zó eseményeket. Mondjuk London és Buda-
pest relációban: egy másik kulturális háttérrel rendelkezô fickó
miképpen mutathatja meg magát, miképpen tudja értelmezhe-
tôvé tenni egy londoninak a saját addigi életét, az elmúlt mond-
juk húsz, harminc vagy negyven évet. Azaz képes vagy-e a múl-
tadat a jelen szerves részeként felmutatni. Ha nem érteted meg
magad, elsôsorban magaddal kerülsz konfliktusba. 
– Az új kötet címe: Házasságon innen és túl. Rosszkedvû kö-
tet, kemény kötet, amiben csupa rossz dolog történik. Min-
denki szerencsétlen valamiért: a szinglik, az elváltak, az elvál-
tak gyerekei, az öregek, a kiszolgáltatott apák és anyák.
Ennyire rossz a világ?

– Nem tudok azzal mit kezdeni, hogy rosszkedvû a könyv. Indul-
junk ki inkább abból, hogy optimista vagy pesszimista könyvrôl
van-e szó. Erre egyértelmû a válaszom. Számomra pesszimista do-
log az, ha lezárod magadban a világról és önmagadról való gondol-
kodást, ha azt hiszed, amit éppen csinálsz, ahogy élsz, az a lehetô
legnagyobb rendben van. Az én könyvem ezzel szemben optimis-
ta. Ugyan tragikus sorsokat ír le, de arra inspirál, hogy ne lökd el
magadtól a kétséget. Élni gonddal jár, ami nem azt jelenti, hogy él-
ni értelmetlen, rossz, vagy felesleges volna. A gond a létezés termé-
szetébôl fakad. S ha már van ez a gond, akkor ezzel a gonddal fog-
lalkozni kell. Az csak látszat, hogy lehet gondtalanul élni. Még ak-
kor is, ha az adott helyzetben, minden nagyon tipp-toppnak látszik,
ha tele vagy zsetonnal, rohadt jó állásod van, imád a feleséged vagy
a férjed, és fantasztikus gyerekeid vannak. A gond belénk van kó-
dolva, de ez egyáltalán nem rossz, hisz ebbôl ered az esendôségünk,
ami szerintem minden emberi közelség alapja. Tragédiát az jelent,
ha a gondtalanságra hivatkozva kiiktatod a magadra és a rajtad kí-

vüli világra való reflektálást. A könyvben
vannak kemény sorshelyzetek, de mind-
ezek ellenére nem tekintem pesszimistá-
nak, pláne rosszkedvûnek. Alapvetôen a
könnyedségre, lazaságra késztetô korfí-
linget tartom életellenesnek. A tévétôl a
parlamentig, a biztosító társaságoktól a
gyógyszergyárakig mindenki arra biztat,
hogy megszabadulj a gondoktól, magá-
tól a gondolkodástól és valami hazug fel-
szabadultságban élj. Ez hamis út. Elveszi
a szabad akaratot, hogy önmagadra fi-
gyelj, és belelök a korszerû idióták tábo-
rába, bibliai hasonlattal: visszaûz egyfaj-
ta posztmodern paradicsomba, hogy egy

sorsáról megfeledkezô modern technikákkal táplált
lehülyült állat legyél. 
– Nekem az az érzésem, hogy ez a könyv még-
is leginkább a mai negyvenesekrôl, azaz a te
korosztályodról szól, akiknek módjuk van már
rálátni az életükre.
– A könyv egyik inspirációja épp az volt, hogy a sa-
ját korosztályom nem akart rálátni a dolgokra.
Egyik a pénz mákonyában él, másik naponta tele-
szopja magát, a harmadik még posztfesztam le akar
nyúlni minden nôt, a negyedik a munkája, a felada-
ta kábulatában tölti a napjait és közben mindegyik
arról beszél, hogy mennyire faszán tud élni,
mennyire sínen van az életre. A korosztályom nin-
csen topon az önreflexivitásban, nem látja a saját
esendôségét. Azt hiszi, túljutott a „kételyek köny-
vén”, holott az igazi meglepetés még hátra van.

– Négy meglehetôsen markáns ciklusból áll a kötet.
– A négy ciklusnak megvan a maga belsô koherenciája. Eredetileg

egy teljes, az összes novellámat tartalmazó kötetet akartam, de a sze-
mélyes hangvételû szövegek nem tudtak megbékélni a szigorúbb,
tárgyiasabb írásokkal, az elôbbieket kihagytam, majd egyszer egy
másik könyvbe fognak talán belekerülni. Az alapidea, hogy az elsô
ciklus fôként nôkrôl, a második inkább férfiakról szól, míg a har-
madikban a pesti hidakhoz kapcsolódó történetek szerepelnek,
amelyek Fehér Gábor fotóalbumához készültek. Ez afféle híd ah-
hoz is, hogy elvezessen a negyedik ciklus stílusában és helyszíné-
ben is eltérô terepére, hisz ezek a novellák vidéken játszódnak.
– A beszédmódban is sokszínû ez a kötet. Néhány novellánál
felbukkan a Xanadu vagy a Dzsigerdilen nyelvezete is.

– Ez abból adódik, hogy a negyedik ciklusban vannak olyan
régi írások is, amelyek a Dzsigerdilennel és a Xanaduval egy idô-
ben születtek.
– Ez a nyelvezet még mûködik?

– Amikor annak idején megtaláltam ezt a nyelvet, nagyon erôtel-
jesen hozott be számomra egy újszerû világérzékelést. Nyitogattam,
csukogattam a nyelvi kapukat és egy idô után mindent nyitva talál-
tam. Feltárultak a nyelv rejtelmes útjai, Kékszakállú kinyitotta az
utolsó ajtót is, s „minden titok semmivé lett”, ahogy Lecsó énekli a
Pál utcai fiúkban. Vannak olvasók, akik örültek volna a Xanadu
folytatásának. Én is, de az a beszédmód nem adott lehetôséget az
újabb megszólalásra. Az új kötet novellái már jelzik, milyen nyelv
fog megjelenni abban a regényben, amin éppen dolgozom.

Szénási Zsófia 2
4
1
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Élni gonddal jár 
Háy János nem csatlakozik a korszerû idióták táborához
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Csingiz Ajtmatov is vendége volt az idei budapesti
könyvfesztiválnak. A most hetvennyolc éves kirgiz író-
nak regényes sors jutott osztályrészül. Édesapját 1937-

ben letartóztatták és kivégezték. Az ifjú Ajtmatov nem-
zetközi hírû író lett, többször jelölték Nobel-díjra. Je-

lenleg diplomata, több mint tíz éve hazája brüsszeli
nagykövete.

■ – Nehezítette-e a pályakezdését a családjában történt ször-
nyû eset? Részint a lelki trauma következményeire gondo-
lok, részint arra, hogy azokban a zavaros idôkben a perbe fo-
gottak rokonainak is hátráltatták a szakmai kibontakozását.
– Az életben a nehézségek, a kínok sokszor inkább rákényszerí-
tik az embert, hogy elgondolkodjék s keresse a válaszokat a ve-
le és körülötte zajló eseményekre. Ha ebbôl a szempontból néz-
zük az élettörténetemet, akkor az én tragikus gyermekkorom ép-
penséggel annyiban hagyta rajtam a lenyomatát, hogy eltökélten
kerestem a lehetôségeket önmagam kifejezésére.
– Mikor jött rá arra, hogy írnia kell s nem az elôször válasz-
tott állatorvosi pálya rendeltetett Önnek?
– Gyakran a véletlen fordít az ember sorsán. A háború után a
lakókörnyezetemben nem volt más továbbtanulási lehetôség,
mint egy tanítóképzô és az állatorvosi technikum a Dzsambu
nevû kazahsztáni városban. Valamiért én akkor úgy döntöt-
tem, hogy az állatorvosi hivatást választom. Ez keresett szak-
mának számított abban az idôben, kolhozok, szovhozok mû-
ködtek mindenfelé, amelyek állattenyésztési ágazatot üzemel-
tettek, sôt, a mi környékünkön az állattenyésztés állt a tevé-
kenységük középpontjában. Kitüntetéssel végeztem ezt a szak-
mai képzést. A technikumból a végzôsök öt százaléka, tehát a
legjobb eredményt elérôk kaptak jogot arra, hogy egy felsôok-
tatási intézménybe felvételizzenek. Éltem is ezzel a lehetôség-
gel és beiratkoztam az akkori Kirgiz Szovjet Szövetségi Köz-
társaság fôvárosában, Frunzéban a mezôgazdasági fôiskolára.
Ezt is kitüntetéssel végeztem el.
– Írt már ekkor?
– Az még csak szárnypróbálgatás volt, s talán nem is fordultam
volna az irodalom felé, ha nem gáncsolnak el a tudományos pá-
lyán. A kiváló minôsítésû diplomám megszerzését követôen elô-
ször felajánlották a lehetôséget, hogy aspiráns legyek  Az aspi-
rantúrára azonban csak az mehetett, akit a fôiskolai pártszerve-
zet végrehajtó bizottsága erre érdemesnek talált. A bizottságban
helyet foglaló elvtársak azonban, tôlük várható módon úgy dön-
töttek, hogy én, mint a nép ellenségének a fia nem lehetek kan-
didátus, tehát nem mehetek aspiránsnak. Ha más véleményen
lettek volna, akkor én most akadémikus vagy professzor lennék
az állatorvosi tudományok területén. Döntésük cselekvésre kész-
tetett. Azt mondtam magamnak, hogy hagyjuk a tudományt!
Már diákkoromban is érdekelt az irodalom, elkezdtem fordítani
oroszról kirgizre. Az egyik elsô mûfordításom Az ezred fia címû,
akkor híres szovjet regény kirgizre való átültetése volt. 
– A saját mûvei mikor és hogyan születtek?
–  Egy évvel azután, hogy a tudományos pályám derékba tört,
meghalt Sztálin. Azt követôen megváltoztak a viszonyok, las-
sacskán eltûnt a sztálini gondolkodásmód, az általa kijelölt ta-
bukat is elkezdték döntögetni. Így 1956-ban sikerült felvételt
nyernem a moszkvai Gorkij Irodalmi Fôiskolára. 

– De hát írókat képezni lehetetlen-
ség! Vagy van tehetsége valakinek,
vagy nincs írói vénája…
– Igenis tanítani kell az írást. Meg kell
szerezni mindazt a tapasztalatot, ami
az irodalomtudományban és az iroda-
lomtörténetben az adott idôpontig fel-
gyülemlett.  Szükséges tudni például,
hogy az évszázadok során milyen ábrá-
zolástechnikák fejlôdtek ki.

– A rendszerváltásig Ön gyakran megfordult Magyarorszá-
gon, s azt hiszem, annak idején az összes mûve megjelent
magyarul. Az 1990-es évek óta ritka vendég nálunk. Össze-
függ ez a diplomáciai karrierjével?
– Az okok szerteágazóak. Egyrészt némi elidegenedés mutatko-
zott Magyarország és Oroszország, illetve a volt Szovjetunió or-
szágai között. A nemzetek inkább befelé néznek, a saját gondja-
ikkal foglalkoznak. Kétségtelenül megszenvedték ezt a kulturális
kapcsolatok is. Korábban a küldetésszerû alkotói utazásoknak is
köszönhetôen a szovjet sajtó beszámolt a magyar kulturális ered-
ményekrôl. Természetesen része volt ez a propagandának, amely
azt akarta bebizonyítani, hogy a világirodalom élvonalában a szo-
cialista országok haladnak. Az akkor uralkodó, gyengeségektôl
nem mentes és egyoldalú ideológia megszûntével a magyar kultú-
ra is eltûnt a látószögünkbôl. Oroszországban ma senkinek sincs
fogalma arról, hogy mi történik a magyar irodalom berkeiben. 
– Sokat vívódott, amíg elvállalta a nagyköveti megbízatást, hi-
szen a diplomáciai elfoglaltság nyilvánvalóan megkurtítja az
írásra fordítható idôt? 
– Fordítva történt. Éppenséggel az alkotási lehetôség érdekében
kerestem olyan helyet, ahol elég nagy az önállóságom, nem va-
gyok valamilyen hierarchikus szervezet tagja. Az 1980-as évek vé-
gén ugyanis fôtanácsosként dolgoztam Gorbacsov csapatában, s
ez a feladat éjjel-nappali munkát jelentett. Egy idô után azzal áll-
tam Gorbacsov elé, hogy a politika fontos dolog, de már leraktuk
az alapköveket, elindítottuk a peresztrojkát, s én most szeretnék
újra mûvészi tevékenységet folytatni. Gorbacsov azt válaszolta,
gondoljak ki egy olyan munkát, amellyel szolgálom is a hazát, de
közben alkotni is tudok. A nagyköveti elfoglaltságot találtam
ilyennek. Az akkori külügyminiszter, Sevarnadze több országot is
javasolt, amelyek közül végül Luxemburgot választottam, mert kis
ország, nincs vele sok munka, az írásra is jut idô.
– Örök menyasszony a könyv címe, amelyen most dolgozik.
Elôzetesen mit lehet elmondani errôl a regényrôl?
– Éppen a napokban tettem pontot a kézirat végére. Talán nem
kellene elsietve nyilatkoznom róla. Esetleg annyit árulok el,
hogy modern témát dolgoz fel, mai mindennapi emberek a sze-
replôi. Az ô sorsuk adja a cselekményt, amelybôl kiderül, hogy
ezek a kirgiz emberek miként élik meg a globalizáció folyama-
tát, mit nyernek, mit veszítenek vele.
– Ön egyébként globalizáció-párti?
– A pártján is állok és ellene is vagyok. Tudom, hogy a világ in-
tegrálódásának ez az átfogó és általános tendenciája megállítha-
tatlan, természetes jelenség.
– Melyik mûve áll legközelebb a szívéhez?
– A Tengerparton futó tarka kutya. Lírikus is, tragikus is, és mint
minden mûvemben, a mitológia ebben is jelentôs szerephez jut. 

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Bôhm Katalin

Gorbacsov csapatához tartozott 
Diplomataíró Budapesten
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Volt már fiatal nô, most éppen kisfiú. Petôcz
András verseiben, regényeiben sokszor sajá-

tos szemszögbôl láttat. Korábbi verses-
kötetében Mecseki Rita Eszter sorait írta;

most megjelenô, A születésnap címû
regényében pedig egy nyolcéves fiú bôrébe
bújva meséli el a Ziegler család történetét. 

■ – Mielôtt bármit kérdezne, el kell mondjak valamit. Ezeknek
a történeteknek a nagy részét most írom meg másodszorra.
– Másodszorra?
– Elôször 2001-ben kezdtem családi történeteket írni, az Élet és
Irodalom számára, Egykorvolt házibarátaink címmel. Aztán ezek
a képzelt történetek megjelentek kötetbe rendezve. Most pedig
újragondoltam, újraírtam az egészet, átdolgoztam, koherens
regénnyé formáltam a Ziegler család különös élményeit. A
regény most egységes, most végleges. Úgy éreztem, tartozom
magamnak ennyivel, mielôtt belekezdek egy újabb regénybe.  
– Rossz volt az eredeti?
– Egyszerûen csak egymás utáni történetekbôl, novellákból állt,
minden kötôanyag nélkül. Nem alkotott szerves egészet.
Tulajdonképpen késôbb jöttem rá, hogy a családi történetek
mögött ott van maga a családregény. A fiú és az apa problémá-
ja, viszonya. A közös gondolat. Az a gondolati ív, amire most
felfûztem a történeteket. Ez tulajdonképpen egy „apahiányos”
aparegény. A „fecsegô” kisfiú, a történeteket mesélô gyerek haza-
várja születésnapos apját.  
– Aki aztán sosem érkezik meg.
– Nem érkezhet meg. Mire a fiú a történetek végére ér, felnô.
Felnô és az apa helyére lép, végre. Mintegy nagykorúvá válik. Az
a kisfiú, aki egyébként évtizedekig ôrzi a saját életkorát, hiszen
a regény cselekménye, belsô ideje a hatvanas évek elejétôl a
kilencvenes évek elejéig tart, ugyanakkor a mesélô kisfiú végig
megmarad 7-10 évesnek.  Tehát nem öregszik. Csak a regény
végén válik, hirtelen, felnôtté.
– Akkor ez nem inkább az ô születésnapja?
– Dehogynem. Tulajdonképpen ez egy kettôs születésnap. Az
apa születésnapi ünnepsége az apa hiánya miatt elmarad,
ugyanakkor a fiú mintegy megszületik, ha tetszik,
újjászületik.
– A regény mottójában azt írja: „a dolgok elképesztôen vál-
tozatlanok néha”. De hát itt éppen hogy sarkaiból fordul ki
a világ.
– Valóban a fiú átváltozása a legfontosabb mozzanat, de ez mégis
csak úgy következik be, hogy közben az égvilágon semmi más
nem változik meg. Alapjaiban a dolgok változatlanok maradnak,
miközben, látszólag, a kisfiú változatlan, egészen a regény végéig.
Béky bácsi, az egykori pártközponti sofôr tovább vezeti az
autóját, a Gróf bácsi tovább hordja a szart, a fiú nôvére tovább
ácsingózik a fiúk után. Múlnak a mindennapok. Akárcsak a való
életben. A változatlanság belôlünk, emberekbôl ered. Évtizedek
telnek el, és mindenki ugyanazt csinálja, ha nem is a szó szoros
értelmében, de érzelmileg, mentálisan mindenképpen. 
– Ezt hogy érti?
– Hasonló helyzetekre hasonló gesztusokkal, hasonló módon
reagálunk, még akkor is, ha tisztában vagyunk azzal, hogy reak-
cióink a már jól ismert problémákat vetik fel.
– Könnyebb ezekrôl a problémákról egy gyerek bôrébe bújva
beszélni?  

– A gyerek mondhat, amit csak akar. És csak
mondja, csak mondja. Fecseg és mesél. Az
olvasó pedig csak hallgatja, amikor például
Gizi néni férjérôl egyszerûen kijelenti,
pálinkaszagú. Vagy amikor a mindent tudó
Irén nénirôl beszél, az ô különös mondá-
sairól. A különbözô alakok néha nagyon
kemény kritikát kapnak a mesélô kisfiútól. 
– Ezek a figurák egyébként mind
kitalált lények?

– Nem, saját gyerekkorom szereplôi is ott mozognak a fiktív
alakok között. Ez természetes. Tulajdonképpen több a valóság
ebben regényben, mint a fikció. A figurák néha nagyon is hoz-
zátartoznak saját gyerekkoromhoz.
– Mond róluk mindenfélét. Nem fél attól, hogy magukra
ismernek?
– Aki igazán magára ismerhetne, sajnos már nem él. Mint
például a regény egyik mottójának értelmi szerzôje, a már
említett Irén néni, aki itt azzal az örökérvényû megállapításával
híresült el, miszerint „finggal nem lehet kést köszörülni”. Az ô
bölcsességének sokat köszönhetek, és sokat köszönhet ez a
regény is. Nagy tudású asszony volt, nagy életbölcsességgel.
Ezért mindenképpen örülök, hogy megírtam ezt a regényt. Neki
is emléket állítok.
– Jellemzô a könyvre az abszurd látásmód és az abszurd
humor. Képes így látni a dolgokat egy gyerek?
– Talán a fogalmat nem ismeri, de látja a dolgokban a furcsát, az
abnormálist. Õ is ugyanúgy érzi, mint a felnôttek, hogy a
focipálya közepére nem való a platánfa, értelmetlen dolog a
lánykutyát Tóbiásnak hívni, de legalább annyira felesleges valakit
csak azért lelôni, mert „odahuggyant” az ember kerítése tövébe. A
felnôttek néha nagyon is nevetségesek a gyerekek szemében. És
én ezt a nevetségességet próbáltam megfogalmazni.
– Mi kell ahhoz, hogy az író gyerekfejjel gondolkodjon? 
– Nem is olyan bonyolult dolog az. Csak bele kell képzeljem
magam az ô helyébe. Látom magam elôtt a fiút, aki lehettem
volna én is. Gyerekként szólalok meg, ennyi. Ez intuíció
kérdése.
– Minden abszurditása ellenére a könyvbôl az sugárzik, ma
is inkább szeretne gyerek lenni. Felnôtt már egyáltalán? 
– Nagyon is korán, kényszerbôl. De valóban vágyom vissza
abba a korszakba, a saját gyerekkoromba, vagyis a hatvanas
évekbe. Annak ellenére, hogy furcsa világ volt az. Ahol a mezte-
len nôket festô Pista bácsi utálta, ha egy nô meztelen. Ahol Pista
bácsi nem volt azonos a Pista bácsival. És ahol kötélen rángat-
ható világvevô készülék segítségével tájékozódtunk a világ dol-
gairól. Ez is benne van ebben a regényben. Hogy egy nevetséges
világra milyen abszurd módon, de mégis milyen kreativitással
tudtunk reagálni. Hogy valaki úgy vásárolt nyugati autót, hogy
pulikutyákat adott el, Bécsben. Miközben otthon, Budapesten
forradalom van, 1956-ot írunk. Egy zárt világban éltünk, és ez a
zárt világ furcsa kényszerpályákat indított el. 
– Most pedig, gondol egyet, összecsomagol és kiköltözik
Franciaországba. Négy éve ott is él, itthon is él. Hol érzi
magát otthon?
– Szeretném hinni, hogy van egy európai otthon, és ez az új
otthon belakható. Van vidéken, Nógrád megyében egy vályog-
házam. Néha ott vagyok otthon. Van, hogy Budapesten vagyok
otthon. Budapesten születtem, ez az én világom. De ugyanakkor
szeretném hinni, hogy egyszer Párizsban is otthon lehetek. Most
éppen ezt a kettôs létezést gyakorolom.

Szablyár Eszte 2
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■ Hogyan és mikor tudatosulhatott az 1956-os forra-
dalom résztvevôiben, hogy magukra maradtak, külsô
segítségre nem számíthatnak?  Attól függ, hogy az ille-
tô forradalmár, illetve rokonai, ismerôsei hallgatták-e a
londoni rádiót. A BBC ugyanis elôször és sokáig egye-
dülállóan már 1956. október 26-ai adásában a néhai
Katona Pál  ezt mondta: „A magyar nép hôsi küzdel-
mének láttára a legkínzóbb kérdés itt, Nyugaton ez:
mit tehetünk mi? És a szomorú válasz az, hogy túlsá-
gosan keveset. Közvetlenül nem tudunk beavatkozni a
harcba, mert ez világháborúhoz vezetne, ami pedig
mindenki számára mindennél nagyobb szenvedéseket
jelentene. Mégis, akik ma harcolnak, azok a mi har-
cunkat is vívják, egész Európa harcát. Ezért nemcsak
részvéttel, hanem elragadtatással is figyeljük küzdelmüket”. 

Ugyanezt magyarázta el az idei budapesti könyvfesztiválon
John Nichols, Nagy-Britannia magyarországi nagykövete abból az
alkalomból, hogy a Helikon Kiadó gondozásában megjelent a
Szabadság hullámhosszán, avagy Az 1956-os magyar forradalom tör-
ténete a BBC elmondásában címû kötet. A Pallai Péter és Sárközi
Mátyás írta-szerkesztette könyv a BBC nemrégiben feloszlott
magyar osztályán az elmúlt ötven év során összegyûlt, elhang-
zott és adásba nem került anyagokból válogatva idézi fel az 1956
ôszén történteket. Amint a könyvbemutatón megjelent szerzôk
is kiemelték, mûvüket fôhajtásnak szánják a forradalom hôsei,
áldozatai, túlélôi és menekültjei elôtt. A kötetet „ajánlják mind-
azoknak, akik emlékeznek, de azoknak is, akik felejtettek, vagy
úgy érezték, hogy kénytelenek voltak felejteni, és nem utolsósor-
ban azoknak, akik a forradalom után születtek és személyesen
sohasem élhették át annak felemelô, páratlan lelkesedését és a
vereség leírhatatlan keserûségét”.

A megrázó 1956-os felvételekkel illusztrált kötet szerkesztôi
1956 novemberének végéig Magyarországon élték át az esemé-
nyeket, csak utána távoztak itthonról, s lettek a BBC magyar adá-
sának munkatársai. Néhány riporter rögtön a forradalom leveré-
se után a határon várta a magyar menekülôket, ott szereztek tô-
lük hiteles, friss információkat. Négy fiatal író, akiknek részük
volt a forradalom csírájának kibontakoztatásában: Gömöri
György, Márton László, Ormay Antal, Sándor András már 1956
decemberében eszmét cserélt Cs. Szabó László londoni mikro-
fonja elôtt a néhány héttel korábban történtekrôl. Ilyen elôzmé-
nyek után nem csoda, hogy a londoni rádió fennállása alatt min-
dig különös figyelmet szentelt az ôszi megemlékezésnek, meg-
szólaltatta a harcban részt vevôket, felmutatta az egymásnak oly-
kor ellentmondó álláspontokat is. Olyan idôszak is akadt, neve-
zetesen a tizedik évfordulóhoz közeledvén, amikor a magyar kor-
mány diplomáciai úton próbálta elérni, hogy bizonyos témákat
ne vessen fel a BBC. A brit külügy- és nemzetközösségi minisz-
térium tájékoztatási osztályának vezetôje levélben arra hívta fel a
figyelmet, hogy amennyiben a mûsorukban „túlhangsúlyoznák
bizonyos 1956-os események részleteit, az valószínûleg erôteljes
reagálást vált ki, amely káros lenne Ôfelsége kormányára nézve

és a ti (értsd: a BBC) Magyarországgal ápolt
kapcsolataitok szempontjából is”. Az ügy-
ben közvetítésre vállalkozó budapesti brit
nagykövet a tabuk között említette Kádár
hiteltelen módszerekkel történt hatalomra
kerülését, illetve Nagy Imre „likvidálását”.
Fél évszázad bôséges, 1956-tal foglalkozó
anyagát feldolgozhatóvá tenni is emberpró-
báló feladatnak bizonyult. A BBC Világszol-
gálat és az ezen belül mûködô magyar osz-
tály anyagi helyzete nem tette lehetôvé,
hogy az archiválást fôállású munkatárs vé-
gezze. Rendezetlenül porosodtak az okmá-
nyok, a szövegek, azonosítani kellett a hang-

felvételeken megszólaló, többször névtelenséget kérô interjúala-
nyok kilétét. A magyar adás munkatársai közül sokan önként vál-
lalták, hogy ellenszolgáltatás nélkül megmentik az értékes kordo-
kumentumokat, amint azt Rentoul Ferenc, a BBC magyar osztá-
lyának volt vezetôje, Dajka Béla, a magyar szekció utolsó vezetô-
je és Vértessy Péter, a magyar adás utolsó felelôs szerkesztôje akár
a könyvbemutatón is igazolhatta volna.  

Közéleti emberek, politikusok, mûvészek és a hétköznapok hô-
sei is helyet kaphatnak ebben a sajátos történelemkönyvben,
amely az egyik élenjáró azon összeállítások között, amelyek nyil-
ván megszületnek a forradalom ôsszel esedékes ötvenedik évfor-
dulójára. Olyan dokumentumcsemegéket találhatunk a kötetben,
mint néhány történész és filozófus véleménye, miszerint „Ma-
gyarország népe hôsi mámorban próbálta – akaratlanul – vissza-
tolni az órát”. A brit történészprofesszor, Hugh Seton-Watson így
vélekedett: „Amikor nemzetek felkelnek a világ egyetlen megma-
radt gyarmati rendszere, a szovjet birodalom ellen, visszatérnek a
19. század garibaldista sugallatú liberális nacionalizmusához”.

A vérbe fojtott magyar forradalomról Milován Gyilasz egyko-
ri jugoszláv vezetô 1979-ben a következôket jelentette ki: „Té-
ved, aki azt hiszi, hogy az 1956-os forradalom hiábavaló volt.
Az oroszok megôrizték hegemóniájukat, de a magyar felkelést
követôen egész Európában kénytelenek voltak megváltoztatni a
módszereiket. A legtöbb kelet-európai ország idôvel bizonyos
fokú autonómiához jutott.”

A BBC magyar adásának utolsó, kerek évfordulóhoz kötôdô
emlékmûsorában, 1996-ban a már szabad Magyarországon meg-
kérdezte a riporter az akkori budapesti egyetemistákat és fôisko-
lásokat, hogy mit jelent számukra 1956. Szinte mindegyikük ne-
ve elhallgatását kérte. Akadt, aki csak túlhajszolt állami ünnep-
nek minôsítette október 23-át, társa azt mondta, hogy a rend-
szerváltás mámorában még fordulópontnak tekintette a felke-
lést, de most már semlegesen viszonyul hozzá. Egy következô
megszólaló pedig mondta: „Az ’56-os fiataloktól mindenképpen
meg kell tanulni azt, hogy ha nem is csinálunk forradalmat,
mert most nem azokat az idôket éljük, de legyen igenis akara-
tunk és merjünk kiállni értékeink védelmében.”

(mátraházi)
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A BBC forradalma
Hôsi harcában magára maradt a magyar nép

A FRÍG KIADÓ Pavilonja az ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN: Vígadó u. 15.
Dedikálás: JÚNIUS 8.: 15h Záhonyi András, 16h Harsányi Ildikó, 17h Varga Csaba. JÚNIUS 9.: 13h Varga Géza, 14h Darai Lajos,
15h Barabási László, Varga Csaba, 17h Mesterházy Zsolt. JÚNIUS 10.: 11h Barabási László, 13h Darai Lajos, 14h Záhonyi András,
16h Barabási László, Varga Csaba. JÚNIUS 11.: 11h Barabási László, 12h Harsányi Ildikó, 13h Varga Géza, 14h Barabási László,
15h Aradi Éva, 17h Varga Csaba, Mesterházy Zsolt. JÚNIUS 12.: 11h Varga Csaba.
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Egy gyerekkönyvtáros feljegyzései
■ Az elsô számú kedvenc a gyerekek körében még mindig a
Harry Potter. Ez nagy dolog, hiszen ilyen stagnáns, egyenletes
és tartós érdeklôdés – (mint régen a „Verne Gyula”- és „May Ká-
roly”-kötetek iránt volt) – az utóbbi évtizedben csak ezzel a mû-
vel kapcsolatban figyelhetô meg. A többi népszerû könyvnél a
kezdeti, mindent elsöprô érdeklôdés után, úgy két év múlva, az
érdeklôdés visszaesése érezhetô; bár még így is meg-megtartják
listavezetô helyüket a többi kiadványhoz képest.

A Harry Potter a varázslók és természetfeletti lények, jelenségek,
a más világokban, misztikus dimenziókban játszódó regények di-
vatját indította el. Szinte minden ilyen témájú könyv (kisebb-na-
gyobb) sikerre számíthat – eleinte. Mára C. S. Lewistól a Narnia
krónikája, és Böszöményi Gergô sorozatai azok, amelyek a mûfaj-
ból még keményen állják a népszerûségi versenyt. Vállvetve a stí-
lus egyik szélsôségét jelentô Darren Shan regényes története címû ti-
zenkét részes sorozattal, amely a vámpírok sötét világába kalau-
zolja az olvasókat, akik azért szeretik: „mert olyan jó borzonga-
tós”. A Darren O’Shaughnessy álnéven futó szerzô legújabb regé-
nyei a Démonvilág fôcím alatt jelennek meg, a vámpírok helyett
most a démonokat állítva középpontba. Még mindig a mágikus
világ címszóval jellemezhetô, legnépszerûbb kategória egyik aktu-
ális gyöngyszeme, a lányok szinte általános rajongásának tárgya a
W.i.t.c.h. címû fantasztikus regény. Ez egy újabb sorozat, melynek
alcíme A tini boszik kalandjai. (A witch jelen esetben kettôs értel-
mû szóalak, jelöli a boszorkányt, emellett egyben betûszó is, a fô-
szereplô öt lány nevének kezdôbetûjébôl áll össze.) Peter Freund
négy könyvbôl álló Laura sorozata már évek óta népszerû, a
könyv hátulján hivatkozási pontot is talál az olvasó, megkönnyít-
ve a téma iránt érdeklôdôk választását: „Mindazt, amit Harry Pot-
ter tud, tudja Laura is”. Ezekben nemcsak az a közös, hogy a fan-
tázia világában játszódnak, hanem mind sorozatok, melyeknek
fôszereplôi gyerekek. Megmentik a világot, küzdenek a rossz el-
len. Bár gyerekkönyvnek íródtak, ez az a kategória, amelyet titok-
ban, vagy nyíltan, de igen sok fiatal felnôtt olvas. A Harry Potter,
a Narnia, a Böszörményi-könyvek, Darren Shan, és az eddig még
nem említett – szintén nagyon népszerû – Christopher Paolini
Eragon címû regénye az egyetemista korosztály kedvelt „kikapcso-
lódási olvasmánya”. A kamaszok és fiatal felnôttek kedvelt olvas-
mányai még Philip Pullman trilógiái, Celia Rees mindhárom regé-
nye (Bûbájos Mary, Farkasszem és a Kalózok! – a két kalóznô,
Nancy Kington és Minerva Sharpe igaz története), illetve Jona-
than Stroud Bartimaeus címû trilógiája (eddig megjelent: A sza-
markandi amulett, A Gólem szeme ).

A legnépszerûbb gyerekkönyvek másik kategóriája a mi vilá-
gunkban játszódó, hétköznapinak tûnô gyerekfôhôsöket szere-
peltetô regények, ahol az olvasók az ôket foglalkoztató prob-
lémákkal találkozhatnak. Jellemzôen vidám köntösben, ahol a
fôhôs meglehetôsen individualista módon oldja meg a problé-
mákat. Ahogy az elôbbi kategóriának is van egy milliomos
szerzôje, úgy itt is van egy népszerû író, aki szintén milliomos-

sá vált, elsôsorban lányolvasóinak köszönhetôen. Thomas Bre-
zina csak úgy ontja a regényeket, ma már több sorozata van –
gondolva például a fiúkra is – de mindegyik hihetetlen népsze-
rû. (Általánosan legismertebb talán a Fiúk kizárva! sokkötetes
sorozat.) Ô évek óta töretlen sikerrel tartja magát a sikerlistán.
Louis Sachar, Rosie Ruhston, Jacqueline Wilson könyvei má-
ig kitüntetett szerepet játszanak az olvasók között, bár kezdet-
ben pánikszerû keresettségük méséklôdött. Így van ez Meg Ca-
bot regényeivel is (melyek közül a legnépszerûbbek minden bi-
zonnyal A neveletlen hercegnô naplója darabjai). Joachim Masan-
nek A vad focibanda címû sorozata is rajta van a fiúk bestseller-
listáján, ahol az elsô helyen Anthony Horowitz tinikrimijei áll-
nak. Két sorozatából is az abszolút elsôk, a 14 éves Alex Rider
titkosügynök kémfiú bevetéseirôl szóló regények. A nagyobb
kamasz lányok Katherine Applegate Zoey görbe utakon címû
mûvét keresik, s a miért szeretitek kérdésre a válaszuk: „mert
olyan tinis”.

Az általános iskolás korosztály legújabb kedvence Geronimo Stil-
ton, az újságíró egér, saját kalandjairól írott humoros könyvei.

A magyar szerzôk közül a legkeresettebb Varró Dániel, ôt kö-
veti Darvasi László és Nógrádi Gábor. Bár feltétlen meg kell em-
lítsem, Varró Maszat hegy-ét és Darvasi Trapitijét inkább a kö-
zépiskolás és a fiatal felnôtt korosztály olvassa.

Mindent egybevetve a legkeresettebb regények azok lettek, me-
lyek izgalmasak, mozgalmasak, könnyen olvashatók, ma ját-
szódnak, és gyerek a fôszereplôjük. A régi irányzat, ahol a fiata-
lok történelmi hôsökrôl olvastak, heroikus felnôttekrôl, akik pél-
daképpé válhattak, megszûnt. A mai sikerregényekben gyerekek
küzdenek a gonosz ellen, ôk mentik meg a világot.

Érdekes megfigyelni, mi alapján választják olvasmányaikat.
Nagyon fontos a könyv külseje. Az izgalmas, hozzájuk közelál-
ló és trendi borítójú könyveket veszik kézbe a választékból, (le-
het jó a címe, ha rossz a design, el se olvassák a hátsó borítót).
Többek között ennek is köszönhetik sikerüket az Animus Kiadó
könyvei. Mivel elég hamar megfigyelhetô volt a stílusuk, a gye-
rekek sokszor a könyvek külseje alapján válogatták össze a mû-
veket, az „Animus stílusú” borító jelentette nekik a garanciát.
(Persze erre más kiadók is rájöttek, és egyes regények már nép-
szerû sorozatok designját utánozzák.) Sokat számítanak a borí-
tón feltüntetett díjak, ajánlások. Egy könyvválasztásnál azonban
a legelsôdlegesebb szempont a kortársak véleménye! Barátok, is-
kolatársak ajánlásánál, a korosztályban terjedô szóbeszédnél
semmi sem hatásosabb! Ezt követi a média, TV-, rádió-reklám
hiányában ez a tinimagazinokat, és a kiadói prospektusokat je-
lenti. Nagyon hatásosak a sikeres könyvek hátuljában, könyvjel-
zôin található ajánlók. A regény elolvasása után szinte mindig
az ott találhatóak felé fordul az érdeklôdés.

Ismeretterjesztô könyvekben a sok színes képpel kevés szöveg
párosítás a legnépszerûbb, közülük is a Mi micsoda és a Szem-
tanú sorozatok.

Kaszás Veronika
FSZEK Sárkányos gyermekkönyvtár2
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gyermekkönyvnapok
5. Gyermekkönyvnapok
Az Ünnepi Könyvhéttel egy idôben, azonos helyszínen (a Vörösmarty téren) zajlanak az 5. Gyermekkönyvnapok
könyvbemutatói, eseményei is, összeállításunkkal ehhez az eseménysorozathoz kapcsolódunk. Emlékezzünk meg
eleinkrôl is: az Országos Gyermekkönyvhetet a Móra Ferenc (akkor még: Ifjúsági) Könyvkiadó szervezésében évtize-
den keresztül önálló rendezvénysorozatként december elején tartották, így aztán sokáig a Mikulás hozta a könyveket.

Gyerekek könyvolvasási szokásai
avagy milyen könyveket kölcsönöznek szívesen a mai fiatalok
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A honfoglalás elôtti idôkbe vezet vissza Kiss Attila kalandregé-
nye, amelyben Csábán, a Keszi törzsbeli tízéves fiú elindul világ-
gá, hogy visszaszerezze Altinájt, a csodálatos lovat, amelyet apja
arab kereskedôknek adott el. A mesei fordulatokban gazdag tör-
ténet történelmileg és nyelvileg  (is) hiteles nomád környezetben

játszódik, bemutatva a nomád törzsszövetség mindennapjait, kô-
kemény életfeltételeit és szabályait, valamint hiedelmeit. Az elsô-
könyves szerzô lótartással, és gyerekeknek szóló, ún. „élô” törté-
nelemórák tartásával foglalkozik. Vállalkozása szép példája an-

nak, miként lehet szinte a semmibôl megvalósítani egy álmot, egy
önellátó gazdaságot, és a nomád élet illúzióját közel a nagyváros-
hoz. Az Altináj címû regény hiánypótló ifjúsági
regény egy titokzatos történelmi korról, amelyrôl

alig születtek irodalmi munkák.

■– A hétköznapokon tulajdonképpen gaz-
dálkodó munkát végez: lovakat, teheneket
és birkákat tart, jurtát épít, íjászkodik. Mi in-
dította az írásra? Mert regénye több, mint
pusztán egy amatôr történelmi érdeklôdése.
– Iskolás koromtól kezdve írogatok, verseket,
novellákat, igaz, az Altináj az elsô publikáci-
óm. A könyv egy mesébôl született: gyerekeim-
mel sokat utazgattam, autózás közben folytatá-
sokban meséltem nekik Csábán történetét. 
– De miért éppen ôsmagyar környezetbe
került a történet?
–  Ez a kor már iskolás koromtól érdekel. Izgatott, honnan szárma-
zik az ember, honnan származunk mi, magyarok. A családom anyai
ágról gazdálkodással foglalkozott. Nagyanyámék voltak a pesti mi-
limárik. A VIII–IX. kerületben teheneket tartottak, Pesten kívül vol-
tak földjeik, ahonnan beszerezték a takarmányt, és ôk látták el a két
kerületet tejjel. A keresztapám már óvodáskorától hajnali fél négy-
kor hordta a tejet a pesti lakások lábtörlôire. Sokat nyaraltam roko-
naimnál, folyton állatok közt voltam, természetes volt hát, hogy
Vácott állattenyésztô iskolában tanultam tovább. Az iskola után az
állatorvosi egyetemen dolgoztam egy évig, ahol megismertem né-
hány állatbetegség kezelését. Mégsem az állatorvosin, hanem a Páz-
mány teológiai karán végeztem el az egyetemet. Közben elvittek ka-
tonának és egy Cegléd melletti Árpád-kori temetô ásatásán dolgoz-
tam. Nem lettem ugyan régész, de  betekintettem az ásatási mun-
kálatokba  és különösen az antropológia terén sok mindent megis-
mertem. Tanulmányaim végeztével iskolákban tanítottam hittant,
egyháztörténetet, erkölcstant. Kiemelten foglalkoztatott a magya-
rok ôsvallása, keresztény hitre térése és a „sámánjelenség”.
– A könyvbôl egyértelmûen kiderül, hogy elmélyülten és alapo-
san ismeri ezt a világot, és sokat olvasott az ôsmagyarokról.
Hogy lett végül teológusból állattartó?
– Már az egyetem alatt volt egy olyan tervem, hogy Cegléd mel-
lett veszek egy tanyát. Évek múlva sikerült Csömörön földet vá-
sárolnunk – lassacskán házat, istállót építettünk és létrehoztunk
egy gazdaságot. Elkezdtünk gyerekeket táboroztatni, ehhez kellet-
tek állatok: lettek juhok és egy ló. De egy ló kevés volt, ezért lett
még egy és így tovább. A juhokat elsôsorban a gyapjukért tartjuk,
amit a kézmûvesfoglalkozásokon a nemezelésnél felhasználunk.
A táboroztatás mellett lovagoltatással is foglalkoztunk, majd jöt-
tek a tehenek, a fejés illetve tejtermékek gyártása.  Termékeinket
ugyanúgy kiszállítjuk, mint nagyanyámék annak idején. Ezenfelül
rendezvényekre is hívnak minket, ahol lovagoltatunk és élô törté-
nelemórákat tartunk.

– Ez mit is jelent pontosan?
– A történelemóra a követ-
kezôképpen zajlik: felállí-
tunk egy jurtát, korhûen
berendezzük, hiszen tud-
juk, hogy mindennek meg-
határozott helye volt a jur-
tában. László Gyula egyik
könyvébôl másolt képek
segítségével mesélek a gye-
rekeknek a nomád élet-
módról. Tanítványaim kö-

zül néhányan beöltöznek és életképszerûen eljátsszák
a jurtabeli életet, és van egy sor korabeli használati tár-
gyunk, fegyverünk,  amivel hadi tornabemutatót tar-
tunk. Néhány évvel ezelôtt egyébként készítettünk egy
amatôr oktató filmet is a témában. A táborban kicsit
tovább megyünk korban: bemutatjuk a gabona útját,
hogyan kell kaszálni, kévét kötni, csépelni, hogyan le-
het házi kemencében kenyeret sütni. Egyesületként
mûködünk, Zengô Nyíl, Hagyományôrzô, Lovas és
Íjász Egyesület a nevünk.
– Vagyis megmaradt a tanításnál, csak a téma válto-
zott. Népszerûek ezek az órák?
– Be kell valljam, a tanárok körében népszerûbbek, mint
a gyerekek között. De ha csak egy kis dolog megragadja

a figyelmüket és most vagy az elkövetkezôkben elgondolkodnak
rajta, már elégedettek lehetünk. Ez olyan, mint  a magvetés: a „ter-
mésre” várni kell...
– Könyve egyrészt izgalmas kalandregény, másrészt, ha úgy tet-
szik, olvasmányos történelemóra. Néha kicsit tanítóskodó,  sôt
még szómagyarázatot is csatolt a könyvhöz.
– Az egyik olvasóm azt mondta: úgy tanult történelmet, hogy nem
is vette észre. Engem egyébként ebben az ôsmagyar környezetben
az apa–gyerek konfliktus érdekelt. Erre épült a regény. Tudjuk,
hogy a nomád társadalom nagyon összetartó volt, amibôl kiszakad-
ni alig-alig lehetett. Ez a tízéves kisfiú kilép a saját életterébôl, hogy
megkeresse a lovát. Meg persze a saját útját. Az Altináj mellesleg az
Égigérô fa mesei szerkezetére épül. Egyébként nekünk tényleg van
egy Altináj nevû lovunk. Ráadásul akkor született meg, amikor vé-
gére értem a könyvnek, és  hasonlóképpen, mint a regénybeli Alti-
náj: félhold van a homlokán, kesely a bal hátsó lába, és kanca. A
könyvet többekkel elolvastattam, és végül egy tanárnô segítségével
eljutottam a Móra Kiadóhoz.
– A magyarok eredetérôl tudományos szempontból többféle el-
mélet létezik. Hogyan építette be ezeket a könyvébe?
–  Igyekeztem elkerülni a magyarkodást. Be kell látnunk, hogy
többféle eredetû  a magyarság. A regényben igyekeztem a többféle
származást, és a nyelvek egymásmellettiségét megmutatni. Ez ügy-
ben hosszas beszélgetéseket folytattam Somfai Kara Dáviddal, aki
a könyv szakmai lektora volt.
– A könyv végén nincs lezárva a történet. Gondolom, Csábán
kalandjai itt még nem értek véget.
–  Pontosan. Már dolgozom a folytatáson. Mint a bevezetôbôl ki-
tûnik, a fiú öregemberként, a honfoglalás után meséli el az egész
történetet. A folytatásban arra keresi a választ, hogy a sok veszély
ellenére miért maradt életben, mi az értéke a barátságnak és a sze-
relemnek. Szeretném a könyvet ajánlani mindenkinek ebben a hô-
sök nélküli világban, ahol példaképekre van szükség.

Szénási Zsófia 2
4
7
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Jurtában született hôsök
Regényes nomadizálás könyvben és  valóságban
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■ Ezúttal a szokásosnál több, tíz kiadó 15 újdonságára igyek-
szem felhívni a figyelmet, tekintettel a 77. Ünnepi Könyvhéthez
csatlakozó Gyermekkönyvnapok bôséges és igazán színvonalas
kínálatára. Persze nem az számít valójában, hogy a megjelent
könyvek listáján most az átlagnál is több, kicsiknek és nagyoknak
szóló kiadvány szerepel, hanem hogy legalább egy tucat kiadó
gondoskodik jobbnál-jobb olvasmányokról, minden mûfajban.

Versek, mondókák, dalok 
Tamkó Sirató Károly neve önmagában
garantálja a nagyszülôk, a szülôk ér-
deklôdését, s elég, ha idéznek néhány
sort tôle, pl. „Volt egyszer egy ponty./
Úszott, mint a pinty!// Volt egyszer
egy pinty./ Repült, mint a ponty...”,
vagy „Volt egy dongó/ meg egy légy!/
Tovább is van,/  mondjam még?” s a
gyerekek rögtön ráéreznek en-
nek az utánozhatatlan, eredeti
költészetnek az elevenségére,
szellemességére, játékosságára.
A költô a magyar líra klassziku-
sa, akinek számtalan gyerekver-
sét megzenésítették, egyikbôl-
másikból  pedig diafilm készült.
A General Press Kiadó által most
megjelentetett Pinty és ponty c.
kötete Banga Ferenc színes gra-
fikáival folytatása a tavaly meg-
jelent (centenáriumi) Tamkó
Sirató-köteteknek (Tengerecki Pál, Tengerecki hazaszáll).

Havas Katalin válogatta a kicsiknek készült antológia, az Altató
anyagát – mondókákat, dalokat, verseket a legkiválóbb mai (pl.
Csoóri Sándor, Kiss Benedek, Tarbay Ede, Zalán Tibor) és klasszi-
kus magyar költôktôl (t.k. Zelk Zoltán, Weöres Sándor, Nemes
Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Szilágyi Domokos). A Holnap Kiadó
kottákat is tartalmazó újdonságát Gyôrfi András illusztrálta.

Királyfiak, óriások, boszik párban
Christine Nöstlinger Óriások és törpék c. me-
seregényében szerepel az óriás testvérpár,
Pelinka és Szatlócs, akik elhatározzák,
hogy elindulnak (kismotorral!) Ariané-
hoz és Amandához. Ott a helyük mellet-
tük, hiszen a két fivér az utolsó (két) fiú
óriás, a nôvérek pedig az utolsó nôóriá-
sok. Ám útközben kifogy a benzin, és a
szerelmes óriások találkoznak a törpék-
kel.  Kezdetben nincs
is semmi baj, ám ké-
sôbb... Az Animus Ki-
adó 8 éven felülieknek
ajánlja e kiadványát.
Aki végzett ezzel, ja-
vaslom, kis pihenés
után kezdjen bele And-
rew Lang Maflázia c.
kötetébe, amely törté-
netesen két királyfi ka-
landjait meséli el. Villó

királyfiét, majd az ô fiának, Rikárdónak a mesében sem „minden-
napi” történetét. A szöveg – Göncz Árpád fordításában – valósággal
sziporkázik a rengeteg ötlettôl (mondják, jobb, mint az eredeti!). Ré-
ber László illusztrációi pedig kongeniálisak. 

A Holnap Kiadó újdonságánál nem kevésbé szellemes, izgalmas
és fordulatos Kate Saundersnek a kótyagos boszorkányokról, Lon-
csos Mamóról és Zöld Nasiról szóló sorozata, amelynek 2. része a
Mendax, a titokzatos macska címmel látott napvilágot a Könyvmoly-
képzô gondozásában. A két égetnivaló boszi úgy érzi, elhamarko-
dottan ígérte meg, hogy nem fog  többé varázsolni... Kezdetnek
ez sem rossz, ám a feszültség még fokozódik, amikor megjelenik
a macska. Lehet, hogy a kóbor jószág egyszerûen kém? Lesz itt fel-
fordulás, valóságos bunyó. (Rakovszky Zsuzsa nagy kedvvel fordít-
hatta ezt a fergeteges sztorit elôadó könyvet.)

Változó és örök mesevilág
Már a külsejük alapján feltûnik az
Alexandra Kiadó és a K. u. K. Kiadó
egy-egy nagy alakú, színesen illusztrált
kiadványa, amelyeknek történetesen
hölgyek a szerzôik. A Hanna utazásai
c. könyvet maga a mese-sorozatot pa-
pírra vetô Bartos Erika illusztrálta,
Horváth Judit Sárkánymesékjéhez Ko-
vács Orsolya készített egész oldalas,
illetve a szöveget keretezô rajzokat.
Ezek a történet-füzérek a nagy me-
semondók örökségét viszik tovább,
persze a kötelezô egyéni variációk-
kal. A tízéves Hanna egy varázslóba-
ba segítségével, léggömbön, mesevi-
lág fantasztikus birodalmának kü-
lönbözô városaiba (Szivárványvá-
ros, Szoborváros, Tükörváros,
Aranyváros stb.) jut el. A másik kö-
tetben a sárkányokról azért szólnak
mesék, mert VII. Blankárd király ki-
hirdette, annak adja lánya kezét, aki a legszebb mesékkel szóra-
koztatja ôt és udvarának népét. Vagyis: a szerzô bennünket a
gonosz Pakrátorról, a sárkánytánc- és illemtanár Ombowitz
Kázmérról, a Hextropallról és Mullunexrôl, a három fejû Ha-
rácsról és Duzsorásról meg a többiekrôl szólva. 

Filmen és könyvben
E két könyv azért került egymás mellé, mert állatokról szól,
mert klasszikusok, s mert mindkettôbôl film készült. Kenneth
Grahame (1859–1932) angol író a kisfiának kezdte mesélni a mó-
kás történeteket, amelyekbôl a meseregény végül összeállt. A

Szél lengeti a fûzfákat már az író életében klasszikusnak szá-
mított, színpadi változata is sikert aratott. Filmen a Monty
Python csoport tagjai alakítják Vízipatkányt és Varangyot.
A másik két fôszereplô Vakond és Borz. A négy jóbarát
négy különbözô karaktert testesít meg. De rajtuk kívül a té-
li, tavaszi, nyári és ôszi kalandok során, melyek szárazon és
vízen esnek meg, sok más állat (vidra, egér, nyúl, nyest, me-
nyét) is fölbukkan a folyóparton, a Vad Erdôben és az azon
túli Tág Világban. A BBC Nagy Könyv TOP 100-as listáján
a 16. helyet elért mû magyarul Békavári uraság és barátai
címmel látott napvilágot Görög Lívia fordításában. Illuszt-
rálta Patrick Benson. Megjelent a Ciceró Könyvstúdió Klasszi-
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kusok fiataloknak sorozatában – A. A.
Milne méltató bevezetôjével, és Th.
Roosevelt, az USA egykor elnöke gra-
tuláló levelével.

A 101 kiskutya, minden idôk legis-
mertebb Walt Disney-rajzfilmje a 60-
as években készült. A történetet, ame-
lyet egy nagyszerû könyvbôl vettek az
alkotók, késôbb újra megfilmesítették.
Negatív hôse, Szörny Ella neve foga-
lommá vált. A film a gyerekeknek
szól, ám Dodie Smith regényét, a
Száz meg egy kiskutyát és annak foly-
tatását (A kutyák csillaga) a felnôttek
is elolvashatják. A története ugyanis
több szempontból gazdagabb a fil-
mekénél. Pongónak és Kisasszony-
nak, a londoni dalmata házaspárnak
eredetileg 15 kölyke van. Hogyan
lesz ebbôl 101? Az illusztrátorok: Ja-
net Johnstone és Anne Graham-Johnsto-
ne A fordítók: Bokor Klára és Szent-
miklósi Tamás. A „nagy angliai kutyarablás” sztoriját és folytatá-
sát az Eri Kiadó jóvoltából ismerhetjük meg.

Tréfás mesék
A nevetô Erdély, a Kráter Mûhely Egye-
sület újdonsága a Könyvfesztiválon a
XII. kerületi Önkormányzat könyv-
versenyén megkapta a Budai Díjat. A
kötetet válogatta, szerkesztette és
jegyzetekkel ellátta: Kovács Attila
Zoltán. A részben színes és fekete-fe-
hér rajzokat Barcsa Dániel és Kovács
Dániel alkotta. A 87 mesét tartalma-
zó nagyalakú kötetrôl nem szükséges
hosszan áradozni, talán elég annyit
elárulni róla, hogy – többek közt – Arany László, Benedek Elek,
Berze Nagy János, Kriza János, Nagy Olga és Szentimrei Jenô ma-
gyar (székely, csángó)  népmesegyûjteményeibôl kerültek ide a tré-
fás mesék, népi elbeszélések, anekdoták. A különös észjárásról ta-
núskodó, ízes nyelven elôadott, szórakoztató és elgondolkoztató
történetek görbe tükröt tartanak elénk. Érdemes belenézni! A szö-
vegek jobb megértését szómagyarázat segíti.

Kihalt és veszélyeztetett állatok
A földi élet mintegy 3 milliárd éves. Az-
óta hihetetlenül sokféle élôlény fejlô-
dött ki. Senki sem tudja, hányféle nö-
vény- és állatfaj létezik ma. Mi csak 1,7
milliót ismerünk. Az évmilliók során
számtalan faj kihalt, és a jövôben is el-
tûnnek bizonyos életformák. A fôemlô-
sök közül 46 faj veszélyeztetett. Dietmar
Mertens könyve – Johann Brandstetter il-
lusztrációival – izgalmas utazásra hív
bennünket: ez az utazás a homályos ôs-
idôkben kezdôdik és a jövôbe vezet.
Utunk során ilyen kérdésekre kapunk választ, például: Honnan tu-
dunk a kihalt állatokról? Mi veszélyezteti az utolsó érintetlen terü-
leteket? Kik és hogyan segítenek a veszélyeztetett állatokon? A Fo-
gyatkozó állatvilág a  Tessloff és Babilon Kiadó Mi micsoda sorozatá-
nak legújabb, 93. kötete.

A magyar történelemrôl 
Egy novellaválogatást és egy tanul-
mánykötetet ajánlok mindazoknak,
akiket érdekel népünk története. A
Kindelmann Gyôzô összeállította Rá-
kóczi harangja, Hunyadi kardja c. kö-
tet a legszebb magyar történelmi el-
beszélésekbôl tartalmaz negyvenet.
Jókai, Mikszáth, Móra, Krúdy Gárdo-
nyi és Benedek Elek írásai a honfog-
lalástól az 1848–49-es szabadság-
harcig követik nyomon a magyar
történelmet. Kiadta a Szent István
Társulat.

A Móra Kiadó vállalkozott R. Vár-
konyi Ágnes A kuruc kor hôsei c. kö-
tetének újbóli kiadására. A korsza-
kot, a 17–18. század fordulójának
eseményeit, fôszereplôit legjobban
ismerô történész pályája ezzel a kö-
tettel indult mintegy öt évtizede. A
mû most felújított formában jelent
meg, lábjegyzetekkel és Gyôrfi András hangulatkeltô rajzaival.
A Széchenyi-díjas szerzô nagyszerûen ért hozzá, hogyan
lehet történelmi ismereteket átadni gyerekeknek, fiataloknak.
De ez a 14 tanulmányt tartalmazó könyv a felnôtteket is
lenyûgözi.

Pollyanna és Marcel
Az árván maradt Pollyanna magányosan
élô, mindig kimért, kissé boldogtalan
nagynénjéhez kerül tizenegy évesen. A
kislány szinte mindenben ellentéte Polly
néninek: cserfes és minden apróságnak
képes örülni. Az amerikai írónô regényé-
nek nem rejtett mondanivalója: örömre
születtünk a világra. A jóságos, segítôkész
Pollyanna finom írói eszközökkel elô-
adott története cseppet sem édeskés,
hiszen a kislány gyerekes fecsegése,
kotnyelessége, ugyanakkor felnôtteket
megszégyenítô naiv optimizmusa, pa-
radox módon, bosszantó is lehet. E.
H. Porter regénye, Az élet játéka, melyet
Forscher Irma fordításában és Róna
Emmy rajzaival adott ki a Szent István
Társulat, lélektani hitelességével, de-
rûjével hat, de nem teremt idillt,
nincs happy ending, van dolog, ami
rendbe jön, s adódik váratlan baj...
Végül de nem utolsó sorban Marcel Pagnolnak a Móra Kiadó

által megjelentetett önéletrajzi regényére hívom fel a figyel-
met. A hazánkban elsôsorban filmjeirôl és vígjátékairól is-
mert francia regényíró négykötetes életrajzi sorozatának elsô
része a sajátos, mediterrán délkelet-franciaországi (Monaco,
Marseille vidéki) hegyes tájat varázsolja elénk, kisvárosaival,
kispolgári-értelmiségi lakóival. Pagnol 1895-ben született, az
ábrázolt kor tehát a 19. vége, a 20. század eleje. Ahogy a
könyv címe, Apám dicsôsége, jelzi, a szerzô néptanító apját ál-
lítja a középpontba, amikor elmeséli egy vadászat részben de-
rûs történetét. Fordította Sashegyi Gábor.
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Nyolcvanéves lenne idén. Könyvei aktua-
litását talán éppen annak köszönheti,

hogy végtelenségig lecsupaszított monda-
taival, a lehetô legegyszerûbben, ám sok
humorral, emberséggel és iróniával ábrá-
zolja felnôttek és gyermekek kapcsolatát.
Olyan ôszintén, ahogyan csak a gyerekek

beszélnek. Méltó társa volt ebben az il-
lusztrátor Réber László, aki szinte egyet-
len vonallal megjelenítette, amirôl az írónô mesélt.
Janikovszky Éva könyveibôl melegség, derû és em-

berszeretet sugárzik. De vajon milyen volt az írónô
„mögött” az ember? A születésnapi programfolyam
közepette errôl kérdeztem fiát, Janikovszky Jánost,

aki üzletemberi tevékenysé-
ge mellett a Janikovszky
Éva Irodalmi Alapítvány
elnöke és a Móra Kiadó

fôtulajdonosa.

■ – Milyen családból jött Jani-
kovszky Éva az irodalomba?
– Nem származott irodalmár csa-
ládból, ha erre gondol: dédszüle-
im annyiban kapcsolódtak az iro-
dalomhoz, hogy Szeged fôutcájá-
ban volt egy könyv- és papírkereskedésük, amelyhez
nyomda és könyvkötészet tartozott. Néhány éve fedez-
tük fel, hogy Bartos Lipót még képeslapokat is adott ki.
Móra Ferenc  nagy tisztelettel nyilatkozott Bartos Li-
pótról, a könyvkereskedôrôl. Dédanyám eltette Móra
dedikált fényképét, amelyet a család ma is nagy becs-
ben tart. Közel voltak tehát a könyvszakmához. Anyu
édesapja újságíró és autóversenyzô volt, de a szülôk ko-
rán elváltak. Nagymamám új férje valódi polihisztor
volt: zenét szerzett, több hangszeren játszott, szöveget
és verseket írt, újságíróskodott és legalább három nyel-
ven beszélt. A Szegedi Szabadtéri Játékok szervezésé-
ben is részt vállalt. Azután ôk szintén elváltak,
de késôbb is sokat járt hozzánk, ô volt az én
nagypapám, vagyis családi becenevén Kis-
apám, alias Kálmán bácsi. Rendkívüli fantázi-
ával bírt: órákig mesélte nekem az Amazonas
rengetegeiben és egyéb távoli tájakon játszódó
történeteit és én nem tudtam megunni. Nem-
csak rám volt elementáris hatással, hanem
anyámra is annak idején. Anyu naplójában
többször említi, miként vitte el ôt Kálmán bá-
csi a Szegedi Szabadtéri Játékok próbáira, nyi-
totta fel a szemét a kultúrára. Naplójából kide-
rül, hogyan kísérlezetett már 16 éves korában
a különbözô irodalmi stílusokkal. Érettebb

gondolatai voltak, mint egy mai
tizenévesnek, persze lehet, hogy
ez csak az 1940-es évek szellemé-
nek köszönhetô.
– Hogyan lett az érdeklôdô ka-
maszlányból írónô?
– Az elsô komoly írása a Móra
Kiadónál jelent meg, amikor
Fazekas Anna, az Öreg néne
ôzikéje szerzôje, a kiadó akkori
vezetôje megbízta, hogy a víz
körforgásáról írjon egy köny-

vet. Ebbôl a házifeladatból lett a Csip-csup címû elsô kötete,
amelyet még Kispál Éva néven jegyzett.
– Szokatlan, hogy egy ilyen kaliberû tehetség „csak” gyerek-
könyveket írt.
– Talán abból a helyzetbôl fakadt, hogy a Móránál dolgozott,
ahol a gyermekirodalom nagyjaival került kapcsolatba. Más-
részt úgy gondolom, teljesen normális dolog, hogyha az ember-

nek gyereke van, akkor a gyermekmûfaj-
ban is kipróbálja magát. És neki akkor ott
voltam én. Egyébként pedig – sokakhoz
hasonlóan – az volt a véleménye, hogy
nincs gyermek- és felnôttirodalom, csak
irodalom, amelyben vagy jó vagy rossz
mûvek születnek.
– Az Ön gyermekkorának élményei
implicit megjelennek a könyvekben?
Ráismer esetleg jelenetekre, figurákra,
helyzetekre?
– Azt hiszem, igen. Utólag már én is lá-
tom, hogy a fô gyerekszereplô általában

fiú és annyi idôs, mint
én voltam akkor. Az
elsô könyvében a kis-
fiú azon elmélkedik,
hogy mit dolgoznak a
szülei. Ez a fiú a kö-
vetkezô történetekben
már nagyobb, és mire
eljutunk a Kire ütött ez
a gyerek?-hez, addigra
egyértelmûen kamasz.
A klasszikus könyvek-
ben nincs is neve a
kisfiúnak, vagy ez

nem lényeges. Anyu nem teremtett
egy sajátos világot és figurát, a gye-
reket általában akarta megragadni.
Az Akár hiszed, akár nem címû kö-
tetben a mi családi fotóink szere-
pelnek, a  figurákban felismerhetôk
a családtagok. Az is érdekes, hogy a
mi családunkhoz hasonlóan az ál-
tala megjelenített családok is min-
dig mikrocsaládok: apa, anya, gye-
rek, esetleg egy testvér, egy-egy
nagyszülô. De nem tolonganak a
rokonok, a nagynénik.
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Áramkimaradás  Fantáziavilágban
■ A könyv címe – Virágok háborúja – csak ma-
gyarul hasonlít H. G. Wells örökbecsû klassziku-
sára, a Világok háborújára, amúgy ne várjunk
semmiféle földönkívüli inváziót. Sôt, éppen el-
lenkezôje történik a közel 700 oldalas nagyon sû-
rûn szedett „fantasy-regény” lapjain: a halandó
emberi világ egy szereplôje keveredik át Fantázia-
világba, hogy részt vegyen a halandó emberiség
és a halhatatlan fantázialények sorsáról dönteni
hivatott virágok háborújában.

A regény halandó fôhôse, Theo Vilmos már a történet kezdetén belop-
ja magát az olvasó szívébe: szerelmi kapcsolata derékba tört, ígéretes
rockzenei pályafutása romokban hever, ráadásul elveszti édesanyját is,
aki feltehetôleg nagyon szerette Vilmost, ám ezt soha nem sikerült elég-
gé bebizonyítania hôsünknek. Szóval Theo sehogy sem leli helyét a ha-
landók világában, nyomorúságos sorsából végül egy kis hegyi házikóba
és az olvasásba menekül, amikor anyai nagybátyjának szürreális útiköny-
ve akad a kezébe, mely egy varázslatos világba tett végzetes kirándulását
írja le. Vilmos természetesen kellô kritikával kezeli a fantasztikus olvas-
mányt, ám hozzáállása hamarosan megváltozik, amikor egy iszonyatos
élôhalott lény elôl a bájos kis pille (Almacsutka) segítségével átkerül ab-
ba a  világba, amelyrôl a nagybácsi könyvében olvasott, ahol az „embe-
reknek” szárnyuk van és lovak vezetik a limuzinokat, a hatalmat pedig
a befolyásos virágcsaládok birtokolják. Nem más ez, mint Tuendehon,
valamikor évszázadokkal Oberon és Titánia uralkodása után.

A regény elsô felében átélt hihetetlen kalandjait az álmatlanságtól
szenvedô Theo Vilmos így summázza: „Kirángattak az életembôl, át
egy olyan világba, amelynek létezésérôl még csak nem is tudtam, mi-
közben állandóan a nyomomban vannak a szörnyek és egyéb képzelet-
beli meselények… vagy legalábbis számomra képzeletbeliek.” 

Theo olyan kalandokat él át személyesen, amilyenekre legtöbb kortársa
csak mesekönyveket olvasva képes. Nem is csoda, ha hôsünk teljes szkep-
ticizmussal és elutasítással fordul „Csodaország” földöntúli teremtményei
felé, akik a mindent eldöntô, végsô „virágok háborújára” készülnek: a ha-
landóellenes bárói liga nemcsak vetélytársaik legyôzésére szövetkezik, ha-
nem rövid távú céljai közt szerepel az egész evilági, emberi civilizáció pri-
mitív szintre süllyesztése is. Hogy ez utóbbira mi szüksége Tuendehon ne-
mes családjainak? Nos, a regény fikciója szerint az emberi és a fantáziavilág
szorosan összekapcsolódik, az emberek hite a transzcendens jelenségekben
táplálja energiával Tuendehon létesítményeit, ám az utóbbi idôben egyre
több az áramkimaradás, úgy látszik, az emberek kezdik elveszteni képzelô-
erejüket, vagy ahogy Mályvarózsay nagyúr magyarázza: „A halandó embe-
riség fokozatosan felhagy régi hitével, azzal a hittel, mely energiával látja el
a mi világunkat, ugyanakkor azonban saját, gyors ütemû fejlôdésünk tovább
növeli az egyébként is nehezen kielégíthetô energiaigényeket.”

A könyv aprócska betûin túl a másik nehézséget számomra az okozta,
hogy megszokjam a magyarul is idegenül csengô személyneveket. Az iga-
zat megvallva a szerzô jól feladta a leckét a fordítónak (Császár László
egyébiránt kiváló munkát végzett), amikor népes szereplôgárdáját igyeke-
zett a lehetô legkülönösebb neveken elnevezni: nemcsak Almacsutka, de
Almahéj és Almamag is ugyanannak a pillecsaládnak a sarja, a virágcsalá-
dok (Mályvarózsay, Tályoggyökérdy, Csattanómaszlag, Nárciszos) egye-
nes és vetülékági leszármazottainak neveit és bonyolult kapcsolatrendsze-
rét pedig talán még a családfakutatóknak is több napba telne ábrázolni.

Tad Williams fantasztikus kalandregénye egy olyan világba repíti el az
olvasót, ahol a fantáziavilág megmaradásáért küzdenek jó és gonosz erôk.
Kicsit hasonlít az alaphelyzet Ende Végtelen történet-ére: meg kell men-
teni Fantáziaországot, és ezt egy olyan ember teheti meg, aki maga is egy
kicsit abból a világból való. A történet kidolgozása, a fikció azonban sok-
kal inkább a modern fantasy-irodalmat idézi, éppen ezért a könyv a 14
év fölötti korosztály számára nyújthat maradandó élményt, és terjedel-
ménél fogva egész nyárra szóló olvasmányt.

Pompor Zoltán
Tad Williams: A virágok háborúja. Alexandra, 2005

– Gyerekként olvasta és értékelte az édesanyja könyveit?
– Ôszintén szólva, nem nagyon. Onnan tudtam, hogy Anyu ta-
lán híresebb ember lehet, hogy a közértben félretették nekünk a
banánt, meg a vietnami sós mogyorót. Apu volt a lektor, min-
dig ô kapta meg az elkészült kéziratot. Mint látja, végtelenül le-
csupaszított mondatokból állnak a történetek. Persze tudtam,
hogy mikor jelent meg egy-egy új könyv, de nem éreztem át en-
nek a jelentôségét.
– Mikor ébredt rá, hogy egy nagy író van a családban?
– Amikor egyetemista lettem és Apu meghalt. Attól kezdve el-
sôként nekem adta oda az elkészült mûveit. De én soha nem vet-
tem magamnak a bátorságot, hogy kritizáljam. Egyébként nem
éreztem különlegesnek, amit írt. Aztán érett felnôttként persze
alaposan megváltozott a véleményem. 
– Milyen volt Janikovszky Éva, az édesanya? Odaült estén-
ként az ágya mellé és mesélt?
– Mindig azt mondta, hogy neki nincs gazdag fantáziája és
nem tud olyan történeteket kitalálni mint a nagypapa, Kál-
mán bácsi. Ennek bizonyos mértékben ellentmond, hogy
vannak az életmûvében olyan mesék, mint az Égig érô fû, ami
most díszkötésben is megjelent a születésnapjára, és amibôl
Palásthy György rendezett filmet. Persze ennek is megvan a
maga valóságalapja, ráismerek benne a szegedi házra, ahol

született és ahol én is
gyakran nyaraltam. A
történet szereplôi hús-
vér emberek. Visszatér-
ve a kérdésére: nem,
nem mesélt az ágyam
mellett. Ha odaült az
ágy szélére, inkább ver-
set mondott. József At-
tilát, Radnótit, Szabó
Lôrincet, Weörest és
Zelket szavalt, nyilván
sok felnôtt verset is. 
– Sokat találkozott gye-
rekekkel? És milyen
volt velük a viszonya?
– Nyitott ember volt és
nagyon szerette a gyere-
keket. Szívesen járt író-
olvasó találkozókra, me-
lyek arra is alkalmat te-
remtettek neki, hogy be-
szélgessen az iskolások-

kal és óvodásokkal, élményeket gyûjtsön az írásaihoz. Velük
színesítette az én „unalmas egyedüli monológjaimat”.
– Milyen rendezvényekkel ünneplik a születésnapot?
– A könyvfesztiválon volt egy nagy beszélgetés róla, aztán
meghirdette a Szabó Ervin Könyvtár a Janikovszky Éva mese-
író-pályázatot. Harmadszorra rendezik meg idén, nagy siker-
rel. A Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány meghirdette to-
vábbá a Janikovszky Éva-díjat, amire olyan írók, alkotók, elô-
adómûvészek jelölését várjuk, akik a gyermekek és felnôttek
élethelyzeteit humoros, groteszk, vagy humánus módon jele-
nítik meg. A javaslatok alapján a kuratórium évente egy em-
bert díjaz majd Anyu születésnapja környékén. Készül még
egy emlékkönyv, amelyet karácsonyra tervezünk kihozni. Egy-
harmadát én írom, ez inkább személyes emlékezés, kétharma-
dát pedig két másik szerzô, akik nemcsak Janikovszky Évára,
az íróra és emberre emlékeznek, de az 50 éves Móra Kiadó tör-
ténetét is feldolgozzák.

Szénási Zsófia 2
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Húsz éve ô az egyik legkeresettebb gyerek-
könyv-illusztrátor idehaza. Füzesi Zsuzsa

nem egyszerûen a kiadók, hanem elsôsorban
a gyerekek nagy kedvence. Az idei könyvhé-
ten két általa illusztrált kötet lát napvilágot:
Bujáki Lívia verseskötete, az Álom a holdról
és Juhász Magda meseregénye, A kék legény.

■ – Rajzai, figurái híresen bájosak, elevenek, termé-
szetesek. Hogyan találja el éppen azt, ami a kicsik-
nek annyira tetszik? Voltaképpen hogyan lett gye-
rekkönyv-illusztrátor?
– Eredetileg nem grafikusnak készültem, a tanult szak-
mám üvegtervezô-iparmûvész, de nem mûveltem, pedig
tehetségesnek tartottak. Az üvegtervezéshez mûterem,
kemence, ilyen-olyan gép kell, és a szüleim a hatvanas
években mindezt nem tudták volna finanszírozni. Vé-
letlenül lettem gyerekkönyv-illusztrátor. Egy barátnô-
met meglátogatván kerültem a Pannónia Filmstúdióba, és pil-
lanatok alatt beleszerettem az egész miliôbe, az épületbe, a tár-
saságba. Nyomban jelentkeztem, és fel is vettek. Boldog 29
évet töltöttem ott. A nagy ho-ho-horgász sorozatokat én rendez-
tem, én voltam a Vuk egyik animátora, részt vettem a Mézga
család, a János vitéz, a Hugó, a víziló készítésében is. Csodálatos
hely volt, és bármily hihetetlen, de nem szívesen mentem sza-
badságra, annyira szívvel-lélekkel rajzoltam, és hát meg is be-
csültek. Hogy illusztrátor lettem, Dargay Attilának köszönhe-
tem, mert ô biztatott. Teljesen váratlanul jött az egész. A Vuk
készítésekor, holt idôben éppen firkálgattam, mert mit csinál
egy rajzfilmes, amikor pihen. Hát rajzol, csak úgy önmagának.
És Attila meglátta. De aranyosak, mondta. Miért nem ezt csi-
nálod? Aztán festettem is neki néhány figurát, és éppen akkor
érkezett a Képzômûvészeti Kiadó igazgatója, aki azt mondta,
ezeket ô most elkéri, mert képeslapsorozatot csináltat belôlük.
Bájos kis vackok voltak, én meg csak pironkodtam. Elég az
hozzá, hogy ezek a képeslapok milliós példányszámban keltek
el, a mai napig vannak gyûjtôim. Az elsô könyvillusztrációm
1984-ben jelent meg, József Attila Altatója volt. Kezdetben in-
kább szégyelltem a kollégák elôtt, amit csinálok, mert hatalmas
sikerem kerekedett a gyerekrajzaimmal, míg tehetséges grafiku-
sok képtelenek voltak boldogulni. A hatodik-hetedik könyvnél
kezdett derengeni, hogy mi ez a felhajtás. Késôbb tanúja vol-
tam, hogy az elsô mondókáskönyvem megjelenésekor a szállí-
tók összevesztek az utolsó példányokon. E kötet jelenleg a 18.
kiadásnál tart. Nagyon élveztem az illusztrálást, de ott volt a
rajzfilmrendezés is. A Vuk volt idehaza az elsô rajzfilm, ame-
lyet a Disney-féle módszerrel népszerûsítettek. Nem szeretem
viszont az új, számítógépes rajzfilmeket.
– Miért nem enged a kor hívószavának?
– Mert a számítógépes animációban nincs benne az emberi kéz
sutasága, ami az egésznek a báját adja. Eredetileg maga Disney
is sokat rajzolt. A népszerûségemet arra próbálom felhasznál-
ni, hogy a gyerekek csak színvonalas, elsôrendû irodalmat kap-

janak. Nekünk, magya-
roknak szerencsénk
volt a szerencsétlenség-
ben, hogy az ötvenes
években szinte minden
nagy író, költô le volt
tiltva, ezért csak gye-
rekkönyveket írhattak.
Ennek köszönhetjük
azt a gyerekirodalmat,
amelynek alig akad pár-
ja a világon. Egyébként
a szépirodalom valósá-
gos megszállottja va-
gyok. Az egész élete-
met végigültem: vagy
olvastam, vagy rajzol-
tam. Ha az illusztrálás
nem volna, nem is tu-
dom, mi lenne velem.
Könyv nélkül nem tu-
dok élni. Gyerekko-

romban, a karácsony abból állt, hogy öcsém is kapott egy
könyvet, meg én is, mert másra nem volt pénz. Vagy kaptunk
egy narancsot, és négyfelé osztottuk. Énekeltünk, nevettünk,
anyu fôzte a szaloncukrot. Öcsém mostanában kezd nosztalgi-
ázni: tudod, hogy az anyu meg az apu két tündér volt? Hogy
nem vettük észre azt a szörnyû helyzetet, amelyben az ötvenes
években voltunk? Hát úgy, hogy csodálatos szüleink voltak.
Az otthon melege alapoz meg mindent az ember életében.
– Mely munkáira a legbüszkébb?
– Több mint százhúsz kötetet illusztráltam, és huszonnégy
rajzfilmet rendeztem, de minden munkámat nagyon szere-
tem. A könyvek közül a legbüszkébb talán a Csodaország so-
rozat zöld kötetére vagyok, amely a természetvédelemre ok-
tatja a gyerekeket. A csupa játékos feladatból álló sorozatot
Csörgô Anikóval készítettük, és fantasztikus sikere volt, húsz
év alatt kilenc kötet született. Nagyon szeretem még a beszél-
getôkönyvet is, amely illemtan és alapfogalmak magyarázata
kicsiknek. Nem tekintem magam mûvésznek, inkább mese-
rajzolónak. Nincsen gyermekem, de imádom a gyerekeket.
Emlékszem, egyszer Balatonföldváron mentünk autóval a fér-
jemmel, bámulok ki az ablakon, és szólok neki, odanézz: egy
hároméves kislány vitte az egyik mesekönyvem, közben pu-
szilgatta, így aztán szegényke nekiment egy bácsinak. Elsír-
tam magam, még a férjem szeme is könnyes lett.
– Az idei könyvhétre milyen illusztrációja jelenik meg?
– Az egyik Bujáki Lívia Álom a holdról címû verseskötete (Ge-
neral Press), a másik Juhász Magda meseregénye, A kék legény
(Santos). Ez utóbbi arról szól, hogy a Földön egy tavaszon
nem nyílnak ki a virágok, és Ózon fia, a kék legény megláto-
gatja a Rendetlen Katica nevû kislányt, különbözô kalandok-
ba keverednek, miközben elmagyarázzák az embereknek,
hogy ne szemeteljenek, vigyázzanak a környezetünkre, és a
végén kinyílnak a virágok. Mindkettôt sok szeretettel ajánlom
a gyerekeknek.

Tornai Szabolcs
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Kinyílnak a virágok
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A gyermekkönyvkiadás az utóbbi évtizedben egy-
re nagyobb üzlet lett. A kilencvenes években az

addig monopolhelyzetben lévô Móra Kiadó mel-
lett egyre-másra bukkantak fel olyan könyvki-

adók, amelyek a gyermekkönyvek kiadásában lát-
tak üzleti lehetôséget. Ezek közül az utóbbi évek-

re az Animus, a Könyvmolyképzô és a Ciceró
vált Móra-nagyságúvá, mind a kiadványok

mennyisége, mind pedig a forgalom tekintetében.
A gyermekkönyvkiadás az üzleti sikerek mellett
mindig nemes feladatnak számított: eljuttatni a

gyermekekhez a klasszikus és a modern gyermek-
irodalmat, lehetôleg igényes illusztrációkkal ellá-

tott maradandó formában.

■ Összeállításunkban négy gyermekkönyvkiadó mutatkozik be
az 5. Gyermekkönyvnapok alkalmából. Arra voltunk kíváncsiak,
hogy a megalakulásuk óta eltelt idôben milyen sikereket értek el,
mely elvek mentén építik fel kiadói stratégiájukat, illetve milyen
terveik vannak a közeljövôre nézve.

Pozsonyi Pagony
„A Pagony története 2001-ben kezdôdött, akkor nyílt az elsô
könyvesboltunk (ami ugye kifejezetten gyerekkönyvesbolt, és
így unikum), de rögtön az elején tudtuk, hogy a bolt mellé
majdan kiadót is szeretnénk – meséli a kezdetekrôl Kovács Esz-
ter kiadóvezetô. – Amióta boltunk van, azt is jobban látjuk,
hogy mi van, és természetesen mi nincs a magyar gyerek-
könyvpiacon, és ahogy az üzlettel, úgy a kiadóval is természe-
tesen azt szeretnénk elérni, hogy minôségi könyvek kerüljenek
a gyerekek – és elsôsorban az óvodás korú gyerekek – kezébe. 

Igyekszünk külföldrôl olyan könyveket behozni, ami ott nagy si-
ker, és nagyon hiányzik a magyar piacról. Nagyon hiányoznak pél-
dául a gyerekek alapvetô, mindennapos dolgairól és problémáiról
szóló képeskönyvek, hiszen ha ezek a könyvek jók, és nem didak-
tikusak, nagyon sokat tudnak segíteni. Ugyanígy voltunk a zenével
is – alig van olyan mese, olyan mesekönyv, ami zenérôl, hangsze-
rekrôl szólna, holott nagyon sok gyerek tanul és szereti a zenét,
majd minden óvodás jár zeneoviba – mégsincs ilyen könyv.”

2002-ben – a Pagony könyvesbolt elsô születésnapjára – adták
ki az elsô Pagony-könyvet, Marék Veronika klasszikusa, a Bori-
bon születésnapja volt elsô mesekönyvük. Ezt követte aztán a töb-
bi régi Boribon-történet (összesen 5) – ráadásul sikerült a szerzôt
rábeszélniük, hogy írjon-rajzoljon új Boribon-történeteket is, így
született meg a két vadonatúj Boribon-mese, a Boribon beteg és a
Boribon kirándul.

A legnagyobb kritikai visszhangot elért könyvük kétségtele-
nül a Csimota Kiadóval közösen a Friss tinta! címû kortárs
gyerekvers-antológia, mely egyes méltatói szerint irodalom-

történeti jelentôségû. „Ez a könyv olyan lett, amilyennek el-
képzeltük, szép, jó, változatos, gazdag, derûs, átfogó – szóval
jó lett, és szerencsére jól is fogy – ezt is reméltem, mert bár
az önálló versesköteteket annyira nem veszik a vevôk, az an-
tológiákat szeretik – vallja büszkén a kiadó. – Szeretnénk, ha
itthon is szebbek lennének a könyvek. Nem hiszem, hogy a
magyar közönség éretlen, hogy nem való neki az, ami igé-
nyes, én azt gondolom, ha egy könyv tényleg jó, akkor azt
meg is fogják venni – mindenesetre lehet nevelni a közönsé-
get a minôségre. Azt szeretnénk, hogy a Pagony-könyvek
(mint ahogy a boltnál talán sikerült is) márka lehessen, ha a
szülô kezébe vesz egy könyvet, és azt látja, hogy a Pagony ad-
ta ki, rögtön tudja, hogy mit tart a kezében.”

Santos
A Santos Kiadónak – gyerekkönyvek kiadásával 1993 óta fog-
lalkoznak – a múltjáról, terveirôl és céljairól Szántó Júlia, a ki-
adó igazgatója számolt be nekünk. „Kizárólag magyar írók
meséibôl, verseibôl válogatunk, 0-tól 8 éves korig ajánljuk
könyveinket. Kiadási koncepciónk alapján kiadónk igyekszik
leghíresebb magyar költôk, írók meséibôl, verseibôl illusztrált könyve-
ket kiadni. Petôfi Sándor, Arany János, Weöres Sándor, Káro-
lyi Amy, Zelk Zoltán, Donászy Magda, Bálint Ágnes, no és a
mai egyik leghíresebb írónônk, Varga Katalin könyveibôl sike-
rült megjelentetnünk több mesekönyvet. 

Igyekszünk olyan grafikusokat keresni, akik a hagyományos
stílust képviselik, és összhangba tudnak kerülni az író és a
gyerekek világával. Nagyon fontos a jó vonalvezetés, színvi-
lág, állat-, ember-, gyerekábrázolás, szeretjük, ha az állatokat
emberi tulajdonságokkal ruházzák fel a grafikusok. Szeretjük
a rajzfilmszerû megjelenítést, és ebben a mi ízlésünk találko-
zik a gyerekekével. Kiadónknál egyáltalán nem domináns az
üzlet, a nagy haszon, egy évtizedig az egyik legolcsóbb kiadó
voltunk. Célunk sokkal inkább az, hogy minél több gyerek-
hez kerüljenek mese-, verses- és mondókás könyveink, így
jobban érezzük a gyerekek és a szülôk szeretetét.

Az óvodások a mondókás leporellóinkat kedvelik legjobban,
de nagy siker az egyes témaköröket (Háziállatok, Gyümölcsök,
Zöldségek, Állatkerti állatok, Jármûvek stb.) a legkisebbek számára
bemutató lapozókönyv sorozatunk is. 

Fontosnak tartom kiemelni Varga Katalintól a Madzag és cim-
borái, valamint a Madzag és a világ címû könyveket, mindkét
könyv óvodai és iskolai tananyag. Ugyancsak nagyon sok gye-
rek ismeri az Én Te Ô – kalandozás a szófajok birodalmában címû,
szinte tankönyvnek minôsülô csodálatos nyelvtankönyvet.
Még a szülôk, nagyszülôk is emlékeznek erre a vidám, tan-
könyvre, Görög Júlia kedves grafikái remekül kifejezik a könyv
mondanivalóját. 

Kortárs író Juhász Magda, tôle már nagyon sok verset, mondó-
kát megjelentettünk, Az egérkirály-sorozat már-már klasszikus
verses mesének számít, és rövidesen megjelenik a folytatás is.
Ugyancsak Juhász Magdától az Ünnepi Könyvhétre egy varázs-
latos mesekönyvet sikerül kiadni: A kék legény »környezetvédô«
mese, melyben Füzesi Zsuzsa gyönyörû rajzai még jobban segí-
tenek kifejezni a történet tanulságát.” 2
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Csimota
„Kiadónk, a Csimota Gyerekkönyvkiadó
2003 januárjában alakult és célul tûztük
ki, hogy a gyermekek számára újszerû
könyvekkel jelentkezzünk – mutatja be a
kiadót Csányi Dóra, az egyik alapító. – Tv,
videó, számítógép, internet mára már ter-
mészetes szereplôi gyermekeink életének.
Ebben a hatásokkal teli tárgyi világban ne-
héz feladatnak tûnik a könyvet izgalma-
sabbá, népszerûbbé tenni, úgy gondoljuk,
ennek egyik módja, ha a legkisebbek szá-
mára a könyvet mint tárgyat tesszük von-
zóvá. Az együttolvasás öröme, a meghitt
pillanat, amikor közösen merülhetünk el a
fantázia végtelen birodalmában, egyszerre
múlik a ritmuson, a szövegen és az oly gyak-
ran mostohán kezelt formán (illusztráció,
papír, méret, színek). 

Szükség van új kulturális értékek létreho-
zására, és ebben példaként kell, hogy elôt-
tünk álljanak azok az írók és költôk, akik
maradandót alkottak a gyerekirodalom terén is. Teret és lehe-
tôséget szeretnénk kínálni azon fiatal költôknek és íróknak,
akik saját élethelyzetükbôl adódva fordultak az elmúlt években
a gyermekirodalom felé.”

A Tóth Krisztina-féle versesfüzet-sorozatot, A londoni mac-
kókat a szakma Az év könyve díjjal jutalmazta, ugyanígy az
év gyermekkönyve lett 2005-ben Lackfi János Bögre családja,
népszerû kiadványuk, az Alföldi Róbert szerkesztette Állatok
a tubusból címû könyv, melyben a XX. század húsz magyar
festôjének egy-egy képéhez kortárs költôk által írott versek
párosulnak. A lírai vonalat erôsíti Vörös István A hajnali tol-
vaj címû kötete. 

A lelkes kritikai fogadtatás természetesen nem jelenti azt, hogy
a könyvkereskedôk is egybôl „ráharapnak” a kiadó könyveire.
Csányi Dóra az igényes gyermekkönyvek és a könyvkereskede-
lem mostoha viszonyáról egyik interjúban ezt mondta: „A lon-
doni mackókkal az a bajuk, hogy kivitelezése eltér a hagyomá-
nyostól, visszatérô elemként pedig az újonc kiadó »bizonytalan
jövôjét« vagy a könyvek magas árát hangoztatják. Amely kifogás
tulajdonképp azért érthetetlen, mert a boltokat elözönlô külföl-
di képeskönyvek sem olcsóbbak. Hiába a kedvezô vásárlói fo-
gadtatás – A londoni mackók tíz füzetébôl példányonként idáig
ezer darabot adtak el –, a szakmai elismerés vagy a hagyományos
lineáris vonalvezetéssel szakító, szöveglabirintusként összeálló
Vörös István-kötet népszerûsége a gyerekek körében, – egy-két
kivételt leszámítva – a kereskedôk hajthatatlanok. Kizárólag a
gyorsan és biztosan eladható könyvekkel kalkulálnak.”

Napraforgó
„A Napraforgó Könyvkiadót
2005 nyarán alapította a spa-
nyol Susaeta Kiadó, amely
gyermekkönyvkiadásban
spanyol nyelvterületen az
egyik legnagyobb kiadónak
számít a közel 5000 címes
kínálatával – kezdi a kiadó
bemutatását Lukács Bernadett
ügyvezetô. – Kiadónk fô
profilja a gyermekkönyvkia-
dás, ezen belül megjelennek
leporellók, szivacsos köny-
vek, kifestôk, foglalkoztatók,
készségfejlesztô könyvek,
mesekönyvek és ismeretter-
jesztô irodalom is. A köny-
vek a 0–8 éves korosztálynak
szólnak, jellemzôjük a szí-
nes, gazdag grafika.”
Az elsô könyvek 2005 októ-

berében jelentek meg, ma már közel 150 cím szerepel a kiadó
kínálatában. Az idei könyvfesztivál díszvendége, a spanyol
irodalom és kultúra tiszteletére megjelent a Spanyol népmesék
címû válogatás, amely színpompás, a mediterrán hangulatot
árasztó megjelenésével igazi unikumnak számít. Ôsztôl fel-
nôtteknek szóló ismeretterjesztô sorozatok indításával fog
bôvülni a kiadó profilja.

„Külföldi tulajdonos révén az induláskor természetesen a
Spanyolországban készült mûvek magyarra fordított és
adoptált változatai kerültek a kiadó kínálatába, de készü-
lünk a téli könyvvásárra már saját szerkesztésû és magyar
grafikusok által készített könyvekkel is. Az eddigi tapaszta-
lataink azt mutatják, hogy a gyerekek – és természetesen a
szülôk is – különösen szeretik a gyermekek aktivitását, egy-
szerre többirányú figyelmét lekötô könyveket. Ezek nem
elsôsorban az olvasást, hanem inkább a tanulást, fejlôdést
segítik. 

Nem profilunk az ifjúsági irodalom kiadása, mesekönyveink
is inkább a legfiatalabb korosztályt célozzák meg, akiknek
még a szülôk, nagyszülôk, esetleg a testvérek olvasnak. Ezért
könyveink nagyon jó eszközök lehetnek az olvasás, mint sza-
badidôs tevékenység megkedveltetésére, jó alapot szolgáltat-
hatnak a késôbbi önálló olvasásra is. 

Terveink között szerepel a mesekönyvek mellett minél több
ismeretterjesztô irodalom, és felnôtteknek szóló ismeretter-
jesztô könyvek kiadása.”

Pompor Zoltán

■ A magyar gyermekkönyvek – elfogultság nélkül állíthatjuk
– Európa, ha nem a világ elsô vonalába tartoznak. A XX. szá-
zad elejétôl kezdve olyan nagyságok foglalkoztak a gyerme-
keknek szánt olvasmányok megírásával és válogatásával, akik
nemcsak a gyermek-, de a felnôttirodalomban is nevet szerez-

tek maguknak könyveikkel. Bárcsak a magyar gyermekiroda-
lom-kritika is ilyen világszínvonalú lenne! Az alábbiakban a
magyar gyermekirodalom-kutatás múltjáról, jelenérôl és jövô-
beli esélyeirôl szeretnék néhány szubjektív gondolatot meg-
osztani olvasóinkkal.
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Gyermek- és ifjúsági irodalommal Magyarországon csupán
a pedagógusképzésben találkozhatunk tantárgyként. Bauer
Gabriella sokat megélt – és a szocialista gyermekirodalom
„gyöngyszemeit” leszámítva máig használható – tankönyve és
szöveggyûjteménye az egyik alapvetô szakirodalma az óvónô-
és tanítójelölteknek évtizedek óta. A könyv nem a korszerû
irodalomkritikai (hermeneutikai, strukturalista, dekonstruk-
tív) eljárások mentén elemzi a meséket, verseket, sokkal in-
kább a hagyományos pozitivista irodalomszemléletbôl faka-
dóan a szerzôi szándék kibogarászása a célja, és lesz ennek
hatására ugyanez tanítóink célja is a kötelezô és olvasóköny-
vi szövegek vizsgálatakor. 

A pedagógusképzéshez írt elméleti szakanyagok közé sorol-
ható Cs. Nagy István fôiskolai jegyzete, valamint Tarbay Ede
Gyermekirodalomra vezérlô kalauza. Ez utóbbi annyiban min-
denképpen frissebbnek tekinthetô a két jegyzetnél, hogy a
rendszerváltozás után íródott, ezáltal mentes az egypártrend-
szer beszédmódjának nélkülözhetetlen frazémáitól, így
könnyebb szívvel olvassuk a gyermekíró elmélkedéseit a ma-
gyar és az egyetemes gyermekirodalom történetérôl Ezópusz-
tól Lázár Ervinig.

Mivel a bölcsészettudományi karokon a folklór szak kivéte-
lével az utóbbi idôkig nem foglalkoztak gyermekirodalom-
kutatással, ezért jobbára néhány – fôleg fôiskolákon gyer-
mekirodalmat oktató – tanár képezte át magát irodalomkri-
tikussá, ha volt lehetôsége, akkor doktorátusát is ebbôl a té-
mából szerezte. Komáromi Gabriella a gyermekirodalom-ku-
tatás egyik legelismertebb szaktekintélye, egyike ezen keve-
seknek. Évtizedek óta meghatározó egyénisége a gyermekiro-
dalom-elméletnek, kiváló elemzései és könyvei (Gyermek-
könyvek titkos kertje, Elfelejtett irodalom), valamint az 1999-ben
a Helikon kiadónál megjelent, azóta több kiadásban elkap-
kodott Gyermekirodalom címû „tankönyve” hiánypótló iroda-
lom. A gyermekirodalom klasszikusairól írt elemzései,
könyvkritikái mérvadó munkáknak számítanak ma is.

Bognár Tas gyermekprózáról és -líráról összegyûjtött írásai,
melyek a Nemzeti Tankönyvkiadónál jelentek meg, még a
hagyományos szemléletet tükrözik, azonban nagy erénye
szubjektív elemzéseinek, hogy a szerzôk életrajza felôl a szö-
vegek és a befogadó felé mozdulnak el, ezáltal lehetôséget
adva a befogadónak az azonosulásra, párbeszéd keresésére a
szöveggel.

A mesékhez, gyermekkönyvekhez kritikai szemlélettel kö-
zeledô szakemberek között kell megemlítenünk Boldizsár Il-
dikó folklorista mesekutatót, aki nemcsak mesegyûjteménye-
ivel, de gyermekirodalom-kritikáival is fontos (híd)szerepet
tölt be a mesék befogadói és elemzôi között. A 2005-ben ki-
adott Mesepoétika címû esszégyûjteménye okán több elisme-
rést is kapott, rendszeres résztvevôje az olvasással és a gyer-
mekirodalommal foglalkozó konferenciáknak.

Örvendetes, hogy egyre többen érkeznek az irodalomtu-
domány felôl a gyermekirodalom-kritika területére. Ez ta-
lán annak is köszönhetô, hogy felfedezik, a felnôtt iroda-
lomnál alkalmazható szövegelemzési eljárások alkalmazha-
tóak a gyermekkönyvekre is. Lovász Andrea az egyik legala-
posabb elméleti tudással felvértezett képviselôje ezen iro-
dalmároknak (bár némi köze neki is van a pedagógiához,
hiszen Erdélyben még alsós olvasókönyveket szerkesztett).
Szegeden töltött egyetemi évei alatt a kortárs irodalomel-
mélet kiváló ismerôje lett, az irodalomtudomány eredmé-
nyeit – és nélkülözhetetlen szakterminusait – alkalmazó ta-
nulmányai a kortárs gyermekirodalom kanonizációs folya-
matát segítik elô. 

A gyermekirodalom-elmélet irodalomtudományi megala-
pozottságát erôsítik utóbbi évek konferenciái, melyeken

folklórkutatók, irodalomtörténészek, filozófusok több szem-
pontból közelítik meg a gyermekirodalom aktuális kérdéseit.
A rendezvények közül immáron hároméves hagyományra te-
kinthet vissza a Hajdúböszörményi Pedagógiai Fôiskolán Bá-
lint Péter és Bódis Zoltán által szervezett konferencia, melyen
évrôl évre egyre több elôadó osztja meg egymással kutatási
eredményeit. A konferenciák témája pedig elég tág ahhoz,
hogy a legkülönbözôbb irányzatok képviselôi jól megférje-
nek egymással. A konferenciákon elhangzó elôadások aztán
szerkesztett formában megjelentetve már-már tankönyvi je-
lentôséggel bírnak, remélhetôleg nemcsak a pedagógiai fôis-
kolák oktatói teszik kötelezôvé a meseirodalom és a gyer-
mekvers klasszikus és modern képviselôinek munkáit eleme-
zô tanulmányokat.

A másik irány, amelybôl a konferenciákon megközelíteni
szokás a gyermekirodalmat, sokkal terheltebb a pedagógiá-
tól. A gyermekirodalom legnagyobb felhasználói az alsó – és
részben a felsô – tagozatos tanulók. Az ô olvasási szokásai-
kat, szöveg-feldolgozási stratégiáikat hasonló konferenciá-
kon vitatják meg, fôként pedagógiai szemléletû szakembe-
rek. Ekkor, jobb esetben a gyermekek olvasmányainak kriti-
kai megközelítésérôl is szó eshet, ezeket az elôadásokat több-
nyire valamelyik városi könyvtár vagy a Magyar Olvasástár-
saság (HUNRA) szervezi.

Láthatjuk tehát, hogy napjaink gyermekirodalom-elmélete
annak ellenére, hogy tudományosságban közelít a felnôtt
irodalom recepciójához, jobbára néhány „szent ôrült” ma-
gánügye, akik – amennyiben lehetôségük adódik – külföldi
konferenciákon is szerepelnek témáikkal. A német és az an-
golszász nyelvterületek kutatói számára meghirdetett konfe-
renciák és publikálási lehetôségek sokaságát tekintve megle-
hetôsen szûknek tûnik az a megszólalási a tér, mely a ma-
gyarországi gyermekirodalom-kutatók elôtt nyitva áll. Ha
csak az Ausztriában megjelenô gyermekirodalommal tudo-
mányos igénnyel foglalkozó lapokat vesszük sorra, megdöb-
bentô a különbség a magyar viszonyokkal szembe állítva.
Hazánkban ugyan van lehetôsége a kutatóknak publikálni
gyermekirodalom-kritikai nézeteiket folyóiratokban – az
utóbbi évtizedben több rangos irodalmi folyóirat is megje-
lentetett gyermekirodalom-különszámot –, azonban az önál-
ló kritikai fórum még várat magára. Ezt a szerepet lenne hi-
vatott betölteni a Csodaceruza címû folyóirat, azonban az új-
ság célközönsége olyan széles (szülôktôl a pedagógusokon át
a könyvtárosokig), hogy csak elvétve kerülnek igazán mély,
elemzô kritikai írások publikálásra. Természetesen látni kell
a másik oldalt is: a kutatók számára a gyermekirodalmi fo-
lyóirat nem tûnik elég fajsúlyos, a tradicionális irodalmi fo-
lyóiratokhoz mérhetô elméleti orgánumnak ahhoz, hogy itt
publikálják elemzéseiket.

Sajnálatos, hogy míg a nyugat-európai országok többségé-
ben önálló kutatóintézete van a gyermekirodalomnak, és
egyetemi fakultásokon oktatják a gyermekirodalom elméle-
tét, addig hazánkban sem elôbbi, sem utóbbi nem tudott
meghonosodni. Az irodalomkritikai közgondolkodás is vala-
miféle alsóbbrendû, a pedagógia szolgálatában álló iroda-
lomnak véli a gyermekek olvasmányait, így természetesen tá-
vol tartja magát annak kritikai recepciójától. Amíg ez a szem-
lélet nem változik meg, amíg a kutató-utánpótlás nem meg-
oldott és nincs fóruma az igazi gyermekirodalom-kritikának,
amíg nem jelennek meg tudományos igényû monográfiák,
lexikonok, tanulmánykötetek, addig csupán vágyálom marad
a magyar gyermekirodalom rangjához méltó gyermekiroda-
lom-recepció.

Pompor Zoltán 2
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Kalmár István 1949-ben született Budapesten.
1977 óta kiállító mûvész és tagja a hazai mûvészeti

szervezeteknek. Rendszeresen részt vesz a magyar
és külföldi biennálékon és csoportos kiállításokon.

Munkái megtalálhatók számos hazai közgyûjte-
ményben: pl. Magyar Nemzeti Galéria, PIM, Fia-

tal Képzômûvészek Stúdiója (Bp.), Békéscsabai
Képtár, Vármúzeum (Eger), Savaria Múzeum

(Szombathely), Szoborpark Nagyatád, valamint
japán, olasz és francia gyûjteményekben.

– Mióta foglalkozol illusztrálással?
– 1979 óta több mint ötven könyvet illusztráltam, de
ez csak az egyik életem, a másik a képgrafikai tevé-
kenység, a harmadik az, hogy gyerekeket tanítok.
Ezenkívül részt vettem televíziós ismeretterjesztô fil-
mek készítésében: animációs filmeket készítettem.
És tagja vagyok egy kis zenekarnak, már több mint
tizenöt éve zenélek a Miami Art-ban, zongorázom.
– Melyik kiadónál kezdtél? És kiknek dolgoztál-
dolgozol azóta?
– Abban az idôben lényegében a Móra volt az egyet-
len gyerekkönyvkiadó, rengeteg gyerek- és ifjúsági
könyvet jelentetett meg, munkát adott íróknak, grafi-
kusoknak, fordítóknak – idôsebbeknek és fiataloknak, mint tud-
juk, sok oka lehetett ennek. Ahogy a kezdô grafikusok próbálkoz-
nak: magamtól állítottam be. Próbarajzokat készítettem. Szeren-
csém volt, sikerült szinte folyamatosan munkát kapnom tôlük.
Azonkívül a Tankönyvkiadótól, nekik környezetismeret tan-
könyvet és nyelvkönyveket illusztráltam. Érdekes, bármilyen
könyvet  illusztráltam, legyen az lexikon, verses- vagy mese-
könyv, az mind kizárólag gyerekeknek készülô kiadvány volt. Az
utóbbi idôben a Cicerónak is dolgoztam. De hadd említsem
meg a gyereklapokat, a Dörmögôbe, a Kisdobosba, Az én újsá-
gomba, a Piros Pontba is rajzoltam.
– Szerencsére azok közé tartozol, akik ’90 után, a könyvki-
adás nagy átalakulását követôen  is kaptak meg-
bízatásokat, ennek jelképes betetôzése a buda-
pesti könyvfesztiválon nemrég  kapott kitünte-
tés. Bár a tavaly díjazott Lackfi-kötethez is „volt
közöd”.
– Az IBBY magyar szekciója évrôl évre figyeli a gye-
rekkönyv-termést, és a Könyvfesztivál alkalmából öt
díjat adnak ki: egy költônek, egy prózaírónak, egy for-
dítónak és egy illusztrátornak, illetve kiadnak egy élet-
mûdíjat.
– Kit tekintettél példának, mesternek a gyerek-
könyv-illusztrátorok közül? Kik hatottak rád?
– Mivel én kiállító mûvész is voltam, nemcsak az il-
lusztráló mesterek és a képgrafikában meghatározó
egyéniségek – az idôsebbek közül ilyen volt Reich
Károly, Réber László vagy Gyulai Líviusz, a fiatalabbak közül pe-
dig Szemethy Imre, Szabados Árpád, Rékassy Csaba és Kovács Ta-
más –,  hanem a fluxus mozgalom eszméi által is formálódott a tu-
dásom. Ezt azért említem, mert belôle az eleven, játékos alkotás-
mód elsôdlegességét az illusztrációimban is fontosnak tartom.

– Nem gondoltál-e arra, hogy egy-
szer csinálsz egy olyan könyvet,
könyvsorozatot, amelyben te ma-
gad írsz szöveget a rajzaidhoz
(mint Janosch, Nordqvist vagy ép-
pen Sajdik). Hiszen az általam szer-
kesztett Az én újságomnak meg  a
Piros Pontnak rajzolt képeidhez ír-
tál rövid humoros szöveget.
– Ehhez nem volt ambícióm, mert
láttam, hogy ehhez nagyobb piac
kell. Van egy munkám, a Biblia
Pauperum Modernum (Biblia mai
lelki szegényeknek) – nem gyerekek-

nek készült ugyan, de ezzel az volt a szándékom,
hogy legyen egy olyan könyv, amelyik több nyel-
ven kiadható. Nem akadt kiadó, amelyik ezt –
mondjuk – négy (világ)nyelven kiadta volna.
Most otthon van a polcomon, várja a kiadót.
– Hogy kezdesz hozzá általában a munkához?
– Megkapom a kéziratot, akkor betáplálom a fe-
jembe (informatikai fogalmak szerint „a compu-
terbe”) a dolgokat, és aztán idô kell, amíg az ki-
dobja a megoldásokat. Ez gyötrelmes dolog,
minden alkotómunkával így van: nevezhetjük
ihletnek, amíg lassan a tudattalanból kijön a vá-
lasz, a megoldás. Még egy fontos dolog, ami eh-

hez a szakmához kell, az az empátia.
Mert ha nem vagyok hajlandó alkotótárs-
ként, maximális empátiával kezelni a szö-
veget, akkor különválik a két dolog.
– Lehet azt mondani, hogy Te inkább a
10 év alattiaknak rajzolsz?
– A kisgyerekek inkább nyitottak (még)
az absztrakcióra, 10 év felett a realitásér-
zék már elég erôs a gyerekekben, a való-
ságot szeretnék viszontlátni a könyvek-
ben is. A grafikus a gyerekekkel sokkal
szabadabban, nagyobb térben kommuni-
kálhat, ha nem a realitástól megkötötten
kell kifejeznie magát.
– Említetted, hogy tanítasz. Ez konkré-

tan mit takar?
– 1980 óta a GYIK Mûhelyben tevékenykedem.
Ez mûvészetpedagógiai elkötelezettség, nem kis
mûvészeket akarunk képezni, ez nem felvételi
elôkészítô. A mostani nagycsoportomban, ôk ki-
lencedikesek, van olyan gyerek, aki már nagycso-
portos óvodás kora óta jár oda. Ezekkel a gyere-
kekkel a kortárs képzômûvészet nyelvét próbáljuk
beszélni, ennél fogva rengeteget videózunk, fotó-
zunk. Korábban már sokat agyagoztak, festettek,
gipsszel dolgoztak. Ebben az életkorban lenyûgö-
zi ôket a médiumok világa. Ráéreznek a kreativi-
tásra, élvezik, tulajdonképpen ez a természetes ál-

lapota az embernek. Mindegy, hogy milyen szakmába fognak ke-
rülni, a kreatív ember mindig elônyben lesz a többiekkel szemben.
És csak ez után jön a  manuális vagy az esztétikai nyereség, és hogy
otthon lesznek a képzômûvészeti kultúrában.

Csokonai Attila

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

2
5
8

gyermekkönyvnapok

Beszélgetés gyerekkönyvekrôl,
vizuális kultúráról

Biblia pauperum
XXVI. – Keresztelô János
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A GARBO Kiadó
könyvheti újdonságai

Péli Zsófia:
TÍZ RÓZSASZIROM
A tíz rózsaszirom tíz
történet. A tiszta erkölcs-
rôl erkölcstelen korunk-
ban, és a szépségrôl, ami
ott van minden sorában.
A/5 méretben, 1600 Ft

Szecsôdy Péter:
CSAK EGY KÖLTÔ
Egy költô, aki nem felelt
meg az elvárásoknak. Egy
zseni regénye.
A/5 méretben, 1800 Ft

Takács Péter:
VAKODA
Dokumentumszerû regény
a vak író iskolai élményeirôl, 
érdekes tanulságokkal.
B/5 méretben, 1800 Ft,

GARBO Kiadó
garbokiadó@t-online.hu

Szolgálati közlemény a Sikerlistáról

■ Jó emlékezetû olvasóink számra feltûnhet, hogy a si-
kerlistákat kommentáló rövid szövegünk nem található
szokott helyén, a sikerlisták alatt. Eme kis újdonságunkat
tartósnak ígérhetjük, s ennek oka: eggyel bôvült a
lapunknak értékesítési összesítést szolgáltató cégek száma, s
csak így férünk el az oldalon. Mostantól a Bookline listáját
is rendszeresen közzétesszük. Ennek igazi jelentôségét az
adja, hogy a Bookline értékesítési módszere az internetes
rendelés és kiszállítás, tehát a könyvesbolti vásárlási for-
mától nagyon sok mindenben lényegileg eltérô módon
árusítják a könyveket, ily módon egy más reflexekkel
mûködô vásárlói közönség választásait tükrözi listájuk. Ez
nyilván nem jelent látványos különbségeket, de árnyalatnyi
eltéréseket – melyeket érzékelve nyugtázhatjuk, hogy „hát
igen, az internetes közönség választása...” – valószínûleg
eredményez.  Hogy aztán ez, mint hipotézis mennyire állja
meg a helyét, az néhány hónap után kiderül.

PALÁDI JÓZSEF:
A BÁNAT HEGEDÛJE
AK/40, 148 oldal
Ára: 1500 Ft

Az ismert újságíró a negyedszázada szü-
letett novelláit válogatta kötetbe. Ahogy a
szerzô novellisztikus elôszavában rögzíti
és a szép írások is bizonyítják: a könyv-
ben egy mára le- és eltûnt kor esendô
emberei, élethelyzetei rajzolódnak meg.

A szerzô az Ünnepi Könyvhéten,
június 10-én (szombaton) 15 és 16 óra
között dedikál a Vörösmarty téren
a Hungarovox Kiadó pavilonjánál.

HUNGAROVOX KIADÓ
Telefon: 340-0859
e-mail: kaiser@hungarovox.hu

háromnegyedes
nyári kedvezményes

hirdetési akció

Információ, hirdetésfelvétel:
Könnyû Judit
209-1875
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Ha Németország kirobbantja a világháborút, bi-
zonyos, hogy el is fogja veszíteni, mert Anglia,
Amerika, Franciaország és a Szovjetunió össze-
fognak ellene. Ezért Magyarország elemi érdeke,
hogy ne csatlakozzon a tengelyhez. 1939 júniusá-
ban fogalmazta meg mindezt egy pécsi tanügyi fo-
galmazó, a legitimista történész, Lajos Iván.
Megjelenésekor a Szürke Könyv valóságos politi-
kai bombaként robbant nemcsak a Trianon-trau-
mával sújtott országban, hanem a világban is.
Lajos Iván a Harmadik Birodalom szemében
olyannyira persona non grata lett, hogy 1944
márciusában a megszálló német csapatok a legel-
sôk között hurcolták el Mauthausenba, ahonnan
egyéves rabság után szabadult. Hazatérve újabb
tanulmányok írásába kezdett, ezek azonban már
nyomdafestékhez sem jutottak: az új megszállók,
a szovjet hatóságok gyorsabbak voltak a magyar
állambiztonsági szerveknél. 

Az elveiért kétszer elhurcolt – éppen száz eszten-
deje született – Lajos Iván alakját az elmúlt évtizedekben jószeré-
vel teljességgel kiradírozták a történelmi emlékezetbôl. A személyes
és nagypolitikai rejtélyekkel teli életutat Murányi Gábor Pulitzer-
emlékdíjas újságíró-történész majd’ két évtizedes kutatómunka
alapján rekonstruálta. Az alábbiakban a kötet zárófejezetének egy
részletét adjuk közre.

■ 1946 júniusában Lajos Iván nem egyedül tûnt el. Ugyan-
ezekben a napokban két másik legitimista-vezér, Pálffy Géza,
illetve ifj. Pallavicini György  is a megszálló szovjet hatósá-
gok ôrizetébe került. […] A három legitimista letartóztatásá-
nak híre – noha soha egyetlen hivatalos közlemény nem lá-
tott róla napvilágot – szóbeli közlések útján sokakhoz elért, s
tudható, hogy Baranyai Jusztin írásban is megpróbálta értesí-
teni Habsburg Ottót a mozgalmat ért veszteségrôl. A késôbb,
1948 karácsonyán letartóztatott cisztercita szerzetes bûnlajst-
romában szerepelt ez a levél is, amely azonban soha nem ju-
tott el a címzetthez, mivelhogy az ÁVO a levél eredeti példá-
nyát csatolta bûnjelként a Mindszenty-per irataihoz, s kihall-
gatásának egy arra alkalmasnak látszó idôpontjában ezzel az
eredeti példánnyal próbálták megtörni Baranyait. Az azon-
ban soha nem derült ki, hogy a postai cenzúra vagy egy be-
épített ügynök által jutott az ÁVO kezébe a megfélemlítés
eredményességét is visszaigazoló levél.

[…] Családja minden követ próbált megmozgatni, hogy ki-
szabadítsa Lajos Ivánt – vagy legalább életjelet kapjon tôle. A
báty, Lajos László értelemszerûen a legbefolyásosabbnak tar-
tott ismerôséhez, Nagy Ferenc miniszterelnökhöz fordult. A
Baranya megyei születésû és politikai pályafutását is ott kez-
dô kisgazdapárti politikus felesége, Balogh Júlia ugyanis régi
páciense volt a szülész-nôgyógyász Lajos Lászlónak. Nagy Fe-
renc azonban egyre csak azt hajtogatta, nem tud tenni sem-
mit. Ezt követôen a család a moszkvai követet, Szekfû Gyulát
kereste meg levelével, ô szóbeli üzenetében azzal biztatta a
családot, hogy „a békeszerzôdés ratifikálása után Lajos Iván
ügyében is kedvezô fordulat történik”. Miután a békeszerzô-
dés 1947. szeptember közepén érvénybe lépett, október 7-én

Lajos László, hivatkozva Szekfû üze-
netére, a Külügyminisztérium Jogvé-
delmi Osztályának támogatását kérte.
Ahogy hónapokkal korábban Szekfû-
vel, most a minisztérium munkatársa-
ival ismertette fivére antifasiszta élet-
útját. Hangsúlyozta például, hogy a
Szürke Könyv megjelenése után La-
jos Ivánt olyan „kémnek mondották,
aki orosz imádatával egyedül áll az
országban”, az 1942-es ôrizetbe véte-
lét pedig azzal indokolta, hogy Lajos
Iván „az újvidéki véres eseményeket a
legélesebben elítélte és a legszigo-
rúbb megtorlást követelte a bûnösök-
kel szemben”. Ez a levél az elhurco-
lás elôzményeit így foglalta össze:
„1945 decemberében [Lajos Iván] bu-
dapesti otthonában egy orosz ôrnagy
jelent meg és arra kérte ôt, hogy a

Hunyadi téri lakásán keresse fel ôt. Ez a látogatás az ôrnagy
kívánságára több alkalommal megismétlôdött. Mindig egy
Natasa nevû tolmácsnô jött érte autóval. 1946. június 17-én
Natasa baráti megbeszélésre hívta a tábornok úrhoz.” […] Er-
re a megkeresésre, mint ahogy a következô esztendôben,
1948. április 26-án a „Miniszter úr! Mélyen tisztelt Barátom!”
megszólítással Ortutay Gyulának írott, hasonló tartalmú leve-
lére sem kapott soha választ Lajos László. […]

1964 annyiban azért fordulópontot hozott, hogy Lajos Iván
rövid címszóként mint politikai író bekerült a Magyar Irodal-
mi Lexikonba, azzal a tárgyszerû megállapítással, hogy „ta-
nulmányai általában a 20. század közép-európai politikai kér-
déseihez kapcsolódnak”, s hogy „beállítottsága erôsen monar-
chikus, ellenfele a fasizmusnak”, mi több, ebben a címszó-
ban, kinyomtatott formában elôször még az is leíratott, hogy
1946. június 17-én eltûnt… A lexikonszerkesztôséggel folyta-
tott Lajos László-levelezés pedig egy sajátos döntés elé is állí-
totta a családot. „Valamivel részletesebb cikket szerettünk
volna közölni a Magyar Életrajzi Lexikonban is” – adott tájé-
koztatást a felelôs szerkesztô 1964 júliusában, s vázolta, hogy
a MÉL-ben „azonban csak azokról írunk cikket, akikrôl bizo-
nyosan tudjuk, hogy már nem élnek. Ha van remény arra,
hogy kedves fivére még talán él, illetve bizonyossággal nem
állapítható meg, hogy meghalt, akkor az utóbbi lexikonba ôt
nem vehetjük fel”. […]

Lajos Iván jogi rehabilitálására csak 1997. december 19-én ke-
rült sor, errôl a hozzátartozók szûkszavú értesítést kaptak, az iga-
zolást értelmezô és kiegészítô kísérôlevélbôl még még megtud-
hatták, hogy Lajos Iván „alaptalanul lett elítélve a Szovjetunió
elleni kémkedésért, valamint angol felderítôkkel való kapcsolata
miatt”. E sajátos, mondhatni az ítéleti futószalaghoz hasonlatos
rehabilitáció „szokásos” menete szerint a család sem a vádiratot,
sem a tárgyalás jegyzôkönyvét, sem az ítéletet nem kapta kéz-
hez. Arról pedig, hogy Lajos Iván mi mindenen mehetett keresz-
tül, a – csupán xeroxmásolatban – megküldött, 8600-as sorszá-
mot viselô fényképpár (Lajos Iván oldal- és elölnézetben) alap-
ján alkothatott képet magának.
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idézô

Az ismert-ismeretlen végzet
Részlet Murányi Gábor
Lajos Ivánról szóló, könyvhétre megjelenô könyvébôl
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Petrôczi Éva
DIDO UTOLSÓ ÜZENETE
Fr/5, 76 oldal, 690 Ft
A szerzônô tizenegyedik kötete, egy hosszú
iker-múzsafi-múzsalány barátság állomása
Barabás Márton illusztrációival.

Füst Milán
LÁTOMÁS ÉS INDULAT
A MÛVÉSZETBEN
B/5, kötött, 496 oldal, 3900 Ft
„Füst Milán nagyszabású esztétikája a XX.
századi magyar tudományosság alapmûve,
amellyel érdemei szerint egyáltalán nem
foglalkoztak, jelentôségét a kulturális nagy-
közönség is alig ismeri”. 

Markó Miklós
CZIGÁNYZENÉSZEK ALBUMA (reprint)
B/5, kötött, 136 oldal, 2950 Ft
Az 1896-ban megjelent album hasonmás
kiadása híven mutatja be, milyen társadal-
mi megbecsülésben részesültek a 19. szá-
zad elején a cigányzenészek, prímások. 

Kóka Rozália
„HEGYEN, S FÖLDÖN JÁROGATOK VALA...”
B/5, kötött, 160 oldal, 2500 Ft
A néprajzkutató szerzô, 1969 óta kíséri fi-
gyelemmel a moldvai magyarok életét. A
könyvben a moldvai kutatóutak élményeit
írja le naplói segítségével.

Mednyánszky Miklós
A KINTORNA
A/5, kötött, 184 oldal, 1990 Ft
A gazdagon illusztrált könyv Magyarorszá-
gon elôször foglalja össze a kézhajtású és
automata zenegépek fejlôdéstörténetét és
enged bepillantást egy letûnt mesterség
mûhelytitkaiba.

Szilágyi Domokos
ÖSSZEGYÛJTÖTT VERSEK
A/5, kötött, 784 oldal, 3880 Ft
Szilágyi Domokos (1938–1976) költôi élet-
mûve elôször olvasható egy kötetben, köz-
tük olyanok, melyek eddig csak folyóiratok-
ban jelentek meg. A kötet a NKÖM Édes
Anyanyelvünk 2005. Örökhagyók pályáza-
tának díjazottja.

Csokonai Attila
DIRÁDÓ
A/5, 160 oldal, 950 Ft
„...a tizenhatodik oldalon a kötet korábbi gaz-
dája a Tüzek címû vers elsô sorában, aligha-
nem töltôtollal, áthúzott egy számára furcsa
szót. Azóta is ott látható a »javítás«. Ma már
szinte közhely: végül is Költô és Olvasó bizo-
nyos értelemben együtt írják a verset.”

FEKETE SAS KIADÓ
1064 Bp., Vörösmarty utca 53.
Telefon/fax: 332-8931
www.feketesas.hu
feketesas@feketesas.hu
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árizs ma is gyönyörû.
Látszik, hogy polgár-
mesterei évszázadok

óta tervezik; pontosabban: ur-
banisztikai szakértôkkel, épí-
tészekkel terveztetik; egyik
terv a másikba kulcsolódik,
akár a láncszemek (nincsenek
ciklusfüggô, agyament fantaz-
magóriák). A nagy építkezések
között is megoldják a közleke-
dés folyamatosságát, minden
talpalatnyi hely kihasználva:
zöld gyep, fák, harmonikusan
pompás virágágyak, színkölte-
mények, megannyi képzômû-
vészeti alkotás; és minden kar-
bantartva: a panelházak kör-
zetei éppúgy, mint a hagyo-
mányos belváros. És mindegy,
hogy színes bôrûek lakják a
környéket vagy ôs-párizsiak
(akik egyre kevesebben van-
nak), a városkép egységes. 

Nem ártana, ha a mi feudá-
lis várospolitikusaink, mie-
lôtt egy-egy tisztség örökös
birtokosává koronáztatnák
magukat, néhány éves tanul-
mányutat tennének a Hotel
de Ville-ben. 

A nôk gyönyörûek, fôképp a
színes bôrûek. Az arabok is.
Kár, hogy szorongva kell rájuk
néznem, hogy esztétikai él-
mény helyett arra gondolok:

ôk szülik majd jövendô gyil-
kosaimat. A gyerekeim, az
unokáim, az életformám, a
kultúrám gyilkosait. (Hogy
egy percre sem tudom a gyû-
löletet elfelejteni.) 

A franciák a bevándorlás
kérdésében teljesen idióta,

skizoid módon viselkednek.
Ottlétem alatt merült föl (so-
kadszorra), hogy a bevándor-
lási törvényt meg kellene szi-
gorítani. Képzett munkaerô
kellene, nemcsak civilizálat-
lan segédmunkás köztiszta-
sági feladatok elvégzésére,
trógerolásra, építkezésre, ami
egy echte franciának derogál.
És ha bejön egy munkás Ma-
liból, fél év múlva ott a há-
rom felesége, huszonhárom
gyereke, apja, anyja, apósa,
anyósa, akiket mind a francia
adófizetô polgár tart el a
francia szociális háló még

mindig fantasztikusan „jólé-
ti” jellegének következtében,
mégis, ezek az adófizetôk
tüntetnek a bevándorlási tör-
vény szigorítása ellen, ami
már nem csak Le Pen prog-
ramja, de Sárközyé, a nép-
szerû „Sarko”-é is. 

A színes bôrûek persze gyö-
nyörûek, különösen a fiatal
nôk, de ez az én szempontom,
a bámészkodó vendégé, és nem
az ott lakóké. Azelôtt elfogott
az undor és a harag Le Pen ne-
ve hallatára, ma már nem hoz-
nék elhamarkodott ítéletet. Ôk
is változtak, különösen Marie
Le Pen, az öreg Le Pen lánya.
Vonzó, csinos, okos, olyan sze-
mélyiségnek látszik, aki hama-
rosan tényezô lehet. Már túl
vannak azon a szélsôséges állás-
ponton, hogy „Blanche Fran-
ce!”, fehér Franciaországot. Ôk
is a bevándorlási törvény árnya-

lásának a hívei. És láttam a té-
vében a Francia Nemzeti Front
több tüntetését. Franciaország
térképét vágták ki, rajta ezzel a
fölirattal: „Szeresd vagy hagyd
el!” (angolul – a CNN-en –
még jobban hangzott: „Love it
or leave it!”) Jogosnak tûnik.
Azt hiszem, ezzel bármelyik
honfitársunk egyetértene, ha
nekünk kellene hasonló prob-
lémákkal szembenéznünk. 

Egyébként jelentem: az Eif-
fel, a Concorde, az Etoil, a La
Dèfance, a Louvre, a Rue Ri-
voli, a Rue Rosie, a Pompidou
Centre, a Notre Dame, a
Quartier Latin és a Sarcre
Coeur: minden a helyén; a
Metro hálózat pompásan mû-
ködik (sztrájk kivételesen nem
volt), és Párizsba beszökött a
tavasz, és Szent Mihály útján
suhant nesztelen – még ha en-
nek a szimbolikája zavaros is
egy kissé… 

A franciák változatlanul ön-
telt hülyék, a memóriájuk sze-
lektív, csak az ellenállásra em-
lékeznek, a kollaborációt elfe-
lejtették, és Európai Unió ide
meg oda, egyetlen európai
nyelven sem hajlandóak meg-
szólalni, csak franciául, mégis,
ha tehetném, már holnap for-
dulnék is vissza.

P

Cigányútra tévedve
■ Szabó Virág Holdfogyatkozás címû regé-
nyét kézbe véve elôször is az jut eszembe,
mennyire vártuk annak idején, Bari Károly
versei, Lakatos Menyhért prózája után Osz-
tojkán Béla cigányregényét… – hiába.
„…miért vagyok kevesebb cigányként, mint
a többi ember?” – kérdezi most egy 25 éves
nô könyvének hôse, aki a hozzáférhetô is-
mertetôk szerint „a cigányság 1500 évvel ez-
elôtti vándorútját követi”.

Magány, kitaszítottság, sérelmek, hit, láto-
mások. Nem vagyok tökéletes, de az akarok
lenni. Kulcsszavak, vezérlôelv gyanánt eze-
ket jegyeztem fel a könyv olvasása közben.
A kulcsmondat a 110. oldalig várat magára: „Mi van, ha az én
képzeletemben zajlik az egész? Mi van, ha teljesen más a való-
ság, mint amit én gondolok?” 

Hitelességet hiába keresnénk a regényben, nem ezt szánták a
lényegének, hanem az elôítéletekrôl (176. o.) s a toleranciáról
való gondolkodást. Szerzôje lelki kalandregénynek nevezi írá-
sát. Ami a lelkiséget illeti, az elsôsorban a megközelítésbôl
adódik: Szabó egy szociális munkás lelkületével közelít tár-
gyához. A kalandnak vélhetô elemek soványkák, erôtlenek. A
fôszereplô által bejárt kultúrák egyformák, a tájak egybeolvad-
nak, az országoknak nincs arcuk. De a bensô, a lélekben meg-

tett út sem plasztikusabb. Ennélfogva a regény
sodrása erôtlen, nincs benne feszültség. Tárgyi
világában szegényes történet, elnagyolt jellem-
rajzokkal. Unalmas.
Erénye viszont a szövegnek – a mai, szintagmák-
ba tört világban különösképp az –, hogy nincse-
nek benne hibás mondatok, suták („ez nem így
mûködik”), közhelyesek („másról szólnak a nap-
jai, mint korábban”) is csak alig-alig. Idealizált
nyelvi állapot a könyvbeli, melyben egy szegény
örmény falubeli 13 éves kisfiú „kifogástalan an-
golsággal” szólal meg. A miskolci bölcsészkaron
magyart, Zsámbékon drámapedagógiát tanult, je-
lenleg gimnáziumban tanító és újságoknak külsô-
zô szerzô ekképp beszéltet egy öreg perzsa piaci
árust: „…nem tudta elviselni a tudatot, hogy a

gyermeke – társadalmi értelemben – fogyatékkal jött a világra…”
Kár, hogy a szerzô ki sem nyitja a nyelvi jellemzés kincseskam-
ráját, eltérô beszédmódok nemigen szembesülnek fikciójában.

Végül, bár ez talán a kiadó ügye, az elsôkötetes Szabó Virág
könyvének címe lehetett volna más, mint a húszkötetes költô,
Tornai József 1999-ben megjelent nagyszabású lírai rekviemjéé,
amely ugyancsak Holdfogyatkozás.

Juhani Nagy János

Szabó Virág: Holdfogyatkozás
K.u.k Kiadó, Budapest, 350 oldal, 2500 forint

Kertész Ákos

Párizsi
szorongások
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A Librotrade Kft. ajánlja

Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th Ed
(+Compass CD-ROM) 5500 Ft
(Oxford University Press) 

Hessky Regina: Magyar–német kéziszótár (új, színes címszavakkal) 7500 Ft
Hessky Regina: Német–magyar kéziszotár (új, színes címszavakkal) 7900 Ft
Hessky Regina–Iker Bertalan:
Magyar–német, német–magyar tanulószótár 7500 Ft
(Grimm Kiadó)

A könyvek megvásárolhatók ill. 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: 317-6628
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Telefon/fax: 288-07-71. E-mail: famulus@chello.hu

A SZAKKÖNYV KFT.
Magyarország legismertebb szakkönyvkiadói –

Akadémiai, Balassi, Complex, Mezôgazda,
Medicina – által alapított vállalat. Szentendrei úti

mintatermünkben mintegy
6000 szakkönyv tematikusan és jól
áttekinthetôen kerül bemutatásra.

Ugyanezen kínálat a www.szakkonyv.hu
internetes portálunkon egyéni

megrendelôinknek is rendelkezésére áll.
Partnerboltjainkban is nagy szakértelemmel

és szeretettel várják a szakirodalom iránt
érdeklôdôket.

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
Telefon: 437-2443, 437-2407. Fax: 437-2442

szakkonyv@szakkonyvker.hu
www.szakkonyv.hu
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ta Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája

2006. április 20. – május 18.

Széprodalom
1. Dan Brown: A Da Vinci-kód

Gabo Kiadó
2. Vavyan Fable: Apád, anyád ide lôjön!

Fabyen Kiadó
3. Dan Brown:  Angyalok és démonok

Gabo Kiadó
4. Romhányi József: Nagy szamárfül

Alexandra Kiadó
5. Dan Brown: A megtévesztés foka

Gabo Kiadó
6. Lôrincz L. László: Négy fekete koporsó

Gesta Kiadó
7. Tisza Kata: Reváns

Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Faludy György: Karoton

Alexandra Kiadó
9. Corinne Hofmann: Afrikai szeretôk

Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Philip K. Dick: Idôugrás a Marson

Agave Könyvek

Ismeretterjesztô
1. Arthur Golden: Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó
2. Helen Exley: Anyu

Alexandra Kiadó
3. Polcz Alaine: Egész lényeddel

Jelenkor Kiadó 
4. Édesanyámnak, szeretettel

Alexandra Kiadó
5. Bradley Trevor Greive:

Drága anya – köszönök mindent
Gabo Kiadó

6. Helen Exley: Idôtlen értékek
Alexandra Kiadó

7. Schobert Norbert: A karcsúság receptjei
Szivárvány KRSC

8. Márai Sándor Füves könyv
Helikon Kiadó

9. dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség
Free Choice Books

10. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Wellness és Média Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Geronimo Stilton: A titokzatos sajttolvaj

Alexandra Kiadó
2. J. K. Rowling:

Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

3. Darren Shan: Démontolvaj
Móra Kiadó

4. C. S. Lewis: A hajnalvándor útja –
Narnia krónikái 5.
M & C Kft.

5. Geronimo Stilton:
Négy egér a fekete dzsungelben
Alexandra Kiadó

6. Geronimo Stilton: Az eltûnt kincs rejtélye
– Geronimo 4.
Alexandra Kiadó

7. C. S. Lewis: A varázsló unokaöccse –
Narnia krónikái 1.
M & C Kft.

8. C. S. Lewis: Az oroszlán, a boszorkány
és a ruhásszekrény
M & C Kft.

9. Geronimo Stilton: A metró fantomja –
Geronimo 5.
Alexandra Kiadó

10. Peter Freund:
Laura és a sárkánykirályok átka
M-érték Kiadó Kft.

Bookline sikerlista
2006. április 18. – május 18.

Szépirodalom
1. Fable, Vavyan: Apád, anyád ide lôjön!

Fabyen Kiadó
2. Vonnegut, Kurt: A hazátlan ember

Nyitott Könyvmûhely
3. Brown, Dan: A Da Vinci-kód

Gabo Kiadó
4. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó
5. Tisza Kata: Reváns

Ulpius-Ház Könyvkiadó
6. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk

Ulpius-ház Könyvkiadó
7. Christie, Agatha: Szunnyadó gyilkosság

Európa Könyvkiadó
8. Christie, Agatha: Találkozás a halállal

Európa Könyvkiadó
9. Polcz Alaine: Egész lényeddel

Jelenkor Kiadó
10. Brown, Dan: Angyalok és démonok

Gabo Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Pease, Allan–Pease, Barbara:

A testbeszéd enciklopédiája
Park Kiadó

2. Assayas, Michka: Bono Bonóról – 
Beszélgetések Michka Assayas-szal
Európa Könyvkiadó

3. Atha, Anthony: Edénykertészet
Vince Kiadó

4. Illés Éva: Angliában minden másképp van –
Ways and words in England
Corvina Kiadó

5. Dénes Tamás–Rochy Zoltán:
VB-kalauz 2006
Poligráf Kiadó

6. Bennett, Lindsay: Prága – Berlitz zsebkönyv
Kossuth Kiadó

7. Csányi Vilmos: Bukfenc és Jeromos –
Hogyan gondolkodnak a kutyák?
Vince Kiadó

8. Davies, Sian: A legjobb receptek: Wok
Vince Kiadó

9. Bettelheim, Bruno: A mese bûvölete
és a bontakozó gyermeki lélek
Corvina Kiadó

10. Valuch Tibor:
Hétköznapi élet Kádár János korában
Corvina Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: A Hajnalvándor útja –

Narnia krónikái 5. 
M & C Kft.

2. Lewis, C. S.: A ló és kis gazdája –
Narnia krónikái 3. 
M & C Kft.

3. Lewis, C. S.: Az oroszlán, a boszorkány
és a ruhásszekrény – Narnia krónikái 2.
M & C Kft.

4. Lewis, C. S.: A varázsló unokaöccse –
Narnia krónikái 1.
M & C Kft.

5. Lewis, C. S.: Caspian herceg –
Narnia krónikái 4.
M & C Kft.

6. Janikovszky Éva: Felnôtteknek írtam
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Janikovszky Éva: Ájlávjú
Móra Ferenc Könyvkiadó

8. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

9. Shan, Darren: Démontolvaj (Démonvilág 2.)
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Janikovszky Éva: Égigérô fû (díszkiadás)
Móra Ferenc Könyvkiadó

Libri sikerlista
2006. május 3–17.

Szépirodalom
1. Vavyan Fable: Apád, anyád ide lôjön!

Tóthágas Plusz Kft.
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód

Gabo Könyvkiadó 
3. Lôrincz L. László (Frank Cockney):

Négy fekete koporsó
Gesta Könyvkiadó

4. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

5. Vonnegut, Kurt: A hazátlan ember
Nyitott Könyvmûhely Kiadó

6. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó

7. Christie, Agatha:
Találkozás a halállal
Európa Könyvkiadó 

8. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Könyvkiadó 

9. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó 

10. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó 

Ismeretterjesztô
1. Guiliano, Mireille:

A francia nôk nem híznak
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

2. Golden, Arthur:
Egy gésa emlékiratai
Trivium Kiadó

3. Polcz Alaine: Egész lényeddel
Jelenkor Kiadó

4. Nemeskürty István:
Magyar századok
Szabad Tér Kiadó

5. Pease, Allan – Pease, Barbara:
A testbeszéd enciklopédiája
Park Könyvkiadó

6. Soma (Spitzer Gyöngyi): Ébresztô!
Sanoma Budapest Kiadói Rt.

7. Kertész Imre: K. dosszié
Magvetô Könyvkiadó 

8. És mégis lapos a föld
HVG Kiadó 

9. Valuch Tibor:
Hétköznapi élet Kádár János korában
Corvina Kiadó

10. Asperján György:
A Labancz Anna gyilkosság
Aspy Studió

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó 

2. Lewis, C. S.: A hajnalvándor útja
M & C Kft.

3. Csukás István: Sün Balázs
Gesta Könyvkiadó

4. Lewis, C. S.: A varázsló unokaöccse
M & C Kft.

5. Lewis, C. S.: Az oroszlán,
a boszorkány és a ruhásszekrény
M & C Kft.

6. Lewis, C. S.: A ló és kis gazdája
M & C Kft.

7. Horowitz, Anthony: Harmadik erô
Animus Kiadó 

8. Paolini, Christopher: Eragon
Európa Könyvkiadó 

9. Lewis, C. S.: Caspian herceg
M & C Kft.

10. Norwich, Grace: Daniel Radcliffe,
a nem mindennapi varázsló
Könyvmolyképzô Kiadó

Lira és Lant Rt. sikerlistája
2006. április 1–30.

Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód 

Gabo Kiadó
2. Kertész Imre: K. dosszié

Magvetô Kiadó
3. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó
4. Lôrincz L. László: Négy fekete koporsó 

Gesta Kiadó
5. Guiliano, Mireille: 

A francia nôk nem híznak
Athenaeum 2000 Kiadó

6. Brown, Dan: A megtévesztés foka 
Gabo Kiadó

7. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

8. Spiró György: Fogság
Magvetô Kiadó

9. Méhes György: Orsolya
Ulpius-Ház Kiadó

10. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Orbán Viktor: 20 év

Heti Válasz
2. Az európai festészet nagy mesterei

Corvina Kiadó
3. Polcz Alaine: Egész lényeddel

Jelenkor Kiadó
4. Bart István: 

Angol–magyar kulturális szótár
Corvina Kiadó

5. Bejczi Szilvia: Dobrev Klára
Ringier Kiadó

6. Velence mûvészete
Corvina Kiadó

7. Töltött és rakott ételek
Corvina Kiadó

8. Deák Sándor: 
Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt.

9. Chagall
Corvina Kiadó

10. Szabó Kálmán: Feri
Gálos Kft

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái I. –

A varázsló unokaöccse 
M & C Kiadó

2. Rowling, J. K.: 
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó 

3. Magyar népmesék –
A szállást kérô róka 
Aquila Kiadó

4. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Traktor Tomi kalandjai
Manó könyvek

6. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a bölcsek köve
Animus Kiadó

7. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó

8. Bújócskázzunk!
Manó könyvek

9. Szutyejev, Vlagyimir: 
Vidám mesék
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Cini-cini muzsika 
Óvodások verses könyve
Móra Ferenc Könyvkiadó
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AZ ÉVTIZED SZÓTÁRSZENZÁCIÓJA

ETIMOLÓGIAI SZÓTÁR
Magyar szavak és toldalékok eredete

A magyar nyelv
kézikönyvei sorozat

12. kötete

Az Etimológiai szótár
1024 oldalon
8000 tôszó és

12 000 származékszó
etimológiáját adja meg.

A legôsibb és a
legújabb szavak

eredetét is tartalmazza.
A magyar szótár-

irodalomban elôször
ismerteti

300 toldaléknak is
az etimológiáját.

Ára: 7990 Ft

Megvásárolható a Könyvhéten 25% kedvezménnyel
5990 Ft-ért a Vörösmarty téren a TINTA Könyvkiadó

pavilonjánál. Postai utánvéttel is megrendelhetô
25% kedvezménnyel a kiadótól:

TINTA Könyvkiadó
1116 Budapest, Kondorosi út 17.

Telefon: (1) 371 05 01, honlap: www.tintakiado.hu
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Gilyén Nándor–Imre Lajos
Erdély népi építészete
A/5, kartonált, 160 oldal, ff.
fényképekkel és grafikákkal, kb.
2600 Ft
A tanulmány alaposan elemzi az
Erdélyben meglévô népi építésze-
ti stílusokat. Fokozott figyelem-
mel tekint az ott élô népek egy-
más építômûvészetére gyakorolt
hatásaira és kölcsönhatásaira. 

Szinte Gábor
Szabad szemmel
B/5, 252 oldal + 28 oldal színes
melléklet, keménytáblás, kb.
4800 Ft
A kiváló tollú önéletíró, festô-
mûvész, mûvészettörténész,
egyetemi tanár a múlt század
harmincas éveitôl napjainkig ve-
zeti végig az olvasót élete ese-
ményein, különbözô kultúrtör-
téneti, mûvészettörténeti terü-
leteken, és új kutatási eredmé-
nyeit is az olvasó elé tárja.

Bene Éva
Megdôlt az életfa
A/5, 250 oldal, kartonált, 2800 Ft
„A könyv – röviden – arról szól,
hogy milyen cselekvési, intézke-
dési, ideológiai, érdeki, erkölcsi,
gazdasági, politikai, hatalmi,
mediális, oktatási, verbális lehe-
tôségei és elemei vannak a kö-
zösség, a társadalom, a nemzet
tönkretételének.”( Duray Miklós
elôszavából)

Czettler Antal
A II. Világháború
rejtett erôvonalai
B/5, 390 oldal, kartonált, 3900 Ft
Könyvtárnyi irodalma van e kor-
szaknak, de a szerzô és írása je-
lentôségét az dönti el, hogy si-
kerül-e egy mások által még
nem látott „titkos” forrást felfe-
deznie és hogy a „céhbeliek”
sokszor korlátos szemléletének
eredményeit meri – más össze-
függésben – újragondolni.

Cséfalvay Zoltán
Kérdések Robin Hoodhoz
Esszék a magyar gazdaságról
és társadalomról 1997–2005
A/5, kartonált, 386 oldal, 3200 Ft
A neves közgazdász-professzor
szerzô 1997–2005 közötti írásai-
nak gyûjteménye. 

TOVÁBBI ÚJDONSÁGOK:

Szilágyi György: Kinn vagyok
a viccbôl kb.1800 Ft
Sediánszky János: Francia
nyár – francia szerelem
kb. 2500 Ft
Kormos Anett:
Ingyenszínház kb. 2400 Ft
Perjéssy-Horváth Barnabás: 
Blue irományai kb. 3200 Ft
Vedres Csaba: Mi az, hogy 
könnyûzene? kb. 2500 Ft
Fodor Ferenc:
Koboz, lant, gitár 2800 Ft

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

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata
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Kezdetben a Központi Antikvárium könyveit kínál-
ta a világhálón a Bookline internetes könyváruház.
Ma, négy év után portékájuk több mint háromne-

gyedét az új könyvek teszik ki, vásárlóik száma meg-
közelíti a százhúszezret, éves bevételük pedig tavaly

elérte a hatszázmilliót – meséli Dietrich Tamás, a
Bookline vezérigazgatója. 

■ – Még ma is sok ember frászt kap a gondo-
lattól, hogy interneten vásároljon. Túl régi-
módiak lennénk?
– Nem hinném. Inkább csak idô kell ahhoz,
hogy ezt a vásárlási módot megszokjuk. De az
adatok nagyon bíztatóak: az elmúlt évben meg-
duplázódott a regisztrált vevôink száma.
– Ôk fôként a fiatalabb generációból kerül-
nek ki?  
– Nem feltétlenül. Sok közöttük a lelkes nyug-
díjas. Volt például egy idôs bácsi, aki rengeteget
vásárolt. Aztán a felesége azzal a kéréssel kere-
sett meg minket, tiltsuk le a listánkról, mert las-
san semmi egyébre nem marad pénzük. 
– Apropó. Mennyibe kerülnek a könyvek?
– A bolti árnál tizenöt százalékkal olcsóbbak.
– Ennél még kedvezôbb árak is léteznek a virtuális könyves-
boltokban. 
– Az lehet, de a vevôk nem feltétlenül ahhoz az üzlethez ragasz-
kodnak, amelyik a legalacsonyabb árat kínálja.
– Mi lehet ennél vonzóbb?
– A szolgáltatások színvonala. Ha jól mûködik a rendszer, ha
mindig a legkorszerûbb programokat használjuk, ha könnyû,
gyors és zökkenômentes eligazodást biztosítunk, akkor a látoga-
tóból elôbb-utóbb törzsvásárló válik.
– Mennyit költenek fejlesztésre?
– Az elmúlt három évben 600 milliót fektettünk be, ami azt hi-
szem elég komoly összeg ugyanezen idôszak 900 millió forintos
összforgalmához viszonyítva.
– Mire lehet elkölteni ennyi pénzt?
– A hetvenfôs csapatunkból heten csak a programok fejlesztésé-
vel foglalkoznak. A reklámköltségeink is elég magasak. 
– Gondolom, ennek ellenére nyereséges a vállalkozás.
– Még nem az. Egyelôre az a legfontosabb, hogy minél több
vásárlót meghódítsunk. Az a tapasztalatunk ugyanis, hogy akit
egyszer megnyertünk vásárlónknak, az többnyire hûséges ma-
rad hozzánk.
– Bármit megtesznek a vevôk kegyeinek elnyeréséért?
– Sok mindent, ami nem ütközik a kereskedelmi etika íratlan
szabályaiba. 
– Írott nincs?
– Még nincs. Az internetes üzletek egyelôre saját játékszabálya-
ik szerint tevékenykednek, de a Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztôk Egyesülése tervezi a szabályozás elkészítését.
– Visszatérve az elôzô kérdésére, hogyan próbálnak a vevôk
kedvébe járni?
– Elôfordult például, hogy valaki olyan könyvet kért tôlünk, ame-
lyet sem a raktárunkban, sem a velünk kapcsolatban álló, tizen-
nyolc antikváriumban, sem a könyvnagykereskedésekben nem ta-
láltunk, de rábukkantunk egy kis üzletben. Megvettük rendes bol-
ti áron, és elküldtük a megrendelônek. Persze ez így egy kicsit rá-
fizetéses, de ezt betudjuk a marketingköltség részeként. 

– Ráfizetéses?
– Igen, mivel Budapesten ingyen szállítjuk házhoz a könyveket. 
– És vidékre?
– Tízezer forintnyi vásárlás esetén négyszáz forintot kell fizetni.
– A sok nagylelkû gesztus lehet az oka annak, hogy kényte-
lenek újabb és újabb termékek forgalmazásán gondolkodni.
– Ha komoly munkával kiépítünk egy stabil vevôkört, amely
megbízik bennünk, bolondság volna nem élni a lehetôséggel. 
– Akkor az is elképzelhetô, hogy nemsokára tej, kenyér is

lesz a kínálatukban?
– Azt azért nem. Olyan termékeket próbálunk be-
vonni az üzletbe, amelyek kulturális, vagy interne-
tes vonalon kapcsolódnak az eddigi profilunkhoz. 
– Például mire gondolnak?
– DVD, elektronikai termékek, szoftverek, kon-
certjegyek.
– Így már érthetô, miért dolgoznak a tôzsdei
bevezetésükön.
– Ahhoz nem lenne szükség a bôvülésre. Ha
egy cég három éve folyamatosan mûködik, át-
láthatóak a pénzügyei, akkor nincs akadálya. 
– Kuriózum egy fô profiljaként könyvkeres-
kedéssel foglalkozó cég a tôzsdén?
– Igen, de sok kuriózum elôfordul a tôzsdei pa-
lettán. Bár abban szinte biztos vagyok, hogy mi

leszünk ott a legkisebbek.
– Mekkora hányadot tudtak eddig kihasítani maguknak az in-
ternetes könyvárudák a hagyományos terjesztôk bevételé-
bôl?
– A tankönyvkereskedelmet leszámítva az éves kiskereskedelmi
forgalom közel 46 milliárd forint. Ebbôl mi és internetes ver-
senytársaink körülbelül 1,3 milliárd forintot forgalmazunk.
– Meg lehet határozni, fôként milyen típusú könyveket ke-
resnek önöknél?
– A sikerlistánkat a slágerkönyvek vezetik, mint például a Harry
Potter. Az elsô 150–160 ezer eladott példányból több mint tíz-
ezret mi jegyeztünk. A másik nagy területet azok a könyvek je-
lentik, amelyekbôl keveset adnak el. 
– Hogyan érik el a speciális érdeklôdésûeket?
– Feliratkozhatnak speciális témakörû hírleveleinkre, mint pél-
dául a konyhamûvészet, vagy a szobrászat. De volt olyan is,
hogy mi szelektáltunk, és kifejezetten a budapesti nôket keres-
tük meg könyvajánlatunkkal.
– A távvásárlás praktikus, és kifizetôdô. De mégsem olyan él-
vezetes, mint bemenni egy könyvesboltba, levenni a könyve-
ket a polcról, lapozgatni, tapintani, megszagolni ôket.
– Ez tény. De sokszor szájhagyomány útján terjed, mit érdemes
„látatlanul” megvenni. Aztán a legtöbb esetben maga a kiadó is
garancia arra, hogy ne nyúljunk mellé. Sokan egy bizonyos so-
rozat legújabb darabját szerzik be rajtunk keresztül, amiben az-
tán tényleg nincs semmi rizikó. De talán éppen azért, amit
mond, hogy ne csak a futárainkon keresztül lehessen minket el-
érni, júniusban két könyvesboltot nyitunk Budapesten.
– Vissza a gyökerekhez?
– Részben. Azért ezek nem egészen hagyományos üzletek lesz-
nek, mert a kínálatunk böngészésén kívül internetes vevôink itt
is átvehetik majd megrendelt könyveiket.
– A hálón még viszonylag kevés a konkurens cég. De nem
fognak elveszni a város temérdek könyvesboltja között?

– Biztos nem. Az új logónk, mely egyben a cégérünk is: egy vi-
lágító, úvézöld billentyû.   

Szablyár Eszter 2
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A jóféle könyvmoly tapintatosnak mondható.
Berágja magát a kötetekbe, de ravaszkás mo-

sollyal csupán kedvenc étkét, a papírt fogyaszt-
ja. Meghagyja tanoncainak, a könyvmoly-em-
berkéknek a szöveget. Azok pedig igyekeznek
betûrôl betûre, szóról szóra, mondatról mon-
datra úgy araszolni, hogy magukba szívjanak

olvasmányélményt: történetet, stílust, humort
és komolyságot, szépséget, gondolatot. Játszva
tanulnak, meg erôfeszítéssel is persze, amely-
ben sokféleképpen segít a Könyvmolyképzô
Kiadó. Kivált Jonatán, a futár, aki a kicsiny,

serdültebb, érettebb olvasójelöltekhez viszi a köteteket.
Érdemes figyelni rá: különleges ismertetôjele ez a piro-

san mosolygó, képzeletbeli alma. Könyvmolykodás
közben abba bele is szabad harapni...

■ – A költô „egész népét” akarta „nem középiskolás fokon
taní-tani”. De volt itt már Olvasó népért mozgalom meg sok
egyéb is – vegyes eredményességgel. Mivel, milyen remény-
ben próbálkozott-próbálkozik a Könyvmolyképzô?
– Természetesen nem kívántuk föltalálni a spanyolviaszt. Nin-
csenek illúzióink, tudjuk: nem mindenkibôl lesz olvasó, s aki
azzá válik is, persze más és más fokon. A betûszeretethez veze-
tô út sem egyszerû. Edmund B. Huey olvasáspszichológus azt
vallja: „Az olvasás az emberi elme egyik legbonyolultabb mû-
ködése”. Ez tehát nyilvánvalóan tanulandó. S e mechanizmus
beidegzôdésének elôsegítését idôben el kell kezdeni, hogy – a
kötelezô leckék elsajátításán túl – az olvasás mihamarabb él-
ménnyé váljon. Ehhez pedig gyakran nem elegendô az iskolai
és otthoni ösztönzés. A Könyvmolyképzô pedagógusoknak,
szülôknek hatékony nevelési támogatást kínál, gyermekeknek,
serdülôknek, fiataloknak pedig lehetôséget arra, hogy készségük
tudássá váljék. S mindezt nem „összeráncolt homlokkal”
tesszük, hanem lehetôleg érdekesen, színesen, kinek-kinek az
életkorához, érettségéhez mérten. Kellô komolysággal és a be-
fogadás könnyítéséhez nélkülözhetetlen játékossággal, humor-
ral. Olvasási kedvre szeretnénk deríteni közönségünket, hogy
értelmes szokássá, okos idôtöltéssé, sôt akár nemes divattá is
váljék az olvasás.
– Mi ennek a módja, gyakorlata? Hogyan és mivel érik el a
kisebb-nagyobb könyvmolyjelölteket? S eddig milyen ered-
ménnyel jártak?
– Cégünk Szegeden mûködik, országunk egyik szellemi köz-
pontjában. Innen hirdettük meg az Elsô Országos Könyvmoly-
képzôt. Komoly játék ez, amelynek keretében a jelentkezôknek
tanévenként ötször értékes, érdekes, élvezetes, életkorukhoz il-
lô irodalmi szemelvényeket küldünk. Tesztkérdéseket melléke-
lünk, ezekre sok helyes választ kapunk. Ám „trükkösek” va-
gyunk: igazán jó feleletet csak az adhat, aki a jellemzô részlet-
tel felidézett mû egészét elolvassa. Így ösztönözzük az olvasást,
és a kiadó is terjeszti „portékáit”. A gyerekek, fiatalok fordulón-
ként ajándékokat kapnak tôlünk, s végül könyvvásárlási kedvez-

ményekre jogosító plasztikkártyát. A legjobbak címe: Tisztelet-
beli Könyvmoly, mi több: a Könyvmolyok Kiváló Mestere cí-
met is el lehet nyerni. Továbbá: méltóképpen emlékezünk An-
dersen születésnapjára, az ezen alkalomból szokásos Nemzet-
közi Gyermekkönyvnapon. Idén a Jonatán könyvmoly-galaxis
elnevezésû akadályversenyre hívjuk a vállalkozó kedvû ifjú és

még ifjabb olvasókat. Mindennek ered-
ménye: öt év alatt több mint 70 ezer di-
ák jelentkezett programunkra, és nagy
többségük elmondta, mióta velünk leve-
leznek, sokkal több kedvvel és többet ol-
vasnak, mint korábban. S ami a legfon-
tosabb: értékes szerzôk kitûnô írásait.
Ezt különben az is szavatolja, hogy vál-
lalkozásunk fô védnöke – az eltávozott
Janikovszky Éva után – e mûfaj élô
klasszikusa: Csukás István.
– A könyvkiadásban akár szerényen já-
ratos felnôtt olvasó jártában-keltében
észreveheti: számos köteten olvasható
a Jonatán Könyvmolyképzô, vagy a
Könyvmolyképzô Kiadó felirat...

– Munkánk eredményességét mutatja, hogy önálló kiadóként is
mind markánsabban mûködünk. Magyar és külföldi, patinás és
mai szerzôket egyaránt publikálunk – a képeskönyvektôl az érett
könyvmolyoknak való klasszikusokig. Hosszú a sor, ezért itt in-
kább csak szinte találomra jelezhetem, hogy kikre gondolok, és
miféle mûveken szerepel névjegyünk. Itt van mindjárt maga Csu-
kás István is több kötettel. A Keménykalap és krumpliorr, a Nyár a
szigeten, a Vakáció a halott utcában egyként mutatja: írójuk ottho-
nosan érzi magát nálunk. Nem feledjük Fehér Klárát: A Földren-
gések szigete, vagy Bezzeg az én idômben címû köteteit a mi idônk-
ben is szívesen olvassák mai gyerekek. De említhetek el nem avu-
ló régi írókat-mûveket is, például A Nagy Könyv-díjnyertes Gár-
donyit, az Egri csillagokat. (Szép borítóval, mozgalmas illusztráci-
ókkal.) Kiderült: noha kötelezô, sokak számára éppen ez a leg-
szabadabban, mert legtöbb kedvvel, szeretettel választott olvas-
mány. És kiadványaink közt éppúgy helyet kapnak Kate Saunders
kótyagos boszorkányai, mint például „rímhányó” Romhányi (József)
felejthetetlen kis oroszlánja, Bömbi. S a May Károlyra magyarí-
tott Karl May sem ment ki a divatból: Winnetou-ja, vagy Az
Ezüst-tó kincse az elektronikus sztráda korában is kelendô. Szere-
pel ajánlatunkban még néhány „Nagy Könyv” szerzôjének – Ale-
xandre Dumas (A három testôr), Charlotte Bronte (Jane Eyre; A lo-
woodi árva), Ernest Hemingway (Akiért a harang szól; Az öreg ha-
lász és a tenger, várható még a Búcsú a fegyverektôl), Eric Knight
(Légy hû magadhoz) – elévülhetetlen neve, mûve is. El ne feled-
jem: a kitûnô „ecsetkezelésû” Dallos Sándor regényes Munkácsy-
életrajzát (A nap szerelmese; Aranyecset) szintén kiadtuk, nem hagy-
juk feledésbe merülni. S közöltük logika és izgalom klasszikus ke-
vercsét: Conan Doyle A sátán kutyája címû kötetét, amelyben a
halhatatlan Sherlock Holmes nyomoz angolos eleganciával.
– Saját kiadványaikon kívül terjesztik másokéit is. Nyilván
tudják: szorgos könyvmoly más könyvszekrényébe is szíve-
sen átruccan...
– Bár választékunk egyre bôvül, valóban erre is vállalkozunk.
Más kiadóktól se zárjuk el olvasóinkat. Listánkon például ilyen
nevek szerepelnek: Erich Kästner, Milne, Saint-Exupéry, Felix
Salten, Janikovszky Éva, Fekete István, Móra Ferenc, Molnár Fe-
renc. Sôt ilyenek: Bulgakov, Eco, García Márquez, Merle, Or-
well, Tolkien; Esterházy Péter, Kertész Imre, Ottlik Géza, Sza-
bó Magda, Závada Pál. No meg Rowling és Rottring fantaszti-
kus varázsvilága, természetesen Harry Pottertôl Heri Kóklerig.
Irodalmiasan szólva: e minôségünkben is – humorostól a meg-
rendítôig – ajánlunk mindent, mi szem-szájnak ingere.2
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Könyvmolyképzô Kiadó

A. Katona Ildikóval
beszélget Nádor Tamás
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A KÖTETEK, VALAMINT A GONDOLAT, A L’HARMATTAN, A SÍK SÁNDOR KIADÓ ÉS AZ ÚJ MANDÁTUM KIADÓ
VALAMENNYI KIADVÁNYA MEGVÁSÁROLHATÓ: 

L’Harmattan Könyvesbolt, 1053 Bp., Kossuth Lajos u. 14–16., Tel.: 267-5979, www.hamattan.hu
Osiris Könyvesház, 1053 Bp., Veres Pálné u. 4–6. Tel.: 266-4999

Kereskedôket is kiszolgálunk:
Budapesti Teleki Téka, 1088 Bp., Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. ujmandatum.hu

Új Mandátum Kiadó

Gradwohl Edina     
Sóranos – A nôk betegségérôl
(Kréné sorozat)   
1980 Ft

Ágh Attila – Somogyvári István
(szerk.)

A közigazgatási reform
új perspektívái

(Stratégiai kutatások – Magyarország 2015)
2890 Ft

Gondolat Kiadó

Hammer Ferenc
Közbeszéd
és társadalmi
igazságosság
358 oldal + 12 oldal
színes képmelléklet,
kartonált, 150x220 mm
3290 Ft
A Fókusz címû népsze-
rû kereskedelmi televí-
ziós program vizsgála-
tának szentelt könyv
egy több éves kutatás
tapasztalatait összegzi.
A téma két szempont-
ból is fontosnak tekint-
hetô: 1. a hazai keres-
kedelmi televíziózás
sajátságos bulvármûfa-
jait nem vizsgálta még
alapos empirikus kuta-
tás. 2. A kereskedelmi té-
vézéssel kapcsolatos szabályozói és nézôi aggodalmak közül az egyik
legfontosabb, hogy a bulvár-riportmûsorok, a beszélgetôshow-k vagy a
valóságshow-k emberek méltóságát, illetve szenvedését áruba bocsát-
ása révén nyernek nézôket és hirdetôi bevételeket – és e kérdés mód-
szeres vizsgálatával szintén adós a hazai társadalomtudomány. 
A szerzô a brit kultúrakutatás úgynevezett revizionista iskolájának
módszertanát követte, melynek lényege, hogy egy kulturális termék,
illetve gyakorlat jelentéstartományait a szöveg, a produkció, a recep-
ció és a szabályozás egymás kontextusaiban történô elemzése révén
érdemes feltárni.

Nagy Imre
Snagovi jegyzetek

Gondolatok, emlékezések
1956–1957

442 oldal, keményfedél,
keskenyített B/5

CD-ROM melléklet az eredeti
jegyzetek fakszimile oldalaival

4490 Ft

Bene Sándor (szerk.)
„Hol vagy,

István király?”
A Szent István

hagyomány
évszázadai

329 oldal + 12 színes
képmelléklet, keményfedél,

keskenyített B/5
3980 Ft
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