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LLiissttaammáánniiaa
KÖNYVHÉT, 2011. DECEMBER

Az emberiség régi kedvelt foglalatosságai közé tar-
tozik a listák készítése, amit csak lehetett, számba
vettek az írástudók a legôsibb társadalmakban is, és
nincs ez másként bürokráciával súlyosbított korunk-
ban sem, amit lehet, számba veszünk, listázunk és a
listákról vékonyabb-vastagabb kiadványokat készí-
tünk, amelyek azután ismét listák szereplôivé vál-
hatnak: a listák önmagukat szaporítják. Ennyit – és
ne többet – a listamánia-filozófia alapjairól.  Prakti-
kusan mi is szeretjük itt a Könyvhétben a listákat.
Minden számunkban közöljük a forgalomba hozott
könyvek listáját a Könyvtárellátó adataira alapozva,
csak megemlítem, amit korábban közleményben is

tudattunk már olvasóinkkal: a listában olyan könyvek  is szerepelnek, amelyek elfogytak
és a terjesztô a kiadótól kért belôlük, és újra „forgalomba hozta”. A kereskedôk adatai
alapján közöljük a legkelendôbb könyvek listáját, a sikerlista fontosságát nem kell túlbe-
csülnünk, de nagyon érdekes tanulságokat hordoz, tük-
rözi a vásárlóközönség ízlését, kirajzolódik belôle a
trendek változása, ugyanakkor természetesen korláto-
zott a merítési tartománya. A kereskedôláncok adatai-
ban nem jelennek meg például a máshol forgalomba
hozott kiadványok, miközben persze biztosak lehetünk
abban, hogy ha például Karinthy Frigyes Budapesti
emlék címû kötetét 39500 példányban jelentette meg a
kiadója, akkor az eladási példányszámnak is ehhez
mérhetô nagyságrendet kellett elérnie. A példányszá-
mot egy újabb listából, a Központi Statisztikai Hivatal
10000 példánynál nagyobb számban nyomtatott mûve-
ket tartalmazó listájából ismerhetjük meg. A listát negyedévenként állítják össze magyar
és külföldi szerzôk szerinti bontásban, lapunkban az elsô tíz helyezettet közöljük, ez a
lista is figyelemre méltó, a korábbiak és a mostani is, és persze akinek kedve és módja
van, megtekintheti a KSH honlapján a teljes sort. Az elsô tízbôl kimaradt, de 11300-as
példányszámával a 13. helyezést így is elérte Pásztor Béla–Weöres Sándor Holdaskönyv
c. kötete, ami igazán biztató a magyar irodalomra nézve, különösen ha látjuk, hogy A föld
alatti piramist és egy luxusprostituált vallomásait sikerült nyomtatott példányszámával
fölülmúlnia, és utóbbi kettôvel ellentétben a Pásztor Béla–Weöres Sándor kötet nem
bukkant fel a hagyományos sikerlistákon. E számunk listáit ajánlottam olvasóink figyel-
mébe eddig, most visszatérek az interjúkhoz, cikkekhez.

A könyvkiadás véletlenszerûségei idézték elô azt a helyzetet, hogy lapunkban három írás-
mû is a roma tematikából meríti tárgyát: Vathy Zsuzsa interjúban beszél Columbo autója cí-
mû kötetérôl, amely egy, a Dzsumbujban élô tehetséges cigánygyerekrôl és családjáról írt
novellák füzérét tartalmazza, Závada Pál Korniss Péterrel közös Egy sor cigány címû köte-
térôl beszél, amelyben huszonnégy sikeres roma portréja jelenik meg, Korniss Péter fotóin
és Závada Pál interjúiban. Bari Károly A cigányokról címû írását akkor kértük el ismertetés-
re a kiadójától, amikor – most ôsszel – a Könyvtárellátó Kft. ismeretterjesztô sikerlistáján a
8. helyre került, és így felfigyeltünk a költôként induló nyelvész, etnográfus mûvének meg-
jelenésére, amirôl kiderült, hogy korábbi kiadvány, csak megjelenése idején elkerülte figyel-
münket. Így ér össze lista és irodalom: mégiscsak van haszna a listáknak.

(A Szerk.)
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„Több mint húsz éve lakunk a IX. kerületben, a Lónyay utcában, és
egy idô után rájöttem, hogy soha nem voltam még a kerület emb-
lematikusnak tartott, Dzsumbuj nevû részében.” – Vathy Zsuzsa
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– Meglehetôsen bulváros lett a könyv címe...
– Eredetileg az lett volna a címe, hogy Jó nap ez a mai! Ám van
egy könyvben egy Columbo autója címet viselô fejezet, és a szer-
kesztô meggyôzött róla, hogy ez jobb lesz, mert a tévésorozatra
utalva talán szélesebb réteghez eljut a könyv. 
– A történet egy fiatal roma fiú gyermekkoráról szól a felnôtté
válásig. Belelátunk otthoni életébe, iskolai tanulmányaiba, sze-
relmi életébe és a pályaválasztásába. Hogyan kerültél Roland
közelébe és egyáltalán a Kén utcába?
– Több mint húsz éve lakunk  a IX. kerületben, a Lónyay utcá-
ban,  és egy idô után rájöttem, hogy soha nem voltam még a ke-
rület emblematikusnak tartott, Dzsumbuj nevû részében. Pár
éve a Nôk Lapjának írtam egy sorozatot a környékrôl, fotókkal
illusztrálva. Amikor az akkori alpolgármesternek bevittem, ô
megkérdezte, voltam-e már a Mester utca 67-ben. Az sem tud-
tam, mi az. Kiderült, egy olyan iskola, ahová többnyire roma

gyerekek járnak, akik alapfokú mûvészeti oktatásban részesül-
nek, kipróbálhatják, miben tehetségesek. Elmentem az iskolába,
és nagyon megtetszett. Részben maga az iskola dolgozta ki a
mûvészeti alapképzést, európai és amerikai mintákat követve.
A gyerekeknek heti három-négy képzômûvészeti, zenei és drá-
mai foglalkozást tartanak, munkáikat kiállításra, versenyre vi-
szik, illetve színdarabokat, elôadásokat szerveznek. Megkérdez-
tem az igazgatónôt, tudna-e ajánlani egy diákot, aki itt tanult, és
valamivel kitûnt a többi közül.  Így kerültem el a Dano család-
hoz (a valódi nevüket adták a könyvhöz). A négygyerekes csa-
ládban Roland a legidôsebb, három húga közül még kettô a
Mester utcai iskolába jár. A tizenkilenc éves Roland szeren-
csémre szeretett és tudott is beszélni. Számos alkalommal vol-
tam Kén utcai egyszobás lakásukban, ahol hatan élnek. A Kén
utcai házakat 1936-ban építették, Wekerle minisztersége alatt,
négyszáz szoba-konyhás lakást, tisztviselôknek, munkáscsalá-
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PPiillllaannaattffeellvvéétteell  aa  KKéénn  uuttccáábbóóll
Egy ferencvárosi roma fiú története
Lázár Ervin feleségének, Vathy Zsuzsának sok együtt töltött év után mondta: te nem
bátor vagy, hanem hiányzik belôled a veszélyérzet. És valóban. Felesége, a törékeny író-
nô legújabb könyvének témájáért a ferencvárosi Kén utcába járt hónapokon át, pár ház-
nyira a Dzsumbujtól, oda, ahol még mindig a nyomor,  a szegénység az úr, és ahol az ál-
tala látogatott család lánytagjai a mai napig is csak férfikísérettel járhatnak sötétedés
után haza, mert arra vannak felkészülve, hogy bármi megtörténhet. Könyve arra példa,
hogy a többségi társadalom nem ismeri, milyen körülmények között élnek a romák, és
elnagyolja a róluk kialakított képet.



doknak. Szép régi épületek, ma már romák élnek bennük, vagy
üresen állnak. Néhány hónapja a híradásokba is bekerült egy
baleset miatt; leszakadt az egyik lakás mennyezete, mert ellop-
ták belôle a tartógerendákat. száz éve használják az épületeket,
ma már vizesednek, rothadnak. A Dzsumbuj három épületébôl
pedig már csak egy áll, a másik kettôt lebontották...
– A történetmondásodban mégsem a nyomor, a szociográfiai
pontosság áll elôtérben.
– A könyv nem más, mint egy novellafüzér, amikor elkezdtem, az le-
begett csak elôttem, hogy ne rólam szóljon, és ne legyen szomorú. 
– Ezért írtad egyes szám elsô személyben, ahogyan Roland me-
sélt neked? Magnóra vetted az interjúkat, vagy hogyan dolgoztál?
– Mivel a legkülönfélébb helyeken találkoztunk, egyszer autóban,
máskor az utcán, vagy náluk, vagy éppen egy könyvtárban beszél-
gettünk. Nem vettem fel semmit, hanem hazaérve, még frissiben
leírtam, amit hallottam. Fokozatosan kialakult, mit kell megkér-
deznem, a családban kit hogyan kell megszólaltatnom. Nem igye-
keztem mélyen beleásni a nagycsalád életébe, nem mentem utá-
na a vidéken élô nagyszülôknek, mert az már szétfeszítette volna
a kispróza kereteit. Nekem pedig ez az ideális mûfajom.
– Milyen idôs volt Roland a beszélgetések idején, amikor
visszaemlékezett az iskolai évekre? Megtudjuk, hogy tehetsé-
gesnek bizonyult a rajzban és a színészetben is. 
– Még nem töltötte be a huszadik évét. Az iskola érdeme, hogy ki-
hozta belôle a maximumot. És ez egyben az iskola jelentôsége. Ha
ötven gyerek között csak egy-kettô akad, aki valamiben tehetséges,
azt észreveszik és megpróbálják fejleszteni. Van, akinek ez jelenti
életében a csúcsot. Több mûvész is került ki a diákok közül, töb-
ben külföldön dolgoznak. De van, akibôl például jó mesterember
lett. Többen sportolnak. Ami nagyon fontos: megtanítják ôket
hasznosan eltölteni a szabadidôt. Maga az iskola szintén egy
százéves épületben mûködik,  Darányi miniszterelnöksége alatt, az
iskolaépítô program keretében építették. József Attila nevét viseli,
mert az elsô – vagy az elsô és második – osztályt ô is itt járta. 
– Figyeltél arra, hogy ne épülj be a mindennapjaikba, ne akarj
tanácsot adni és befolyásolni ôket?
– Szóba se jött, hogy tanácsot adjak, vagy befolyásolni akar-
jam ôket. Én kérdeztem, ôk válaszoltak. Ahol egy szobában
hatan laknak, ott mindig van, aki örül, ha megszólalhat. Két-
ségkívül az apa a család irányítója. Zenei ambíciói mellett ke-
ményen végigdolgozta az életét, mert már a szüleitôl is ezt

látta, ezt a mintát adta to-
vább a gyerekeinek is. És
ugyanilyen az édesanyjuk is. 
– A fiú végül elmegy külföldre
dolgozni. Tovább követted a
sorsát?
– Amikor a könyvet írtam,
még nem ment el. Láttam vi-
szont, mennyi fiatalt foglalkoz-
tat, hogy elmenjen külföldre,
ahol a munkájából könnyeb-
ben megél. Úgy gondoltam,
ezt a befejezést választom.
– Késôbb elment ô is?
– Igen. Talán fél éve Németor-
szágban dolgozik. Tudom,
hogy a Kén utcába visszaköl-
tözni akár egy kudarccal is fel-
ér, mégis remélem, hogy Ro-
land hazajön.

Sz. Zs.
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A provokatív címû könyv egy
mostanában hallható, hátbor-
zongató rigmusra reflektál: „Egy
sor akác / egy sor fûz / egy sor
cigány / egy sortûz”. Ötletadója
pedig  egy amerikai kötet,
amely fekete emberek történe-
teit mutatta be. A címe The
Black List vagyis Feketelista,
szégyenlista. „Ez a mi feketelis-
tánk” – vallják a szerzôk –, a mi
szeretnivaló büszkeségeink
mindnyájan. Závada Pál és Kor-
niss Péter közös kötete 24 mai
roma élettörténetét mutatja be,
olyanokét, akik a tanulásnak és
kitartásuknak köszönhetôen si-
keres karriert futottak be. Van
köztük hegedû- és zongoramû-
vész, énekes és táncos, rendôr
és katona, lelkész és orvos, ag-
rármérnök és polgármester, di-
vattervezô, rádiós, szociológus
és filmes. Tudományos karriert
építô biológus és etnográfus
éppúgy, mint jogász, tanár és
kômûves. Pozitív példájuk az
elôítéletek lerombolásának
egyik eszköze lehet.

– Hogyan talált egymásra az író
és a fotós ebben a munkában?
– Az amerikai könyvet látva Tö-
rök András kulturális mene-
dzser elôször Korniss Péternek
szólt, aztán nekem. Az amerikai
eredetiben is lenyûgözôen erôs

fotók vannak, de a mieink talán
még jobban sikerültek – tökéle-
tes mûgonddal készített álló-fél-
alakos portrék, szembôl fényké-
pezve, azonos, semleges háttér
elôtt. Kornissnak igen határo-
zott elképzelései voltak arról,
mit akar viszontlátni a képen –
kivárta azt a pillanatot, amikor a
lélek mélye tükrözôdött a tekin-
tetben. Az amerikai változatban
a portréképekhez werkfotókat
mellékeltek, mi régi családi fel-
vételeket illesztettünk be, ki mit
talált magáról és a szüleirôl, fel-
menôirôl. 
– Egy mûteremben ülve együtt
beszélgettek és fotózkodtak?
– Tavaly szeptembertôl idén
májusig történtek a találkozá-
sok, beszélgetések. Török And-
rás Summa Artium Kft.-je,
amely különbözô kulturális pro-
jektekhez próbál támogatókat
szerezni, szakértô tanácsadók-
kal, a roma közéletet ismerô ku-
tatókkal együtt segített szerep-
lôink kiválasztásában. A híressé-
gek, ismert személyiségek mel-
lett egyszerû embereket is meg
akartunk szólaltatni, akiknek si-
került kiteljesedniük a maguk
hivatásában. Politikusok, pártok-
hoz kötôdô közszereplôk nem
kerültek a válogatásunkba. Vé-
gül olyan névsor állt fel, amely
életkorban és a nemek tekinte-

tében kiegyensúlyozott: 24 és 77
év közöttiek, közülük 11 nô, és
területileg is változatos az elosz-
lás. Aki részt vett benne, fontos-
nak tartotta, hogy elkészüljön ez
a könyv – mindnyájan megren-
dítôen nyíltan és bizalommal
fordultak felénk.
– Látszik, hogy az interjúk alap-
ján megrajzolt portrék egysé-
ges szempontrendszert követ-
nek: ki honnan jött, milyen isko-
lázottságú, hogyan jutott el
oda, ahova eljutott, milyenek a
gyökerei, és vállalja-e az iden-
titástudatát. Ebben is az ameri-
kai példára támaszkodtak?
– Nem feltétlenül, és a mûfajt il-
letôen sem, mert ott a szereplôk
maguk beszélnek csak, én pedig
úgy döntöttem, hogy portrékat
fogok írni, amelyekben ki-ki
megszólal a saját hangján is.
Abban bíztam, hogy ha beszél-
getôtársaim családi históriájára
a felmenôktôl kezdve kíváncsi
vagyok, akkor számomra érthe-
tôbb módon, természetesebben
bomlanak ki a személyes élet-
történetek, a küzdelmek, a vé-
letlenek vagy a tudatos dönté-
sek, a karrier alakulását segítô
motivációk is. A rendelkezésre
álló szûkös terjedelemben igye-
keztem valamennyire egységes
szerkezetet követni, de a sze-
mélyeset, a kivételeset is meg-

ragadni, amellett a beszélgetés
hangulatát és saját benyomásai-
mat is közvetíteni – ítélje meg
az olvasó, hogy ez mikor ho-
gyan sikerült. 
– Voltak, akik erôsen motiváló
környezetbôl érkeztek, akiknek
már a felmenôi is híres muzsi-
kusok vagy értelmiségiek vol-
tak (Oláh és Daróczi család),
mások hangyaszorgalmú és
ambiciózus, de még nem tanult
szüleiknek köszönhették az in-
díttatást, és végül akadtak
olyanok is, akik hátrányos csa-
ládi helyzetbôl, tragédiákkal
terhelve, fôként a maguk erejé-
nek és tehetségének köszön-
hették szakmai sikerüket (pl.
Jónás Tamás költô, Danis Lídia
színésznô).
– Az egyes típusokra legvégül
ismertem csak rá, és mivel elô-
zetesen nem ismertem interjú-
alanyaimat, ez a válogatásnál
sem jelenthetett szempontot –
szinte csak annyit tudtunk ró-
luk, hogy hol ének, és mivel fog-
lalkoznak. Igen, körülbelül egy-
harmad-egyharmad volt az
arány a három csoportban. 
– A bevezetôben hangsúlyozta,
hogy ez a könyv semmiképpen
sem reprezentálja a magyaror-
szági romák sorsát és helyze-
tét. A tanultakét és értelmisé-
giekét viszont igen.
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– Karriertörténeteket mutat
meg, amelyeket aztán sok
szempontból lehet összehason-
lítani más párhuzamos élet-
utakkal: Egyik vagy másik sze-
replônk hová és hogyan jutott el
a vele egy sorból indulókhoz
képest, az osztálytársaihoz, a
nem romákhoz képest, mikor
miben volt neki nehezebb, mint
másoknak – vagy kivételesen
akár könnyebb, mert például
besegítették egy-egy továbbta-
nulást támogató programba,
ami döntô fordulatnak bizo-
nyult. A Fôvárosi Cigány Ház, a
Wesley fôiskola vagy a Roma-
versitas programjai több élet-
történetben is mint kulcsfon-
tosságú intézmények kerültek
szóba. De az ô elôrejutásokat is
gyakran nehezítették olyan tra-
umák, amik a származásuk mi-
att érték ôket. A helyzet azóta
csak romlott – például olyan ki-
segyházakat is töröltek az egy-
házak sorából, amelyek minden
erejükkel a cigány (és más) sze-
gények fölemeléséért, iskoláz-
tatásáért küzdenek, mint az Ivá-
nyi Gábor vezette Evangéliumi
Testvérközösség, vagy a Dzsaj
Bhím közösség (amelyben Or-
sós János tanár és iskolaszerve-
zô és társai dolgoznak – most
épp a legszegényebb borsodi
térségben). Miközben az állami
szociálpolitika majd' minden-
honnan kivonul, és megszüntet
eddigi hasznos kezdeményezé-
seket is, például a gyermeksze-

génység elleni programot vagy
a tanodák rendszerét. 
– Egy másik csoportosítás: a
kötetben szereplôk közül nem
egy és nem kettô tagja fôfog-
lalkozásban vagy társadalmi
munkában valamelyik romákat
támogató civil mozgalomnak,
szervezôdésnek, tudatosan
vállalja az identitását: Waldorf-
tanár, jogvédô, roma néprajz-
kutató van köztük.
– Hivatásos aktivisták, de ön-
kéntesek is segítik ezt a munkát.
Például Rézmûves Melinda is
így lett a fôvárosi Cigány Ház
egyik vezetôje, amellett a cigány
kultúra hagyományôrzôje és
néprajzkutatója. Mohácsi Erzsé-
bet pedig – aki a sajtóból jól is-
mert Viktória testvére – a roma
emberi jogokért, a hátrányos
helyzetû gyerekek taníttatásért
küzd, testvéréhez hasonlóan
fellép a szegregált oktatás ellen.
Kezdettôl fogva járt a fôvárosi
Cigány Ház és rendezvényeire.
Varga Erika is ugyanitt volt hiva-
tásos szervezô, aki a táborozta-
tástól az ösztöndíjakig minden-
nel foglalkozott, még mielôtt
ötvös, majd divattervezôi lett.
De lehet említeni Karczagi Má-
riát, aki a szociális területen te-
vékenykedik, vagy Baranyi Má-
ria rádióst, aki dokumentumfil-
mez is, de tanít a Wesley fôisko-
lán is. Katonatisztünk, Szajkó
Gyula nyári toborzótáborok
munkájában is részt vesz, Tóth
József lelkész focizik a gyere-
kekkel. Ôk azok, aki fôhivatásuk
mellett gyakran tanítanak, újsá-
got szerkesztenek, fiatalokról,
pályakezdôkrôl gondoskodnak,
lehetôségeket ajánlanak nekik.
Az önzetlen figyelemnek, a se-
gíteni akarásnak és hatékony
cselekvésnek, a szavak helyetti
tetteknek kiváló példáit láttuk
és próbálhatjuk eltanulni köny-
vünk szereplôitôl. Az érem má-
sik oldala: a kortárs felnôtt-kö-
zépkorú nemzedék úgy érzi,
hogy a most jövôknek nehe-
zebb, mint nekik volt. Nem vár-
ják tárt karokkal azt, aki tanulni
akar, és nem jut álláshoz az sem
(különösen ha roma), aki képez-
te magát és tehetséges.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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A világ legnagyobb atombombabiztos óvó-
helyén jár az olvasó, a moszkvai metró szer-
teágazó alagútrendszerében. (Az Európa
Könyvkiadó még térképet is biztosított hoz-
zá a borító belsejében.) Ide húzódtak be a
több mint húsz évvel korábban zajlott atom-
háború túlélôi, mert a földfelszín lakhatat-
lan. De nemcsak a fennmaradásért kell meg-
küzdeni a Metro 2034-ben... 

A szerzô, Dmitry Glukhovsky harminckét
éves, öt nyelven remekül beszélô médiasze-
mélyiség, aki blogján kezdte közölni a re-
gény elsô részét, a Metro 2033-at, mert az
elôször nem kellett a kiadóknak. Azóta kül-
földön is kapkodnak érte, és a könyv alap-
ján készült számítógépes játék világhódító
útra indult.
– Miféle olvasmányokat, filmeket kedvelt gye-
rekkorában? Sci-fit? Katasztrófafilmeket?
– Fantasztikus irodalmat olvastam, de a ka-
tasztrófatörténetek, amelyekben sok ember
meghal valamilyen csapás következtében,
ma sem különösebben érdekelnek. Roman-
tikusabbnak tartom azt a kérdést, hogy a
túlélôk hogyan fogják fenntartani magukat a
katasztrófa utáni világban, vagyis a poszt-
apokaliptikus téma izgat. Látszólag mind-
annyian élvezzük a civilizációnk gyümöl-
cseit, de a lelkünk mélyén már elegünk van
belôlük. Az emberi ösztönök harcra, felfede-
zésre hívnak. Kolumbusz kora régen véget
ért, a Google-térképeken a világ minden zu-
gát megnézhetjük, keresôprogramok ug-
rasztják elénk az információt, és életünk
szerelmét is megtalálhatjuk az interneten.
Titkon mindannyian visszavágyunk abba az
idôbe, amikor a világ még nyitott volt, teret
adott az izgalmaknak, kalandoknak. A poszt-
apokaliptikus irodalommal ilyen körülmé-
nyeket teremtek. Sajnálatos, hogy ennek ér-
dekében a föld lakosságának túlnyomó ré-
szével le kell számolnom, de az olvasók
mindig az életben maradottakkal azonosul-
nak, akiknek a világ újrafelfedezése, meghó-
dítása, leigázása a feladatuk.
– Az életrajzából kiindulva önnek nem lehet
unalmas az élete: eddig négy országban
élt, harmincegy éves korára négy könyve is
sikert aratott…
– Gyerekkorom óta azt a vágyamat igyek-
szem beteljesíteni, amely már akkor feltá-
madt bennem, amikor két és fél évesen
megtanultam írni az írógépen: szerettem
volna több nyelven beszélni és sokat utazni.
Nemzetközi újságírás szakon végeztem, kül-

földi tudósítóként az Északi-sark-
tól a bajkonuri ûrrepülôtérig be-
utaztam a világot, jártam Cserno-
bilban, Izraelben, amikor ott konf-
liktus volt. Kisfiú koromtól félek
attól, hogy az élet, az idô túl gyor-
san elszalad, s amint egy hétig
semmit nem csinálok, nagy aggo-
dalom, nyugtalanság kerít hatal-
mába. Úgy gondolom, az élet
meghosszabbításának egyetlen
módja, ha telezsúfoljuk élmények-
kel, benyomásokkal. Amikor meg-
jelenik egy új könyvem, egy idôre
megnyugszom, de úgy egy év múltán mu-
száj visszatérnem a magam ôrült, lázas tem-
pójához, bizonyítva, hogy a halálfélelemnél
semmi sem serkenti jobban az embert. 
– Sokat törte a fejét, hogy milyenek legye-
nek a posztapokaliptikus világ szörnyei,
vagy esetleg rémálmaiban korábban is ta-
lálkozott velük? 
– A Metro 2033-ban a legfôbb mutáns az
emberiség rossz oldala, antropomorf lény-
ként az a feladata, hogy az egyénekben félel-
met, rettegést keltsen. Feketének nevezik,
ugyanúgy, mint ahogyan a Kaukázusi Köz-
társaságból érkezô emigránsokat hívják
Oroszországban. Ez csak egy eltúlzott kép a
regényben. A Lenin könyvtárban játszódó
jelenetnél felbukkanó szörnyetegek pedig
akkor jutottak eszembe, amikor egyszer sze-
membe ötlött az olvasótermi felirat: „Csen-
det kérünk!” Gondoltam, az agyszüleménye-
im majd jól megzavarhatják ott a nyugalmat.
Egyébként az én éjszakai nyugalmamat nem
a rém-, hanem az erotikus álmaim szokták
megzavarni.
– Csak szórakoztatni akar – persze borzon-
gást kiváltva – a Metro-könyvekkel, vagy fi-
gyelmeztetni is, hogy vigyázzunk, nehogy

elbizakodottságunk katasztrófához vezes-
sen; amely a regény utalásaiból számítva
épp 2013–14-ben következett be?
– Sem bohócnak, sem messiásnak nem ér-
zem magam. Fô feladatomnak azt tekintem,
hogy kutassam a világot és az emberi lelket,
köztük az enyémet is, mert a regénybeli Ar-
tyom én vagyok. Gondolkodásra szeretném
késztetni az olvasókat, de meggyôzôdésem,
hogy lehetnek egy könyvben a világ legna-
gyobb bölcsességei, ha a cselekménye nem
izgalmas, akkor még a kritikusok sem fogják
átküzdeni magukat rajta.  Eszmék, gondola-
tok köré építem fel a történeteimet, de tu-
dom, hogy a keserû pirula bevonatát meg
kell édesíteni.
– Milyen hatóanyagot csempészett a ma-
gyarra még nem lefordított, Szülôföld címû
könyvébe, amelyben a hírek szerint maró
iróniával szól Oroszországról? 
– Az elbeszéléskötet a mai orosz politikai
életben történtek abszurd ábrázolása, hogy
a sok bosszankodás mellett nevetni is lehes-
sen, igaz, kínunkban. A putyini hatalom gro-
teszk módon egy új feudális társadalmat ho-
zott létre, amelynek a korrupció nem beteg-
sége, hanem maga a korrupció a rendszer.
Minden döntés üzleti alapon történik. A
korrupció szimbiózisban él a társadalom-
mal, az tartja össze. Volt idô, amikor az or-
szágunk vezetôi vették maguknak a fáradsá-
got, hogy legalább úgy tegyenek, mintha va-
lóban a nemzet jövôje érdekelné ôket. De
most már ezzel sem törôdnek. És bár-
mennyit locsognak is arról, hogy moderni-
zálni kell az országot, az ellenkezôjét teszik,
folyamatosan taszigálják vissza a középkor-
ba. Az államfôként visszatérô Putyinnak ho-
vatovább a cári trónt kell odakészíteni a dol-
gozószobájába.  

Mátraházi Zsuzsa 
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Évszakokról,
állatokról
Weöres Sándor Nôl a dér,
álom jár c. versét válasz-
totta a téli versek antológi-
ája címéül a kötet szer-
kesztôje, Pataki Andrea. A
tél csodái, az évvége han-
gulata – havazás,
hóemberépítés, a
korcsolyázás élve-
zete – jelenik meg e
képeskönyv lapja-
in, 33 versben. A
Mikulás érkezésé-
rôl, a karácsony
ünnepérôl, az óév
búcsúztatásáról is
szó van. Varga Ta-
más készítette a
színpompás illuszt-
rációkat. Hadd em-
lítsem meg néhány
további klasszikus
szerzô nevét: Petôfi Sándor, Móra Fe-
renc, Kosztolányi Dezsô, Szabó Lôrinc,
József Attila, Nemes Nagy Ágnes, és
egy-két kortárs költônkét: Kányádi Sán-
dor, Gyárfás Endre és Szepesi Attila.

Elôbbi kötet elôzménye, az ugyancsak
a Kiadó Magyar klasszikusok sorozatá-
ban napvilágot látott antológia,
amely Ágh István ismert költemé-
nyének címét viseli borítóján: Vi-
rágosat álmodtam. E képeskönyv
a tavaszról szól, témakörei a télû-
zés, a tavaszvárás és jeles ünne-
pek: húsvét, anyák napja. Az il-
lusztrátor ebben az esetben is
Varga Tamás. A színvonalat pedig
garantálják a gyûjteménybe fel-

vett 37 vers szerzôi, az
elôbbiekben már említet-
teken kívül pl. Csoóri Sán-
dor, Nadányi Zoltán és
Nyulász Péter.

Állatmeséket kínál a Ven-
tus Libro Kiadó, olyan
klasszikus szerzôk írásai
nyomán, mint Mark Twain,
Collodi, Jack London és
Kipling. Valamennyi benne
szereplô író rövid életrajza

megtalálható a kötet végén. A több
mint 500 oldalas, gazdag, változatos kö-
tet öt fejezetre oszlik: Barátok és útitár-
sak, Mítoszok és csodák, Trükkök, csap-
dák, kópéságok, Vadászok, Hihetetlen
történetek. Hogy hányféle állat fordul
elô a 26 mesében, meg sem próbáljuk

felsorolni. Mindene-
setre fantasztikus felfe-
dezôútra csábítja a ki-
csiket Tig Thomas
összeállítása, a Klasszi-
kus állatmesék, ame-
lyet többen illusztrál-
tak, színesen és az
egyes fejezetek han-
gulatának megfelelô-
en. (Fordította Varga
Csaba Béla.)

A mese hangja ma és
tegnap 
Wass Albert A medve és a huszár c.
kötete a Válogatott magyar népmesék
sorozat kilencedik darabja, egy nagy
barna medvérôl szól, aki annyira kí-
váncsi volt, hogy saját szemével akart
látni mindent. „Én vagyok a legerô-
sebb állat a világon” – mondta, és min-
den figyelmeztetés ellenére leballagott
a völgybe, hogy megbirkózzék a félel-
metes „állattal”, aki két lábon jár, szôr
helyett ruházatot visel… A tanulságos
meséhez Borsódy Eszter készített szí-
nes, igazán mesei hangulatú rajzokat,
amelyek oldalpárokat töltenek meg.

A tihanyi visszhang a Magyar mon-
dák sorozat 11. darabja a „magyar ten-

ger” mondavilá-
gából elevenít
fel egy érdekes
epizódot. Sze-
replôi a Tihany
nevû, aranyha-
jú, gyönyörûen
éneklô tündér, a
tó mélyén palo-
tájában élô Ba-
laton, a vizek
ura, valamint
annak egyetlen
fia. A tündér
gôgös, egy idô
után nem éne-

kel ingyen a hegyek és
vizek lakóinak. Az öreg
Balatontól is aranyat,
ezüstöt, gyöngyöt kér,
amikor annak beteg fia
már csak Tihany énekét
akarja hallani… Simorka
Sándor színes rajzai
ugyancsak két-két olda-
lon ábrázolják a megren-
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dítôen szép történet színhe-
lyeit és résztvevôit.

Tersánszky Józsi Jenô tizenhat
meséjét tartalmazza a Tarján
Tamás által szerkesztett A rejtel-
mes bábu c. kötet, amely ebbôl
az ünnepi kínálatból is kiemelke-
dik elegáns megjelenése, jól si-
került illusztrációi, és persze el-
sôsorban a magyar prózairoda-
lom klasszikusának számító
szerzô páratlan zamatú szövegei
miatt. Tersánszky, mint vérbeli
prózaíró a felnôtteknek szóló
mûveiben is tényleg mesélt.
(Tersánszky életmûsorozatában
is olvashatók ezek az írások.) E
gyûjtemény sokféle mesét tartalmaz,
szól az örök életû virágokról, az álomvi-
rágok ôrérôl, többféle állatról (Mese a
buta nyúlról; A bölcs szamár; Az arany-
kakas; Mese a fecskérôl; Pimpi, a csíz), a
bölcs királyról, egy szegény vándorról, a
nevetôbôl síróvá  váló babákról és a rej-
telmes báburól, végül mesél az ágról-
szakadt igricrôl. Mivel a költôt nevezték
hajdanta igricnek, ennek a mesének pár-
ja az az elbeszélés, melynek fôszereplô-
je valós személy, Petôfi Sándor. (Illuszt-
rálta Pásztohy Panka.) 

Lackfi János Karácsonyi vándorok c.
friss meseregényében a három napkele-
ti király, Gáspár, Menyhért és Boldizsár
kétezer éves történetét formálja újjá.
Hôsei „rémesen gazdagok”, se elkár-
tyázni, se jótékonykodásra elkölteni
nem tudják hatalmas vagyonukat. Erô-
sek, okosak és tájékozottak is. Egyszer
csak mehetnékük támad. De hová men-
jenek? A szóba jöhetô célok közül Bet-
lehemet választják a Világatlaszból. Az
Isten fiának, az új Királynak visznek
ajándékot, követve a fényes csóvájú
csillagot az istállóig, amelyben Mária
kisdede megszületett. Közben találkoz-
nak Heródessel, aki-
nek átlátnak a mes-
terkedésén… Külö-
nös a mese, rendkí-
vüliek Makhult Gab-
riella képei is, mint-
ha metszetek lenné-
nek. Lackfi János
számítógépén egy-
általán nem szokvá-
nyos hitbuzgó, jám-
bor történet kereke-
dett ki, de talán ép-
pen humora, mai
nyelve segíti a kis
olvasókat, mesehall-
gatókat abban, hogy

közel kerüljenek a karácsony lényegé-
nek a megértéséhez. Késôbb persze jö-
hetnek az áhítatos olvasmányok akár.    

Mikó Csaba a nagy sikerû Tükörváros
titka után Mászkálmán a faljáró címû
kötetével valami egészen másba fogott
bele: meseregényt írt, 6–9 éveseknek.
Címszereplôjének a 8. születésnapján
el kell fújnia a tortán lévô gyertyákat,
és kívánnia kell valamit, ami a néphit
szerint teljesül. Kálmán, mivel az új la-
kótelepi lakásban nem érzi jól magát,
azt kívánja, hogy tûnjön el az összes
fal. Kívánságának furcsa következmé-
nyei lesznek: ami a legfontosabb, át
tud járni a falakon. Boldogan tervezge-
ti, hogy különös képességét kihasznál-
va hova fog illegálisan bejutni, amikor
meglepô módon a falak népének orszá-
gában találja magát. Kiderül, nem
egyszerûen jó kis
kalamajkát oko-
zott meggondo-
latlanul, hanem
végveszélybe so-
dorta Nadínia la-
kóit… (Illusztrálta
Stark Attila.) 

Újra pörög
és elrepít a
csodakunyhó
Mary Pope Osborne nép-
szerû sorozatának, a Csoda-
kunyhónak kilencedik része
a Delfinek hátán. Morgan le
Fay, a könyvtáros és varázs-
ló ezúttal egy Óceánkalauz
címû könyvet nyom Annie
és Jack orra alá. A gyerekek
egy mini-tengeralattjáróból
csodálják meg az óceán víz
alatti világát. De mert a jár-
mû meghibásodott, betör a

repedésein a víz, menekülniük kell. Két
delfin siet a segítségükre, akiket Piszé-
nek és Fitosnak neveznek el. Polip- és
cápaveszély leselkedik rájuk, míg meg-
próbálják megfejteni a tündértôl kapott
három rejtvényt. 

Mennyire vad a vadnyugat? – erre a
kérdésre kap választ az olvasó a Vad-
nyugati kalandok szereplôivel együtt a
következô kötetben. Annie és Jack  egy
kísértetvárosba jut, ahol egy szellemalak
szólaltatja meg a gépzongorát. De Sudár
Sam musztángjait valódi lótolvajok hajt-
ják el. Életveszélyes vállalkozás vissza-
szerezni a gazfickóktól a vadlovakat…
Egy este Jack a cowboy segítségét kéri.
–  Meg tudod fejteni ezt a feladványt: A
semmibôl szól hozzád magányos han-
gom. Vajon ki vagyok? Vagyok?” (Illuszt-

rálta Sal Murdocca,
fordította Dobosi
Beáta.) 

Ebek és
kopók
„A háziasított élô-
lények közül
mindössze egyet-
lenegy vált az
embernek egy-

úttal a társává is – a ku-
tya.” – olvashatjuk a Mi micso-
da sorozat 34. kötetében.  Pe-
ter Teichmann Kutyák c. kö-
tete bemutatja ennek a sok
ezer évre visszanyúló kapcso-
latnak négylábú résztvevôjét.
A kutyák lehetnek egyszerûen
játszótársai gyerekeknek, ra-
gaszkodó kedvencei idôs em-
bereknek, szolgálhatják a baj-
ba került embert mint vakve-
zetôk, segítenek mint vadász-
vagy ôrzôkutyák, igénybe ve-
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szik ôket rendôrök nyomozás és tûzoltók
földrengés esetén, stb. Az állatorvos
szerzô a legfontosabb kutyafajtákból mu-
tat be jó néhányat: uszkár, agár, dober-
mann, schnauzer, boxer, agár, cocker spá-
niel. Szól az ôsökrôl, az állat testfelépíté-
sérôl, és így tovább, s végül a kutyatartás-
hoz  ad nélkülözhetetlen tanácsokat. (Il-
lusztrálta Johann Brandstetter, fordította
Rónaszegi Éva.)
Ha elolvastuk Rainer Köthe Nyomozás
c. kötetét, szakértô szemmel nézhetjük
a korhatáros krimit a tévében: hogyan
próbálta – hiába – eltüntetni a nyomo-
kat a tetthelyen a tettes (a bûnözô),
mire nem figyelt, nem is sejtve, hogy
ma olyan eszközök állnak a rendôrség
rendelkezésére, amelyek fon-
tos bizonyítékokat szolgáltat-
nak a legapróbb nyomokból.
Bûnügyi technikusok, fegy-
verszakértôk, biológusok, ve-
gyészek, orvosszakértôk, szá-
mítógépes szakemberek
munkáját veszik igénybe a
nyomozás során. A kötet tár-
gyánál fogva rendkívül érde-
kes, izgalmas áttekintést
nyújt a bûnözés és a bûnüldö-
zés, nyomozás folyamatáról,
aminek az a célja, hogy letar-
tóztassák a tettest, ha már
elegendô bizonyíték gyûlt
össze róla. Majd kihallgatják,
bíróság elé állítják és elítélik.
Azért a nyomozók, detektívek (Sher-
lock Holmes és Columbo hadnagy)
zseniális megérzéseit, logikáját to-
vábbra is élvezzük és nagyra értékel-
jük. (Illusztrálta Rüdiger Bremert, for-
dította Varga Csaba.) A kiadó könyve-
ken kívül kvízeket és logikai játékokat
is kínál: lásd az borítójukat!  

„Köszönöm, hogy
olvassátok.”
Ezt üzeni könyvében Szép Ernô, aki
Édes c. regényét, mint a kötet alcíme is
jelzi, „serdülô fiúknak, lányoknak írta”,
de irodalmi ínyenc felnôtteknek is
ajánlhatom. Meglepetés a könyvbará-
toknak, újrafelfedezése egy régi Szép
Ernô-könyvnek. A Nebánd faluban élô
kisfiú és húga történetében a sokat dol-
gozó apa varrógépe kattog, olcsó szivar
füstje száll, az önfeláldozó anya mindig
szelíd, a doktor bácsi biztató szava hal-
latszik, és patikaszag tölti be a szomo-
rú-nosztalgikus mûvet. És megtudni
belôle, miféle édes ízek jelentettek örö-
met akkor a szegény sorsú gyerekek-

nek. Az Édes egy felnôtt visszaemléke-
zése egy „bûnbe esett” gyerekrôl, aki
persze nem valami égbekiáltó gazságot
követ el, még-
is gyötri a lel-
kiismeretfur-
dalás. A kötet
K o l o z s v á r y
Sándor rajzai-
val jelent meg,
és mert hû
másolata az
1937-es kiadás-
nak, figyelem,
a helyesírás el-
tér benne a
maitól!  

Rendkívül izgalmasan és sokat ígérôen
hangzik Balázs Ágnes regénysorozata 7.
kötetének címe: Lufi és a hóba rajzolt
szív. Lufi január 21-én ezt jegyzi be nap-
lójába: „Ma reggel az iskolaudvaron egy
szívet találtunk a hóba rajzolva, az én ne-
vemmel a kellôs közepén. Az volt beleír-
va, hogy LUFI! Kimondhatatlanul kíván-
csi vagyok, hogy ki rajzolhatta.” Persze
neki is Szamóca jut elsônek az eszébe.
Drukkol, hogy ô legyen a tettes. Van te-
hát az új Lufi-történetnek egy kinyomo-
zásra érdemes szála, s van egy másik,
ugyancsak fordulatos, feszültséggel teli
fonala: A 7.b indul a 7.a ellen az országos
versenyen, amelynek címe és témája:
„Ismerd meg Párizst és a francia kultú-
rát!” Lufiékhoz csatlakozik egy új osz-
tálytárs, akiben kezdetben nem bíznak,
de csak ôvele lesz ki a kilencfôs csapat,
és aki… A pergô cselekményû, alapvetô-
en vidám, mai történet csak meghozza
az olvasási kedvet a 13–15 éveseknek! (Il-
lusztrálta Békés Rozi.)  

Jules Verne regényeinek segítségével
bejárhatjuk az egész földet, az Északi-
sarkot, Ausztráliát, Afrikát, „utazha-

tunk” a Dunán, megkerülhetjük a Feke-
te-tengert, és még a Holdba is „elrepül-
hetünk”! Most  Nyolcszáz mérföld az

Amazonason c. mûvében egy
jangadát, egy hatalmas tutajt
követhetünk, amely a világ
legbôvízûbb folyóján halad a
Garral család perui lakóhe-
lyétôl, Iquitostól a majdnem
az Atlanti-óceán partján fek-
vô Belém városáig. A több
mint négyhónapos út persze
tele van izgalommal, fordu-
lattal, mert egy igazi Verne-
könyvbôl nem hiányozhat
egy súlyos probléma: a tutaj
és rakománya tulajdonosát

Brazíliában sok évvel
ezelôtt hamis vád
alapján halálra ítél-
ték. Most, hogy át-
lépte a perui–brazil
határt, bizonyítania
kell ártatlanságát, hi-
szen nem ô a tettes.
Szembe kell néznie
egy mindenre el-
szánt kalandorral. És
gondoskodnia kell lá-
nya boldogságáról,
aki Belémben akar
frigyre lépni szerel-
mesével. A történet
bonyolítása során
rengeteg helyi érde-

kességgel ismertet meg bennünket a
szerzô. (Fordította és átdolgozta Bartos
Ilona. Illusztrálta Gyôrfi András.)

Csokonai Attila

Balázs Ágnes: Lufi és a hóba rajzolt szív.
Móra Ferenc Könyvkiadó, 224 old., 1990 Ft;
Klasszikus állatmesék. Ventus Libro Kiadó,
512 old., 4800 Ft; Köthe, Rainer: Nyomo-
zás. Tessloff Babilon Kiadó, 48 old., 2570
Ft; Lackfi János: Karácsonyi vándorok. Móra,
72 old. 2490 Ft; Mikó Csaba: Mászkálmán
a faljáró. Móra, 88 old., 2190 Ft; Osborne,
Mary Pope: Delfinek hátán, Vadnyugati ka-
landok. Animus Kiadó, kötetenként 80 old.,
995 Ft. Nôl a dér, álom jár. Napraforgó Ki-
adó, 32 old., 1990 Ft; Szép Ernô: Édes. No-
ran Libro Kiadó, 162 old., 2600 Ft; Teich-
mann, Peter: Kutyák. Tessloff Babilon Kiadó,
48 old., 2570 Ft; Tersánszky Józsi Jenô: A
rejtelmes bábu. Holnap Kiadó, 128 old.,
2500 Ft; A tihanyi visszhang. Kráter Mûhely
Egyesület, 26 old., 1500 Ft; Verne, Jules:
Nyolcszáz mérföld az Amazonason. Holnap,
308 old., 2300 Ft; Virágosat álmodtam.
Napraforgó, 30 old., 1990 Ft; Wass Albert: A
medve és a huszár. Kráter, 24 old., 1500 Ft
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Karácsonyi ajándékötletek az egész családnak
A HELIKON KIADÓ ÚJDONSÁGAI

Kányádi Sándor:
JEREMIÁS

ÉS A GÉPSÁRKÁNY
„Ment a szamár

az úton, jött egy
verda. A szamár

segített neki, de a
verda bunkózott

vele. A szamár
berágott. Aztán

a gépsárkány
lerohadt, és a

szamár szívatta
egy kicsit, de a vé-
gén segített neki,
és spanok lettek”
– így fordította le

diáknyelvre egy
ismeretlen szerzô

Kányádi Sándor
Jeremiás és a

gépsárkány címû
meséjét. 

88 oldal, 2990 Ft

SZÜLÔKNEK

Márai Sándor:
A NAGYSÁG ÁTKA
Publicisztika 1937–39
Ma is frissnek, elevennek
hatnak a több mint hetven
évvel ezelôtt, 1937-ben, 38-ban
és 39-ben írt cikkek. Az emberi
értelem, az európai kultúra
nevében utasítja vissza, teszi
nevetségessé mind a náci, mind
a bolsevik propagandát.
Nemcsak a politikai kalandorok
foglalkoztatják, hanem a hét-
köznapok jelenségei is. És min-
denekelôtt az ember, aki olykor
megfeledkezik ember voltáról.
455 oldal, 4990 Ft

Weöres Sándor:
EGYBEGYÛJTÖTT
MÛFORDÍTÁSOK I.
A mostani életmûkiadás teljesség-
re törekedik, a mûfordítások elsô
részében a híres keleti (kínai,
indiai, perzsa, vietnami, mongol)
anyagot adja közre, amelyben
nemcsak az eddig összegyûjtött
mûvek szerepelnek. Mivel Weöres
a keleti életszemléletet és filozó-
fiát alaposan ismerte, mûfordítá-
sai a mûvek szellemiségét talán
minden más mûfordításnál hitele-
sebben sugározzák.
708 oldal, 4990 Ft

Jurij Poljakov: GÖDÖLYE TEJBEN
Poljakov mulatságos, Bulgakovot idé-
zô regénye a posztszovjet értelmiség

súlyos morális válságáról szól, de
akarva-akaratlan mi is magunkra is-

merhetünk, amikor a váratlan érdek-
szövetségekkel szembesülünk, ami-

kor azt látjuk, mennyire kétes esztéti-
kai kritériumok alapján repülnek

egyesek a mennybe, vagy süllyednek
a pokol legmélyebb bugyraiba.

374 oldal, 2990Ft

Vathy Zsuzsa:
COLUMBO AUTÓJA

A regény a budapesti Kén
utcába, a Dzsumbuj közepébe

kalauzolja az olvasót. Itt él
szüleivel és három lánytestvéré-

vel Roland, a kivételesen
tehetséges, remekül rajzoló,

szavaló, zenélô cigányfiú.
Vajon ki lehet-e törni

a nyomorból? Van-e esély a
felemelkedésre? Mire

elegendôk a kiváló adottságok?
Mi hiányzik ebbôl a kedves,

olykor link és vagány, de
folyton álmodozó fiúból?

105 oldal, 1990 Ft

Két hasznos, tanulságos és családi szórakozást
ígérô társasjáték jelent meg a karácsonyi vásárra.
A százlapos kártyajáték és a megoldófüzet dísz-
dobozban kerül forgalomba, ára: 3990 Ft

KI KICSODA?
Zenetörténeti

társasjáték

KI KICSODA?
Bibliaismereti
társasjáték

HELIKON KÖNYVESHÁZ
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. 
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– Könyvei nagy sikert aratnak szerte a világon. Mit gondol, mi
lehet a népszerûsége oka?
– Erre nagyon nehéz válaszolni. Nagyon örülök annak, hogy sike-
resek a könyveim, a regényeimet számtalan nyelvre lefordították
már, bár azért nem nevezhetôek bestsellernek. A mûveimben öt-
vözöm a humort a komoly témákkal, ezáltal írásaimból könnyed-
ség árad. És közben jelen van bennük az abszurd, szomorúsággal
és melankóliával, és persze humorral ötvözve.
– Mennyire önéletrajziak a könyvei? Úgy éreztem, megbújnak
sok helyütt ilyen elemek...
– Nem, egyáltalán nem önéletrajzi indíttatásúak. Sôt a legutóbbi
könyvem, a Vegyesbolti csendes napok még kevésbé önéletrajzi,
mint a többi. Annyi kapcsolata azért van a valósággal, hogy a leg-
elején olvasható e-mailváltás valóban megtörtént az öcsém és az
angolul nem beszélô leendô német szállásadói között. Ezen ak-
kor nagyon sokat nevettük, különösen azon, hogy nem tûnt fel a
németeknek: a helyiségnek a nevét is lefordította a fordítóprog-
ram, így is szerepel a regényben: Vegyesbolt. 

– A Naiv. Szuper.-ben sincsenek önéletrajzi elemek?
– Közvetlenül abban sem, noha egyes szám elsô személyben író-
dott. Azért is ezt az elbeszélôi megoldást használtam, mert így
nagyon könnyen tudunk azonosulni az elbeszélôi hanggal, na-
gyon könnyû beleképzelni magunkat az író helyébe. Nem is a
saját életembôl vannak benne elemek, hanem a gondolkodás-
módomból, az érzéseimbôl. Fiatal voltam, átéltem az érzést,
hogy fogalmam sincs, mit csináljak, mihez kezdjek magammal.
Azért felhasználtam családi történeteket is, de ez nem annyira
jellemzô rám.
– Milyen világirodalmi hatások érték? Bret Easton Ellis rögtön
beugrik, ha a listáit olvassuk, illetve a világmárkák folytonos
emlegetésére gondolunk.
– Természetesen nagyon sokan hatással voltak rám. Viszont hogy
konkrétan használtam volna tôlük motívumokat, azt nagyon kevés
íróról mondhatom el. A kilencvenes évek elején Bret Easton Ellis
valóban hatással volt rám, ô szintén állandóan sorolta a márkane-
veket. Még nagyobb hatással volt rám Douglas Coupland, az
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„„AA  rreeggéénnyyíírrááss  iimmpprroovviizzaattíívv  mmuunnkkaa””
– Erlend Loe
A Magyarországon is igen népszerû norvég író, Erlend Loe új könyve, a Vegyesbolti
csendes napok megjelenése alkalmából Budapestre látogatott. Beszélgettünk sikerének
okairól, az ôt érô irodalmi hatásokról, a gyerekkönyveirôl és a forgatókönyvírásról is.



X generáció szerzôje, amit amikor olvastam – a Naív. Szuper. ide-
jén –, azt éreztem, ez pontosan az, amit én is szeretnék csinálni;
így gyorsan félre is tettem, hogy ne legyen olyan erôs hatással rám. 
– Mûveiben egyre inkább az emberi kapcsolatok kerülnek kö-
zéppontba, a társadalomkritika mintha kissé háttérbe szorulna.
– Nem hiszem, hogy valaha központi szerepet töltött volna be a
mûveimben a társadalomkritika, nem ilyen fajta író vagyok. Bár
a Doplerben igen, ott igen erôs ez a vonulat. De már az 1993-ban
született elsô regényem is kapcsolatokról szól. Ezek a témák jön-
nek és mennek, nem beszélhetünk tendenciákról; ahogy jönnek
az ötleteim, úgy írom a könyveket. 
– Most min dolgozik?
– A legutolsó regényem néhány hete jelent meg Norvégiában,
ami egy középkorú férfi és a norvég miniszterelnök különös, fur-
csa barátságát meséli el. Ez is egy abszurd történet. Jelenleg ku-
tatómunkát végzek filmforgatókönyvekhez, több film készítésé-
ben is részt veszek mint forgatókönyvíró. 
– A mûvei sokszor színpadi dráma benyomását teszik, nem vé-
letlen tehát, hogy forgatókönyveket ír...
– A forgatókönyvírás és a regényírás két teljesen különbözô do-
log. Természetesen nagyon szeretek regényt írni, nagyon szere-
tek párbeszédeket használni. A Vegyesbolti csendes napok is
extrém ebbôl a szempontból, már szinte a színházi darab határát
súrolja, de mégiscsak regény. A regényírás szabad, improvizatív
munka, sokkal könnyedebb, mint a filmírás – nagyon élvezem. A
forgatókönyvírás sokkal nehezebb és bonyolultabb feladat. Nem
olyan egyszerû belevágni, mint a regényírásba, pontosan tudni
kell, mi lesz a történet vége, a szerkezetre nagyon oda kell figyel-
ni. A jól szerkesztettség igen fontos, a regénnyel szemben, amely
nem annyira strukturált. 
– A regényírás magányos mûfaj, a forgatókönyvírás pedig szo-
ros együttmûködést igényel.
– Igen, épp ezért olyan vonzó számomra mindkettôvel foglalkoz-
ni. Az nem elégítene ki, ha csak regényeket írnék, magányosan
üldögélnék, és nem beszélhetnék senkivel. Csak este és reggel ta-
lálkoznék és beszélhetnék a családommal, közben pedig egyedül
dolgoznék. A filmkészítés rengeteg kompromisszumot igényel,
egyeztetni kell a rendezôvel, megvitatni bizonyos kérdéseket, ez
nagyon szoros együttmûködést jelent. Ugyanakkor jó érzés,
hogy egy csapat tagja lehetek.
– Korábban gyerekkönyveket is írt. Ez most is így van?

– Igen, most is írok gyerekek-
nek könyveket. Bár ezek a mû-
veim inkább úgynevezett „gye-
rekkönyvek”, de nem tisztán
azok. Felnôttek, diákok olvas-
sák, bár természetesen gyere-
kek is. Hat könyvet írtam egy
Kurt nevû figuráról, amelyek
egyre bonyolultabbak, az utolsó
kettô már egészen összetett
könyv, tele iróniával, szatirikus
elemekkel. Az egyik konkrétan
szatíra a fundamentalizmusról,
ezért több könyvtárból ki is til-
tották Norvégiában. 

Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

Köszönjük Nagy Mártának
az interjú elkészítésekor

nyújtott segítségét.
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Erlend Loe
VEGYESBOLTI
CSENDES NAPOK
Scolar Kiadó
192 oldal, 2450 Ft
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INTERJÚ

Kibédi Varga Áron tizennégy évesen kénysze-
rült elhagyni szülôföldjét. Elôbb Németor-
szágban élt és tanult, majd Hollandiában tele-
pedett le, ott dolgozott és vált költôvé, az iro-
dalomtörténet és -elmélet tudósává. Lénye-
gében ô is a rendszerváltozás óta van jelen
mûveivel idehaza az egyetemes, kortárs ma-
gyar irodalomban. Ma Freiburgban él, onnan
küldte válaszait e-mailen. 

– A mostani naplókötet elôzményei az
egyarnánt a Kalligram Kiadó gondozta
Amszterdami krónika (2000.), És felébred,
aminek neve van (2002.), Két év, három
ország: Naplójegyzetek 2003–2004
(2005.) és a Lépések: Napló 2005–2006
(2007.), ezek összegzésébôl, illetve ki-
egészülésébôl állt össze a testes, olvas-
mányos, filosznak és egyszerû olvasónak
egyaránt érdekes kötet. Az események,
privát történések nem aprólékos, nem na-
pi rendszerességû leírása mellett magvas
gondolatok és önt izgató kérdések felveté-
se, jelenségek megörökítése jellemzik e
jegyzeteket. „Szép napok” – nem túl me-
rész, épp mert provokálóan banálisan
hangzik, ilyen címet adni egy naplónak?
– A cím Krúdyra (Aranykéz utcai szép na-
pok) és Henry Millerre (Happy days in
Clichy) utal vissza. Naplómban csak olyan
dolgokat jegyeztem fel, amelyek megra-
gadtak, érdekeltek. Például azt olvastam
2003-ban egy londoni park bejáratánál
„No unaccompanied adults”; ezek szerint
csak olyan felnôtt mehet be, aki gyerekét
kíséri: ennyire félnek a londoniak a pedo-
filektôl? 2007. július 30-án pedig azt je-
gyeztem fel, hogy ugyanazon a napon halt
meg Ingmar Bergman és Michelangalo
Antonioni, a két híres filmrendezô. Másutt
pedig azt, hogy Amszterdamban a királyi
palota mögött a rendôrség éjszaka részeg
férfiakat és nôket próbált eltávolítani:
jobb, ha nem erre ébred a királynô. 
– A Kortárs Kiadó által gondozott Szép na-
pok alcímében ismert városnevek állnak:
Amszterdam, Budapest, Párizs, Freiburg és
Quimiac – ez utóbbi Franciaországban
található, az Atlanti-óceán partján, Loire-
Atlantique megyében. Kérem, említsen
még pár helységnevet, amelyek fontos
szerepet játszottak az életében, a családjá-
éban. Kezdjük az erdélyi Kibéddel!
– Ez az öt város, ill. helység fontos szere-
pet játszott az életemben. A sorrend elô-

ször felfelé ível, Párizs után pedig
lefelé. Angol város nem szerepel
köztük, Angliában és az USA-ban
ritkán jártam, magyarul, franciául,
németül és hollandul beszélek és
írok, angolul nem. A könyvemen
feltüntetett városok között elsô
helyen Amszterdam áll, és ez nem
véletlen: itt töltöttem életemnek
több mint a felét, ötven évet, még
akkor is, ha közben sokat utaz-
tam, akárcsak fônököm, Sem
Dresden, a holland királyi akadé-
mia (KNAW) elnöke; neki kö-
szönhetem, hogy beválasztottak az akadé-
miába. Ö annak idején azt mondta nekem,
hogy Hollandiát csak úgy lehet kibírni, ha
az ember sokat jár külföldre. Más városok?
Kibéden csak egyszer voltam, viszont tar-
tom a kapcsolatot Szegeddel. Ott szület-
tem, és ott most is élnek rokonaim, akik-
hez mindig leszaladok.
– Az eddig elhangzott sok név is azt mutat-
ja, ön nem egyhelyben ülô, könyvtárba
visszahúzódó, amolyan különcnek képzelt
„szuperfilosz” szobatudós. Érdeklôdési te-
rületei is ezt bizonyítják. Mibôl ered ez a
mozgékonyság, ez a majdnem folytonos
útonlevés, állandó helyváltoztatás?
– A sok változás relatív, hiszen – ahogy már
említettem – életem legnagyobb részét
Amszterdamban töltöttem, még akkor is, ha
gyakran meghívtak nemzetközi konferen-
ciákra, vagy vendégelôadónak. Így jártam a
princetoni és a Yale egytemen, sôt még Bu-
enos Airesben is (ez volt a legérdekesebb,
mert Latin-Amerika mindig nagyon érde-
kelt; sajnos sohasem sikerült jól megtanul-
nom spanyolul). De emellett persze végül is
mindenütt ugyanazt csinálom: verseket és
tanulmányokat írok, verseket csak magyarul,
tanulmányokat magyarul és franciául. Amel-
lett rengeteget olvasok, most például éppen
egy zseniális mexikói író, Juan Rulfo Pedro
Parano címû regényét (franciául), amely
egyébként 1961-ben megjelent magyarul is.
– Egyik naplóbejegyzésébôl tudom, hogy a
tartalom vagy forma elsôsége kérdésében
miképpen foglal állást. Az idén a L’Harmat-
tan Kiadónál megjelent Ragozás címû köte-
te – amelyben a borítón látható fotó nem
önt ábrázolja iskolásfiúként –  mennyiben
és miképpen támasztja ezt alá?
– A versírás nálam mindig a szavakkal kez-
dôdik. Például egy idézettöredékbôl indulok

ki: „Vitézek, mi lehet”; csak eddig.  Vagy pe-
dig abból, a két szó nagyon hasonlít, de sem-
mi köze sincs egymáshoz, mint pl. „horkol”
és „horgol”. Ilyenkor töröm a fejemet, hogy
tudok-e valami összefüggést felfedezni kö-
zöttük. Néha sikerül, és akkor így születik
meg egy vers. Gyakran persze nem.
– A tudósnak talán könnyebb érvényesül-
nie, hazája a nagyvilág. Verseket csak ma-
gyarul írni némi hátrányt jelenthetett, külö-
nösen az emigrációban. 1963-ban Kint és
bent, tíz évvel késôbb Téged címmel a wa-
shingtoni Occidental Pressnél jelentek meg
verskötetei. Budapesten csak 1991-ben
látott napvilágot válogatás öntôl (Szépen:
Versek 1957–1989, Orpheusz). Majd a
pozsonyi Kalligram adta ki szabályos idô-
közönként új verseit: Hántani, fosztani –
2000., Oldás – 2004., Történések – 2007.
Nyugati magyar költôként érezte-e az egy-
nyelvûség hátrányát? Ráadásul e kötetek
nemigen jutottak haza, hozzánk. Nem ér-
zett-e késztetést arra, hogy franciául, de
akár hollandul (is) író költôként jobban je-
len legyen az európai irodalomban?
– Szerintem verset csak az anyanyelvén
tud írni az ember. Ez alól az észak-afrikai
vagy libanoni arab írók sem képeznek kivé-
telt, mert kétnyelvûek. Megpróbáltam más
nyelven is verset írni, de nem sikerült.
Egyébként a mûfordítás is nehéz mûfaj, az
én verseimbôl egy pár megjelent olaszul és
franciául. A regény egészen más, több pél-
da van arra, hogy valaki nem az anyanyel-
vén lesz híres regényíró. A legjobb példa
talán a lengyel származású Joseph Conrad,
aki A sötétség mélyén és Lord Jim címû re-
gényeivel a huszadik század elején betört a
világirodalomba.

Csokonai Attila
Fotó: Kaiser Ottó

VVáárroossookk,,  vveerrsseekk  ééss  vvoonnzzóóddáássookk
Beszélgetés Kibédi Varga Áronnal
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PSZICHOLÓGIA

Közel húsz évvel ezelôtt jelent meg
tanulmánya a magyar iskolarendszer
anomáliáiról, és a Waldorf iskolák
alapításáról: nehézségeirôl, buktatói-
ról és azokról a pedagógus egyénisé-
gekrôl, akikhez a folyamat köthetô.
Mi indokolja a könyv új kiadását, nem
változott a helyzet? 
Az új kiadást elsôsorban a második
rész indokolja, amelyik nem szere-
pelt az eredeti kiadásokban, most ír-

tam, merôben új. Címe: És most belülrôl... Megpróbálom „be-
lülrôl” szemügyre venni a kibontakozott magyarországi Wal-
dorf mozgalmat, annak minden gondját és problémáját, össze-
vetve az Álmokkal. De ennek csak akkor van értelme természe-
tesen, ha egy könyvben jelenhet meg az eredeti álmokkal és ál-
modozásokkal a Waldorfról, húsz évvel ezelôtt, és persze a li-
dércekkel is (amelyek a közoktatás akkori és részben mai álla-
potát, állapotait jelenítik meg).
Az „És most belülrôl” kritikával szemléli a Waldorf iskolák mû-
ködését is. Nem tart attól: sokan majd elítélik, hogy nem védi a
mundér becsületét?

De igen, kicsit szorongva adom ki a
kezembôl. Félek, hogy kedves és
nagyra becsült kollégáim és bará-
taim is némileg majd görbe szem-
mel néznek rám, hiába mondom
el, hogy nagyszerû embereket is-
mertem meg a magyarországi
Waldorf mozgalomban, és nagy-
szerû óvodákat és iskolákat isme-
rek, melyek remek eredménnyel
dolgoznak. És még attól is tartok,
hogy a Waldorf úgynevezett el-
lenzôi – akik általában nem is-
merik a Waldorfot – most majd
azt hiszik, hogy muníciót kap-
tak: „ ...lám a Vekerdy is megmondta...” Holott, új-
ra állítom: a Waldorf – és természetesen a többi nagyszerû alternatí-
va – melyek mind sok éves és sok évtizedes kipróbálásra tekintenek
vissza, a kiinduló pontja lehetne a magyar iskolarendszer gyerekköz-
pontú megújításának. Éppen mert képesek olyan önkritikus szembe-
nézésekre, amilyennel itt én is próbálkoztam...

Szabó Erzsébet

AA  SSaaxxuumm  ééss  aa  SSzziiggeett  KKiiaaddóó  kkaarrááccssoonnyyii  aajjáánnllaattaa
Popper Péter
AZ ÉLET SÓJA

Popper Péter megismertet
a zsidóság lélektanával,
mindezt elfogulatlanul
és kellô önkritikával és
humorral. A zsidó vallásról
és a zsidóságról szóló
gondolataiból állítottunk
össze egy könyvet, mely
segít eligazodni a témában,
és eloszlatni az esetleges
félreértéseket, elôítéleteket. 
Kötve, 2800 Ft

Popper Péter
NE MENJ A ROMOK KÖZÉ!
A megszakadt kapcsolatok tragikuma

Az ember sokszor végtelen hosszú láncot vonszol maga után:
a múlt emlékeit. S elôfordulhat, hogy már csak életének
romjai között él. Ez a könyv visszahívás a valóságba. 
Fûzve, 192 oldal, 1480 Ft

Hochleitner, R.
ÁSVÁNYOK, DRÁGAKÖVEK, KÔZETEK

Egyszerû módszerekkel határozza meg a 200 legfontosabb
kôzetet, drágakövet és ásványt praktikus színkód
segítségével. Nagyméretû fényképek és könnyen érthetô
szövegek a sûrûségrôl, a színrôl, a formáról, a külföldi és
hazai elôfordulásról és felhasználásról.
Természetkalauz sorozat
Kötve, 226 oldal, 221 színes fényképpel, 2980 Ft

Popper Péter
TÛNÔDÉSEK

NAPRÓL NAPRA

A kiadó kedvelt sorozata
a Tanácsok az év 365

napjára. Ezúttal Popper
Péter tucatnyi könyvébôl,
elôadásából válogattunk

emlékezetes, fontos,
figyelmeztetô és humorral

teli gondolatokat,
aforizmákat.

Kötve, 380 oldal, 2800 Ft 

Saxum Kiadó – Telefon/Fax: 237-0659    www.saxumkiado.hu

Türk, Hanne –
Pradella, Rosanna
RAJZOLJ TE IS!
Rajziskola gyerekeknek

A könyv segítségével a
gyerekek (már 4 éves
kortól) játékos formában
begyakorolhatják, hogyan
bánjanak a papírral és
a ceruzával. 
Kötve, 80 oldal, 2300 Ft

ÁÁllmmookk  ééss  lliiddéérrcceekk  hhúússzz  éévv  uuttáánn
Interjú Vekerdy Tamással



BIBÓ-ÉV

Bibó István születésének századik év-
fordulóján számos konferenciával, em-
léküléssel teszik élôvé, aktuálissá az
egyébként is szüntelenül idôszerû bibói
gondolatokat. Az ünneplés idôszakában
került a könyvesboltokba az a – külle-
mével, kivitelével szerényen a háttér-
ben maradó – kötet, melynek köszönhe-
tôen Bibó szellemi életútjának legfonto-
sabb csomópontjainál idôzhet el kissé
az olvasó. Hangsúlyosan olvasóbarát e
válogatás, mely Debreczeni József mun-
kája: a szemelvények pontosan olyan
dozírozásban kerülnek a befogadó elé,
amelyek kifejezetten gyógyító, kiegyen-
súlyozó hatással vannak a mai kaotiku-
san kavargó ideológiai és gazdasági kör-
nyezetben nyugvópontokat keresô lé-
leknek, elmének.

Túl azon, hogy a Bibó-breviárium
(Alexandra Kiadó) sorai egy füveskönyv
tapasztalati hátterével, bölcsességével
szólnak nyelvi nacionalizmusról, asszi-
milációról, népi–urbánus vitáról, Kelet-
rôl és Nyugatról, cenzúráról, fasizmus-
ról, marxizmusról; egy olyan gondolko-
dó jegyezte le ezekkel kapcsolatos meg-
látásait, aki e felsorolt (tév)eszmék szin-
te mindegyikének elszenvedte valamely
átkát. Elôszavában a szerkesztô-válogató
Debreczeni József összevet két, 19. és a
20. századi politikusi életpályát megtes-
tesítô modellt: Eötvös Józsefét és Bibó
Istvánét. Míg egyikük osztályrésze a
megbecsültség, a karrier és az elismerés
lett, mutat rá Debreczeni, addig a mási-
ké börtön, elszigeteltség, diktatúra. Hol
tört meg a történelem, mi veszett el, és
hogyan? A kérdésre éppen Bibó tanul-
mányai adják meg a választ. Amikor a
német–római császárságról és a török
birodalomról szólva azt írja, hogy „mind
a két tényezô közrejátszott annak a vég-
zetes államalakulatnak a létrejöttében,
mely az állam- és nemzetalakulás útját
Közép- és Kelet-Európában összezavar-
ta”, s természetesen „ez az államalakulat
a Habsburgok birodalma volt”, akkor ki-
világlik, hogy Bibó sem idôbeli, sem tér-
beli összefüggéseibôl nem ragadta ki a
20. századi magyar politikát, követke-
zésképp mentes volt mind az utópiszti-
kus, mind a múltba révedô anakroniszti-
kus ideák mákonyától. Mûveinek részle-
teiben elmerülve könnyû észrevenni: Bi-

bó túlságosan realista és mértékletes
volt ahhoz, hogy sikeres politikus lehes-
sen. Sem a szemfényvesztés, sem a pár-
tosság, sem a meggyôzô szándék indula-
ta nem ragadja el: gondolkodó, elemzô
alkat, kellôen gyakorlatias érzékkel. 

A kötetben egyfelôl idôrendi, másfelôl
tematikus koherencia alapján válogatott,
sorba rendezett szemelvények Bibó Ist-
ván 1935 és 1979 között keletkezett mû-
veibôl valók; javarészt tanulmányaiból,
kisebb részben interjúiból, leveleibôl áll-
nak össze. Debreczeni József bevezetôjé-
ben hangsúlyozza e szövegek meghök-
kentô érvényességét; de ez érzékelhetô
szerkesztôi szándékként is érvényesül a
kötet anyagában. A válogató-szerkesztô
a megítélése szerint ma veszélybe került
demokráciaeszme és demokratikus érté-
kek sorsából következtet arra, hogy újra
reneszánszát élheti a Bibó-életmû. Így –
az életmû szempontjából egyébként
szükségtelenül – aktuálpolitikai zöngék-
kel bocsátja útjára a breviáriumot.

Szerencsésen ellensúlyozza ezt a válo-
gatásból kirajzolódó arcél. Bibó meglá-
tásai akkor igazán csillogóak, amikor fi-
lozófiai síkra emeli a történelmi problé-
mákat, de korántsem moralizáló szán-
dékkal. „Az értelem primátusa nem azt
jelenti, hogy racionális érdeket lássunk
ott, ahol az indulat döntô.” „A jólétnö-
vekedés rohamos volta ugyanannyi bajt
tud csinálni, mint hasznot.” „A történe-
ti Magyarország kíméletes, emberséges,
és az etnikai szempontokat szigorúan
számba vevô felosztása kétségtelenül
alkalmas lett volna arra, hogy a magya-
rokat a történeti Magyarország fenn-
tarthatatlan voltára ráébressze…” „…mi-
csoda szörnyû fából vaskarika ez: elvár-
ni és kifejleszteni a szabad ember jel-
legzetes erényeit, a spontán lelkese-

dést, a tudatos önfeláldozást és a felelôs
aktivitást egy olyan közösségért, mely
nem biztosítja a szabad ember kifejlô-
désének az elemi feltételeit.” S bár sok
helyen a moralizálástól sem mentes, de
az erkölcsi tízparancsolatok (A kötet-
ben „A szabadságszeretô ember tízpa-
rancsolata”) megfogalmazásához való-
jában a kor „ágyazott meg”: a második
világháborút követô diktatúra rettene-
te, majd a Kádár-rendszer álságossága
azokat a morális bójákat is elmosta,
amelyek addig tájékozódási pontként
szolgáltak az értelmiségnek. 

Mit szûrhet le a Bibó-életmû részlete-
ibôl 2011-ben az olvasó? Fájdalom, nem
kevés naiv hitet, bizakodást az angol-
szász és a szovjet-orosz modellt ötvözô
demokráciaeszme kiteljesedésében, és
éppen a fent vázolt szilárd erkölcsi
támpontok mentén felépített, nagy szo-
ciális érzékenységû, nemzetiségeket
békében integráló társadalom kialaku-
lásában. Feltehetô, az adott körülmé-
nyek között nem volt más választása,
mint a bizakodás. „A kapitalizmus mai,
sokszorosan megfoldozott formájában
sem képes az erkölcsi elégedetlenség-
nek azt az érzését megszüntetni, me-
lyet az emberek nagy százalékában újra
meg újra kivált” – írja 1957-ben, s hogy
vágyott elképzelései beteljesülésére
mekkora szükség volna, az mutatja leg-
jobban, hogy e meglátása az idô halad-
tával mit sem veszített igazságából.

Laik Eszter

A politika áfiuma ellen való orvosság: 
BBiibbóó--bbrreevviiáárriiuumm

KÖNYVRÔL
BIBÓ-BREVIÁRIUM 
Szemelvények
Bibó István mûveibôl
Bibó István
Közéleti Társaság;
Alexandra Kiadó
208 oldal, 2499 Ft
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Melyik karácsonykor? Ha a költô élete el-
sô huszonöt évének karácsonyai, az 1883-
1908 közöttiek iránt érdeklôdünk, gyors
rálapozással legtöbbször választ találha-
tunk Róna Judit e periódust feldolgozó

Nap nap után
címû könyvében, a Babits-kronológia 1.
kötetében. A gyermek, diák, egyetemista,
fiatal tanár Babits Mihály legtöbbször ott-
hon, Szekszárdon töltötte az ünnepeket,
de például 1897-ben akkori lakhelyükön,
Pécsett; 1902-ben pedig nem utazott haza,
mint erre egy 1903-as dokumentum utal
(Balog Károlyné írta Babits özvegy édes-
anyjának: „Remélem a húsvéti ünnepek
meghozzák neked gyer-
mekeidet kiket Kará-
csonykor oly fájdalmasan
nélkülöztél”). A tények,
adatok e lenyûgözô gyûj-
teménye pontos elrende-
zéssel, gördülékeny szöve-
gezéssel, precíz filológiá-
val (és fontos mutatókkal)
nyújtja át tekintélyes terje-
delmû anyagát. Akadhat,
aki egy névnapi gratuláció
sorait, Babits télikabátjá-
nak milyenségét, a szek-
szárdi hazaúton oly fontos bajai Duna-híd
megépülésének dátumát nem tartja a köl-
tôi-írói életmûhöz szervesülô közlésnek.
Ám e bô segédanyag szakmailag helyesen
értelmezve, okosan használva páratlan tár-
ház, melyet a teljes Babits-oeuvre ismere-
tében és primer, szekunder, tercier forrá-
sok ezreinek megszûrésével hozott létre
Róna Judit. Sûrített segédlet a pálya kuta-
tásához, tanításához. (Aki adatbúvár ter-
mészet, észleli a sors-regényességet, a do-
kumentumok sajátságos idôbontásos epi-
káját is.) Amit „Szeged, 1906 vége, decem-
ber 14. elôtt” datálással a nevezetes vers, a
Fekete ország keletkezésérôl és méltatá-
sáról olvashatunk, beillik egy minita-
nulmány alapjának, különösen, ha a
költemény másik tizenhárom elôfor-
dulását is jegyzetelve nyugtázzuk.
Rengeteg a hasonló szöveghely. Ha
majd a Balassi Kiadónál megkezdett
vállalkozás 1941-ig, Babits haláláig ki-
teljesül, olyan személyiségrajz lesz
birtokunkban – (kultúr)történeti
háttérrel, irodalom- és mûvészettör-
téneti foglalatban –, amilyet minél
több nagy írónkról szeretnénk pol-
cunkon ôrizni.

Babitsék karácsonyi menüje sokféle le-
hetett (azt megtudjuk, hogy 1888 táján a
„fájvirág” kis Misi „»csúnyán« evett,
nem rossz nevelésbôl: szemmellátható-
lag szórakozottságból”). Talán halétel,
pulyka, káposzta, kocsonya. Mindegyik-
hez – s még hány más étekhez – lelünk
anekdotikus-élces gasztrohistóriai kala-
uzt és pompás recepteket Cserna-Sza-
bó András és Fehér Béla

Ede a levesben
címû könyve (Magvetô) lapjain. A két – el-
beszélônek, stilisztának is köztudottan
ínyenc, az egyéni szövegfûszerezésben je-
leskedô – író a szakácskönyv azon válfajá-

nak megírására szövetkezett,
amely a kulináriák világában
tett idôutazást a legtávolabbi
múlttól a tegnapi vacsora még
el nem mosogatott tányérjai-
nak, eszcájgjának jelenéig beci-
kázza. Remek olvasmányillato-
kat párállik, amit ketten ki-
sütöttek-kifôztek. Mik-
száth, Jókai: a keretezô hi-
vatkozások patinásak, de
épp a kocsonyáról Zelena
Ferencz még régebbi,
1830-as Nemzeti Szakács-

Könyvét éppen úgy meghallgatják,
mint Krúdy, Márai szakvéleményét, s a
mai literátor-tekintélyeket: „Váncsa [Ist-
ván] mester arra esküszik, hogy jó ma-
gyar ember csakis a végén fokhagymáz.
Aczél Géza (a Csülökkönyv szerzôje) és
Esterházy Péter viszont (állítólag) a
szigligeti strandon kiegyezett abban,
hogy a fele fokhagymát a fôzés elején, a má-
sik felét a végén kell beletenni”. Bächer Iván
kocsonya-tipológiája alapanyagként a „fá-
radtas” és a „formás, buci” körmöt is határo-
zottan elveti, leszögezve: a kocsonyába
„örömköröm” szükségeltetik. A fejezetet
négy kép, ábra és öt recept színesíti (1695,

1885, 1899, 1925, 1932),
de megmutatja ma-
gát itt a „kotsonya”, a
„Gesulzte Fische”
(csukakocsonya), a
„macsó-, lájt- és min-
dentbele”-kocsonya
is. Mindez a Váncsa-
féle nyomdokon: a
kocsonya „a disznó-
nak egy végsô kon-
centráltságú kivona-
ta, éteri esszenciája,

a kocsonyában a disznó platóni ideáját ra-
gadjuk meg”. A fejezet Móricz-mottója se
kutya: „Legjobb fôzelék a hús. Legjobb gyü-
mölcs a bor. Legjobb bútor a szép asszony”.
Az ajándéknak is elsôrangú, prímán adjusz-
tált könyv-unikumban még tizenkilenc ha-
sonló fejezet található.

A macskaróka
címû nagyszerû kisregény 1883 januárjának
elején-közepén játszódó „népi történet”. A
kissé szeszélyes s okkal töredezett építke-
zésû mû idôben vissza is lép 1868-ig. Írójá-
nak, az 1962-ben született Sjónnak (Sigur-
jón Birgir Sigursson) szerzôi neve névrövi-
dítéssel keletkezett, a szó jelentése: látás.
Folklorikusan visszapillantó, az izlandi mo-
dernizálódás igen korai, majdhogynem
észrevétlen szakaszát kimetszô tekintet
hívja elô a csekély terjedelem ellenére
szerteágazó, balladás struktúrájú és nyelve-
zetû, misztikusan aláfestett végzettörténe-
tet. Reykjavík még középkorias, de egy bo-

lyongója már
Baudelaire híveként
és „lótuszevôként”
járja körül a várost.
A Magvetô által
közrebocsátott al-
kotás biztosabb
megértését utószó-
val, kevés jegyzettel
is segítô fordító,
Egyed Veronika
(egy-egy mondat
homályosabb szö-
vegezését nem szá-
mítva) mesterien

mentette át magyarra a hideg, hó, sötét ül-
te, a fájdalmakat lélekmélyre süllyesztô,
csak ritka kitörésekben felfakasztó igaz
mesét. Nem a néphitbôl életre kelt címsze-
replô állat a legkülönlegesebb, hanem a
szálait csak késleltetve összebogozó elbe-
szélés helyenként torokszorító humora, az
állati és az emberi régió valószínûtlenül
valószerû vitalitása. A titkok kifecsegése
nélkül itt annyit: a puskalövéstôl döglött
furcsa róka feltámadása, tisztálkodása gyil-
kosa szeme láttára (s ahogy a szôrébôl ki-
harapott söréteket életveszélyes módon
visszaköpködi, visszalövi az ôt megölô Bal-
dur tiszteletes felé) arra enged következ-
tetni: a legalább fél évszázada indokoltan
világhódító dél-amerikai mágikus realiz-
musnak van egy másik, északi féltekéje,
misztikus skandináv megfelelôje is.

Tarján Tamás 
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM
ÁLTALÁNOS MÛVEK
A tudomány általában
AAkkaaddéémmiiaa,,  aa  nneemmzzeett  ttaannááccssaaddóójjaa: tanulmánykötet  Glatz
Ferenc 70. születésnapjára. Bp.: MTA Társkut. Közp. 1184
p. Kötve 4700 Ft

Könyvtárügy. Könyvtártan
SSkkaalliicczzkkii  JJuuddiitt: A rendszerváltás könyvtárügyétôl a
könyvtárügy rendszerváltásáig. Bp.: KI 159 p.
(Továbbképzés felsôfokon) Fûzve 1455 Ft

Szervezetek és más együttmûködési formák.
SSiippooss  LLáásszzllóó: Alapítványok az iskolákban. Nyíregyháza:
MPKKI 231 p. Fve 950 Ft

Mûvelôdés. Kultúra. Civilizáció
SSzzaabbóó  PPiirroosskkaa,,  JJ.: A magyar üveg-gyöngyjátékosok: a
Sziget-kör tudomány-felfogása. Bp.: Uránusz 159 p.
(Uránusz könyvek, 28.) Fve 2600 Ft

Múzeumok
AA  HHaaddttöörrttéénneettii  MMúúzzeeuumm  éérrtteessííttôôjjee..  1111. Bp.: HIM 420 p. Fve
ingyenes 67 példány fölött 4000 Ft

FILOZÓFIA
GGooooddiinngg,,  DDaavviidd  ––  LLeennnnooxx,,  JJoohhnn: Küzdelem az élet
értelméért: világnézetünk alakítása: 2. kötet. Bp.:
Evangéliumi K. 342 p. Fve 1800 Ft
HHaannddóó  PPéétteerr: Lezáratlan szavak. Bp.: Napkút: Cédrus Mûv.
Alapítvány 200, [3] p. Fve 1800 Ft
LLeennddvvaaii  LL..  FFeerreenncc: A gonosz birodalmai. Bp.: Áron 595 p.
Fve 3900 Ft

Pszichológia
CCssüürrkkee  JJóózzsseeff: A lótuszevô eszmélése: krízis és
önmeghaladás. Bp.: Oriold 200 p. (Lélekben otthon
könyvek) Fve 2900 Ft
PPiiggeeoonn,,  WWiillffrreedd: Édes álom avagy A jó alvás kézikönyve:
hogyan tudjuk testünk és elménk megfelelô felkészítésével
kellemesen átaludni az éjszakát? Bp.: Sanoma 176 p. +
CD (relaxációs gyakorlatok) Fve 3300 Ft
PPllééhh  CCssaabbaa  ––  BBoorroossss  OOttttiilliiaa: Pszichológia: a–z. Bp.: Akad.
K. 401, [2] p. (Akadémiai lexikonok)
Kve 5750 Ft
RRaannsscchhbbuurrgg  JJeennôô: Iskolás a gyerekem: levelezés
iskoláskorú gyerekek szüleivel. Bp.: Saxum 163 p.
(Kérdések és válaszok) Fve 1680 Ft

VALLÁS
Dogmatika. Teológia
PPaauull,,  TTeessssaa: Szentek képes enciklopédiája: több mint 500
szent életének és cselekedeteinek  gyûjteménye hiteles
leírásokkal, több száz gyönyörû festménnyel, szoborral és
ikonnal. Bp.: Kossuth 256 p. Kve 799 Ft

Biblia. Bibliamagyarázatok
BBiibblliiaa: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás.  Bp.: Szt.
István Társ. 1422 p., [4] t.fol. Fve 2400 Ft
BBiibblliiaa: Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Bp.: Szt.
István Társ. 1422 p., [1] t.fol. Kve 2800 Ft
QQrraa''uuss,,  NNaaffttaallii: Dániel: mikorra várjuk a Messiást? Bp.:
Wesley J. K. 199, [3] p. (Õsi forrás, 21.) (Szent iratok)
Fve 2940 Ft
AA  ttee  kköönnyyvveeddbbee  mmiinndd  eezzeekk  bbééiirraattttaattttaakk: szümposzion a
Bibliáról, 2009. Bp.: WJLF 350 p. (Wesley konferencia
kötetek, 4.) Kve 3490 Ft

Morális teológia
BBûûnn,,  bbûûnnhhôôddééss,,  bbüünntteettééss. Bp.: L'Harmattan 114 p. Fve
2000 Ft
EErrddôô  PPéétteerr: A család Isten tervében: katekézis a Család
Évében. Bp.: Szt. István Társ. 64 p. Fve 700 Ft
TTüüddôôss  KKlláárraa,,  ZZss.: Isten markában. Bp.: Kálvin 189 p. Fve
690 Ft
ZZáámmbbóónnéé  TTóótthh  EEmmeessee: Tiétek a mennyek országa:
imádságok gyermekeknek. Bp.: Kálvin 123 p. Kve 1300 Ft

Kereszténység. Keresztény egyházak
AAzz  IIsstteennii  SSzzeerreetteett  LLeeáánnyyaaii  ttááppiióósszzeelleeii  zzáárrddáájjáánnaakk  kkrróónniikkáájjaa
ééss  rr..kk..  ppoollggáárrii  iisskkoolláájjáánnaakk  ttöörrttéénneettee,,  11994422––11995511..
Celldömölk: Mikro-Borgisz 221 p. Fve 2500 Ft
CCrroossssmmaann,,  EEiilleeeenn: „... áldott esôk lesznek”. Bp.: MET 175
p. Fve 2200 Ft
KKóóssaa  LLáásszzllóó:: Mûvelôdés, egyház, társadalom. Bp.: Akad.
K. 524 p., [8] t. Kve 4200 Ft
MMáánnii  ééss  aa  fféénnyy  vvaalllláássaa: a manicheizmus forrásai. Bp.:
Corvina 462 p. Kve 3990 Ft
TTaannuullmmáánnyyookk  KKáállvviinnrróóll  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáággii  jjeelleennllééttéérrôôll.
Debrecen: Tiszántúli Ref. Egyházker. Nagykvt. 221 p., XXIV
t. Fve 2200 Ft

Általános és összehasonlító vallástudomány
PPooppppeerr  PPéétteerr: A széthasadt kárpit: írások a hitrôl és a
vallásról.  Bp.: Saxum 471, [2] p. Kve 3950 Ft
AA  vvaalllláásskköözzii  ppáárrbbeesszzéédd  aa  vvaalllláássookk  sszzeemmsszzööggéébbôôll. Bp.;
Pannonhalma: L'Harmattan: BGÖI 185 p. (Békés Gellért
ökumenikus könyvek, 3.) Fve 2200 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Társadalmi kapcsolatok és folyamatok
DDoommbbrrááddii  KKrriisszzttiiáánn: Ismerôs ismeretlen:
kommunikáció és társadalmi tôke. Bp.: Századvég
167 p. Fve 2100 Ft
HHiiddaakk  eeggyymmáásshhoozz: empátia, kommunikáció,
konfliktuskezelés. Bp.: Kulcslyuk K. 181 p. (Nyitott
Akadémia) Fve 1990 Ft
MMaarrggiittttaaii  GGáábboorr: Utazás a végeken: külsô magyarok. Bp.:
Scolar 275, [2] p., [64] t. Kve 3950 Ft

Politika. Politikatudomány
CCaassttrroo,,  FFiiddeell: Fidel Castro válogatott beszédei. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 325, [2] p. (A demagógia klasszikusai)
Fve 3056Ft
HHoo  SSii  MMiinnhh: Válogatott írások: 1954–1969. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 273, [4] p. (A demagógia klasszikusai)
Fve 3056 Ft
LLaannssssiieerrss,,  HHuubbeerrtt: A sárkány fogai. Bp.: WJLF 192, [2] p.
Fve 2500 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáággii  ppoolliittiikkaaii  ppáárrttookk  lleexxiikkoonnaa. 1. köt. Parlamenti
választásokon jelöltet állító pártok. Bp.: Gondolat 535 p.
Fve 5000 Ft
MMéésszzáárrooss  AAnnddoorr: A cseh elem a magyar polgárosodásban.
Bp.; Piliscsaba; Esztergom: PPKE BTK Szlavisztika –
Közép-Európa Int.: Szt. István Társ. 438 p. (Pons
Strigoniensis, 12.)
Fve 3400 Ft
MMiinnggsstt,,  KKaarreenn  AA.: A nemzetközi kapcsolatok alapjai. Bp.:
Napvilág 406 p. Fve 4200 Ft
NNaacciioonnaalliissttaa  ppoolliittiikkaa  ééss  hhééttkköözznnaappii  eettnniicciittááss  eeggyy  eerrddééllyyii
vváárroossbbaann. Bp.: L'Harmattan 461, [37] p. Fve 4500 Ft
PPáállmmáánnyy  BBééllaa: A reformkori magyar országgyûlések
történeti almanachja, 1825-1848. 1-2. köt. Bp.:
Argumentum 1244 p. + 2619 p. Kve 1-2. köt.
12000 Ft
SSzzaabbóó  GGáábboorr: Modern politikai eszmék, ideológiák. Pécs:
IDResearch Kft.: Publikon K. 65 p. Fve 1000 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány. Pénzügy
AAccssááddyy  IIggnnáácc: Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd
uralkodása alatt, 1526-64. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. 280, III p. Kve 3600 Ft
BBoodd  PPéétteerr  ÁÁkkooss: Elpolitizált gazdaság: Magyarország 2002
és 2010 között.  Bp.: M. Szemle Alapítvány 333 p.
(Magyar szemle könyvek) Fve 2900 Ft
CCssáákkii  GGyyöörrggyy: A nemzetközi gazdaságtan és a
világgazdaságtan alapjai. Bp.: Napvilág 397 p. Fve
4200 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáággii  ttöörröökk  kkiinnccssttáárrii  ddeefftteerreekk.  [Repr. kiad.] 1.
köt. 1543–1635.  2. köt. 1540–1639. Bp.: Históriaantik
Kvház K.  LV, 467, [2] p. + XXIX, 770 p. Kve 12200 Ft
WWeennzzeell  GGuusszzttáávv: Magyarország mezôgazdaságának
története. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. X, 422,
[2] p. Kve 4600 Ft

Jog. Jogtudomány
FFeekkeettee  BBaalláázzss: A modern jogösszehasonlítás paradigmái:
kísérlet a jogöszehasonlítás történetének új értelmezésére.
Bp.: Gondolat 246 p. (Diké) Fve 2800 Ft

Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
RRüüssttooww,,  FFrriieeddrriicckk  WWiillhheellmm: Az 1848-1849-diki magyar
hadjárat története. 1-2. köt. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. XVIII, 370, [7] p. + 439, [4] p. Kve 1-2. köt.
9000 Ft
TTiirrttss  RReezzssôô: 1848-49-iki élményeim, különös tekintettel a
Cornides-féle szepesi guerilla-vadászok szereplésére a
szabadságharczban. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház
K. [4], 112, [8] p. Kve 2700 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
AAjjáánnllóó  bbiibblliiooggrrááffiiaa  aazz  OOrrsszzáággooss  KKöözzééppiisskkoollaaii  TTaannuullmmáánnyyii
VVeerrsseennyy  ttéémmááiihhoozz. Szombathely: BDK 75 p. Fve 1636 Ft
BBáárrcczzyy  PPááll: Az én egyetemem: [Miskolci Egyetem, 1960-
2010]. Bp.: Typotex 246 p. (Életutak) Kve 3000 Ft
NNeemmzzeettiissééggii  iisskkoolláákk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn,,  SSzzlloovváákkiiáábbaann  ééss
SSzzlloovvéénniiáábbaann.. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kult.
Egyes. 285 p. Fve 2000 Ft
PPeeddaaggóóggiiaa  aazz  iisskkoolláábbaann: a szociális életképesség
megalapozása. Bp.: ELTE Eötvös K. 352 p. Fve 4500 Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
HHáázz  ééss  eemmbbeerr: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve.
Szentendre: Szabadtéri Népr. Múz. 242 p. Fve ingyenes 67
példány felett 5273 Ft
KKôôvváárryy  LLáásszzllóó: A magyar családi s közéleti viseletek és
szokások a nemzeti fejedelmek korából. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. [8], 184 p.
Kve 3100 Ft
LLuukkááccss  LLáásszzllóó: Néprajzi látásmód az ezredfordulón.
Székesfehérvár: Szt. István Kir. Múz. 234 p. (A Szent
István Király Múzeum Közleményei) Fve ingyenes 67
példány felett: 1000 Ft

A társadalmi érintkezés szabályai. Illemszabályok
GGöörröögg  IIbboollyyaa: A nyilvánosság kelepcéi: protokolltanácsok
mindenkinek, akit több mint száz ember ismer:
politikusoknak, bankigazgatóknak, menedzsereknek,
szónokoknak, sajtósoknak. Bp.: Athenaeum 207 p. Kve
2980 Ft
GGöörröögg  IIbboollyyaa: Protokoll – az életem: [tanácsok
üzletembereknek, kézikönyv szakembereknek, illemtan
mindenkinek]. Bp.: Athenaeum 298 p., [32] t. Kve
3490 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Csillagászat
CCoorrnneelliiuuss,,  GGeeooffffrreeyy  ––  DDeevveerreeuuxx,,  PPaauull: A csillagok és a
bolygók nyelve: képes útmutató az égbolt misztériumaihoz.
Bp.: Saxum 366 p. Kve 4900 Ft

FORGALOMBA HOZOTT KÖNYVEK 2011. OKTÓBER 21. – 2011. NOVEMBER 17.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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CÍM..............................................................................................................................................................
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Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elô-
fizetés módszerével.

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa
alapján készült.

A mûvek további adatai a www.kello.hu
honlapon tekinthetôk meg.
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Fizika
DDrröösssseerr,,  CChhrriissttoopphh: Csábító erôk, avagy A mindennapok
fizikája. Bp.: Athenaeum 199 p. Kve 2990 Ft
GGeesszzttii  TTaammááss: Kvantummechanika. Bp.: Typotex 301 p.
Fve 3500 Ft

Származástan. Egyedek és fajták feljôdése
DDaarrwwiinn,,  CChhaarrlleess: A fajok eredete. 1. Bp.: Fapadoskonyv.hu
345 p. Fve 2273 Ft
DDaarrwwiinn,,  CChhaarrlleess: A fajok eredete. 2. Bp.: Fapadoskonyv.hu
325, [4] p. Fve 2273 Ft
DDaarrwwiinn,,  CChhaarrlleess: A fajok eredete. 3. Bp.: Fapadoskonyv.hu
302 p. Fve 2273 Ft
MMeetteeoorroollóóggiiaa
AAzz  iiddôôjjáárrááss  eenncciikkllooppééddiiáájjaa. Bp.: Kossuth 512 p. Kve 9990 Ft

Ôslénytan
NNaaiisshh,,  DDaarrrreenn: Dinoszauruszok életnagyságban:[fedezd fel,
mekkorák voltak valójában].  Bp.: Scolar 80 p. Kve 3950 Ft

Növénytan
LLaaeessssooooee,,  TThhoommaass: Gombák. Bp.: Taramix 304 p.
(Határozó kézikönyvek) Kve 2800 Ft
AAllbbeerrtt  LLáásszzllóó  ––  LLooccssmmáánnddii  CCssaabbaa  ––  VVaassaass  GGiizzeellllaa: Hazai
védett és veszélyeztetett gombafajok: ismerjülk fel a
gombákat! 3. Bp.: Gabo 126 p. Fve 2490 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
AA  kklliinniikkaaii  ppsszziicchhoollóóggiiaa  hhoorriizzoonnttjjaa: tisztelgô kötet Bagdy
Emôke 70. születésnapjára. Bp.: Károli G.. Ref. Egy.:
L'Harmattan 748 p. (Károli könyvek) Kve 5500 Ft
AAzz  oonnkkoollóóggiiaa  aallaappjjaaii. Bp.: Medicina 1173 p. Kve 12700 Ft
DDaahhllkkee,,  RRüüddiiggeerr  ––  KKaaeesseemmaannnn,,  VVeerraa: A gyermeki lélek
nyelve: a betegség: a gyermekkori kórképek jelentôsége,
értelmezése és teljes körû kezelése. Bp.: Mérték K. 558 p.
Kve 3999 Ft
EEmmeedd,,  AAlleexxaannddeerr: Zsidó származású magyar orvosok: 150
életrajz. Bp.: Fapadoskonyv.hu 537, [8] p. Fve 3476 Ft
FFoonnyyóó  AAttttiillaa: Az orvosi élettan tankönyve. Bp.: Medicina
707 p. Kve 17900 Ft
FFüüll--oorrrr--ggééggéésszzeett,,  ffeejj--nnyyaakk--sseebbéésszzeett.. Bp.: Medicina 536 p.
Kve 9600 Ft
HHeettvveenn  rreejjttééllyy  aazz  oorrvvoossttuuddoommáánnyy  vviilláággáábbóóll. Bp.:
Athenaeum K. 304 p. Kve 7989 Ft
PPaapppp  MMiikkllóóss: Vírusvadászok: herpesz, influenza, AIDS,
vírus-okozta rákos daganatok, Nobel-díjas víruskutatók.
Bp.: Agroinform 94 p. Fve 2000 Ft
RRéétthhyy  LLaajjooss  AAttttiillaa: Civilizációs betegségek megelôzési
lehetôségei csecsemôkorban: prevenció korai antigén-
ingerekkel? [Budaörs]: SpringMed: ÁNTSZ: OGYEI 64 p.
Fve 1280 Ft
TTöönnkkööll  TTaammááss: A lágy kontaktlencse illesztése. Bp.:
Medicina 332 p. Kve 5600 Ft

Általános és személyi higiéné. Mentálhigiéné
BBeeiisseerr,,  RRuuddii: Teák gyógynövényekbôl és gyümölcsökbôl:
gyûjtés, elkészítés és fogyasztás. Bp.: Sziget 172 p. Kve
3500 Ft
CCooooppeerr,,  CCoolliinn: Kispapák kézikönyve: babaápolás.  Pécs:
Alexandra 144 p. Fve 2499 Ft
FFeesszzeess  hhaass  hháárroomm  hhéétt  aallaatttt: [az alak megôrzése, ideális
táplálkozás, gyakorlatok]. Bp.: Sziget 126 p. (Fitnesz
könyvek) Fve 2250 Ft
KKoonncczz  IIssttvváánn: Kamaszkapaszkodó. Bp.: Fapadoskonyv.hu
324, [4] p. Fve 2273 Ft
RReeiinnhhaarrdd,,  TToonniiaa: Éttrend: a Föld legegészségesebb
ennivalói.  Bp.: Ventus Libro 256 p. Fve 4990 Ft
SScchhwwaarrzz,,  LLootthhaarr  ––  SScchhwwaarrzz,,  MMaarrkkuuss: Szívünk
egészségéért.Bp.: Sziget 118 p. Fve 2500 Ft
TTaayylloorr,,  SSaarraahh: Hogyan legyek vegán?: átállás harminc nap
alatt. Bp.: Bioenergetic 117 p. Fve 1450 Ft
TTeeuusseenn,,  GGeerrttrruudd: Hogyan segítsünk idôs szüleinknek?:
idôskorúak gondozása, ápolása. Bp.: Saxum 196 p. (Az
élet dolgai) Fve 1479 Ft

Természetgyógyászat. Terápiák
MMoonnooddrráámmaa:: a pszichodráma és az egyéni terápia
gyógyító találkozása. Bp.: Akad. K. 345 p. (Pszi-könyvek)
Fve 3465 Ft

Állattenyésztés. Hobbiállatok tartása
AAllddeerrttoonn,,  DDaavviidd: Kutyák. Bp.: Taramix 304 p. (Határozó
kézikönyvek) Kve 3490 Ft
AAllddeerrttoonn,,  DDaavviidd: Macskák. Bp.: Taramix 252 p. (Határozó
kézikönyvek) Kve 2800 Ft
DDee  llaa  BBeeddooyyèèrree,,  CCaammiillllaa: Lovak. Bp.: Lilliput : Gulliver 48
p. (100 állomás – 100 kaland) Kve 1990 Ft

DDuunnpphhyy,,  HHeeaatthheerr: A kutyák titkos nyelve: bundás barátaink
testbeszéde.  Bp.: Ventus Libro 191 p. Fve 3590 Ft
DDuunnpphhyy,,  HHeeaatthheerr: A macskák titkos nyelve: bundás
kedvenceink testbeszéde. Bp.: Ventus Libro 191 p. Fve
3590 Ft
EEddwwaarrddss,,  EEllwwyynn  HHaarrttlleeyy: Lovak. Bp.: Taramix 253 p.
(Határozó kézikönyvek) Kve 2800 Ft
HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa
FFooyy,,  MMaarrcciiaa: A beagle. Bp.: Cser K. (Kisállataink) Fve
2495 Ft

Halászat. Vadászat
VVaarrggaa  ZZoollttáánn  ––  KKáássaa  RRóóbbeerrtt: Vadkár: módszertani segédlet
termelôknek, vadgazdálkodóknak és vadkárszakértôknek.
Bp.: Mezôgazda 184 p., VIII t.
Kve 4900 Ft

Vendéglátás. Szakácskönyvek
BBeeddee  RRóóbbeerrtt  ––  SSeerréénnyyii  ZZssoolltt  ––  KKôôrröössyy  GGaabbrriieellllaa:
Receptdaráló.  Bp.: Boook K. 157, [2] p. Kve 3789 Ft
BBuurrggoonnyyaaéétteelleekk: [egyszerû, változatos és mindig finom].
Pécs: Art Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
CCssaallááddii  kkoonnyyhhaa: [gyorsan, olcsón és mindig ötletesen].
Pécs: Art Nouveau 237, [3] p. Kve 999 Ft
DDééll--AAffrriikkaa  íízzeeii: [változatos, aromás és egzotikus]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
DDiiáákkccsseemmeeggéékk:: [olcsó, egyszerû és nagyon finom]. Pécs:
Art Nouveau 234, [6] p. Kve 999 Ft
FFiittnneesszzkkoonnyyhhaa: [ízletes, könnyû és friss]. Pécs: Art
Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
FFrraannkk  JJúúlliiaa: A legfinomabb burgonyás ételek: 100 recept.
Bp.: Corvina 79 p. (Frank Júlia receptjeibôl, 18.) Fve 198 Ft
GGyyoorrsséétteelleekk: [ízletes, rafinált és sokoldalú]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
GGyyüümmööllccssööss  ssüütteemméénnyyeekk: [lédús, édes, csábító]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
HHaalléétteelleekk: [változatos, könnyû és nagyon finom]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
KKeelleettii  kkoonnyyhhaa: [egzotikus, fûszeres és ellenállhatatlan].
Pécs: Art Nouveau 237, [3] p. Kve 999 Ft
KKééttsszzeemmééllyyeess  rreecceepptteekk: [praktikus, ízletes és ötletes]. Pécs:
Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
MMáárrttáássookk  &&  sszzóósszzookk: [egyszerû, gyors és változatos].Pécs:
Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
OOllaasszz  kkoonnyyhhaa: [gyors, egyszerû és fenséges]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
PPaarrttiiéétteelleekk: [rafinált, színes és mindig trendi]. Pécs: Art
Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
SSttrreesssszzmmeenntteess  ffôôzzééss: [egyszerûen, gyorsan, ötletesen].
Pécs: Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
TTaappaass: [kicsi, változatos és tipikusan spanyol]. Pécs: Art
Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
TTéésszzttaaöönntteetteekk: [egyszerû, ízletes és nagyon olasz]. Pécs:
Art Nouveau 240 p. Kve 999 Ft
TToobbaaii  RRóóbbeerrtt: Receptek csirkéhez. Bp.: Mitfozzunkma.hu
48 p. (Magyar remekek, magyar receptek a
mindennapokra) Fve 890 Ft
TToojjáásséétteelleekk  ssóóssaann  ééss  ééddeesseenn: Dr. Oetker. Bp.: Grafo 93 p.
Kve 1100 Ft
TTóótthh  EEnnddrree: Receptek salátákhoz. Bp.: Mitfozzunkma.hu 48
p. (Magyar remekek, magyar receptek a mindennapokra)
Fve 890 Ft
TTóótthh  EEnnddrree: Receptek tésztákhoz. Bp.: Mitfozzunkma.hu 48
p. (Magyar remekek, magyar receptek a mindennapokra)
Fve 890 Ft
VVeeggeettáárriiáánnuuss  éétteelleekk: [változatos, friss és finom]. Pécs: Art
Nouveau 236, [4] p. Kve 999 Ft
ZZööllddssééggéétteelleekk:: [ropogós, friss és vitamindús]. Pécs: Art
Nouveau 237, [3] p. Kve 999 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés.
Számvitel
LLaaáább  ÁÁggnneess: Döntéstámogató vezetôi számvitel: elméleti és
módszertani irányok. Bp.: Complex 381 p. Kve 5460 Ft
KKaawwaassaakkii,,  GGuuyy: Elbûvölés: az érzések, a tettek és a
gondolkodásmód befolyásolásának mûvészete. Bp.: HVG
Kv. 266 p. Kve 3900 Ft
SSiinnkkoovviiccss  AAllffrréédd: Controlling esszék. Bp.: Complex 235 p.
Kve 5775 Ft

Élelmiszeripar. Borászat
BBrroooomm,,  DDaavvee: Whisky világatlasz.  Pécs: Alexandra 320 p.
Kve 9900 Ft
KKáánnttoorr  EEnnddrree: Jásdi István: a gondos diplomata. Bp.: Jaffa
138 p. (A bor filozófiája) Fve 1990 Ft

MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Keserû pohár. 1. köt. Bortenger. Bp.:
Urbis Kvk. 249, [2] p., [16] t. Kve 2500 Ft
ZZiillaaii  JJáánnooss: Isten a párducon: a bor élménye és a mámor.
Bp.: Mezôgazda 127 p. Fve 3200 Ft

Kohászat
RReemmppoorrtt  ZZoollttáánn    ––  LLeennggyyeellnnéé  KKiissss  KKaattaalliinn: A Kohászati
Történeti Bizottság alapítása és tevékenysége: megjelent
Kiszely Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából,
az Öntödei Múzeumban 2011. április 28.-án tartott
emlékülésen.  Bp.: MMKM Öntödei Múzeuma 77 p.
(Öntödei múzeumi füzetek, 20.) Fve ingyenes, 67
példány felett 545 Ft

Számítástechnika
DDOOSSttaallggiiaa:: 30 éves a PC. Bp.: MMKM 24 p. Fve ingyenes,
67 példány felett 350 Ft
MMaayyeerr  IIssttvváánn: Fel a netre, öregem!: [frissített gyakorlati
tudnivalók az internetrôl és a számítógéprôl az
„ezüstgeneráció” részére]. Bp.: Panem 208 p. (Idôsebbek
is elkezdhetik) Fve 2200 Ft

Épületek fûtése
LLiibbiikk  AAnnddrrááss: Fatüzelésû épített kályhák. Bp.: Terc 218 p.
Kve 4800 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Építészet. Urbanisztika
HHaajjóóss  GGyyöörrggyy: Építészek, mérnökök, építôk. Bp.: Építésügyi
Téjékoztatási Központ Kft. 175 p. Fve 6300 Ft
JJáánnoossssyy  PPéétteerr  SSáámmuueell  ––  EErr,,  ddoonngg  qqiiaanngg: Hudec
László élete és munkássága: az igazi homo ludens.
Bp.: Építésügyi Téjékoztatási Központ Kft. 160 p. Kve
6990 Ft
KKôôvváárryy  LLáásszzllóó: Erdély építészeti emlékei. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. XII, 335 p. Kve 4100 Ft
KKrroonnaauueerr  ÉÉvvaa  LLiillllaa: Aranymadár freskó tolla: egy mûemlék
börtönkápolna nem mindennapi újjászületése. Bp.:
Gondolat 151, [5], XXXI p. Fve 3500 Ft
MMeeggggyyeessii  TTaammááss: Számadás: válogatott írások.  Bp.: Terc
252 p. (Építészet/elmélet, 15.) Fve 2500 Ft
SSeerreeggii  GGyyöörrggyy: A Margit híd, 1871–2010: fejezetek
egy Széchenyi-díjas mérnök naplójából. Bp.:
Építésügyi Téjékoztatási Központ Kft. 137 p. Fve
5250 Ft
SSiippooss  AAnnddrrááss: A jövô Budapestje, 1930–1960 :
városfejlesztési programok és rendezési tervek. Bp.:
Napvilág 240 p. Fve 3599 Ft

Képzômûvészet
SSüümmeeggii  GGyyöörrggyy: A Kecskeméti Mûvésztelep, 1909–1944.
Bp.: Corvina 170 p. (Mûvészcsoportok)Fve 490 Ft

Numizmatika
AA  VVIIIIII..  nnuummiizzmmaattiikkaa  ééss  aa  ttáárrssttuuddoommáánnyyookk. Konferencia:
Szeged, 2009. október 7-8-9. Szeged: Móra F. Múz.: M.
Numizmatikai Társ.: M. Éremgyûjt. Egyesülete 279 p. Fve
ingyenes 67 példány fölött 3132 Ft

Díszítômûvészet
MMiikkuullkkaa  FFeerreenncc: Új gyöngyszövött karkötôk. Bp.: Cser K.
30, [2] p. (Színes ötletek, 6.) Fve 1195 Ft
RRaaggaasszzttootttt  kkééppeekk  ééss  ffiigguurráákk. Bp.: Cser K. 32 p. (Színes
ötletek, 8.) Fve 1195 Ft
VViinncczzee  EEsszztteerr: Szalvétatechnika A-tól Z-ig. Bp. : Cser K. 30,
[2] p. (Színes ötletek, 7.) Fve 1195 Ft

Szobrászat
IIssmmeerrôôss  mmûûvveekk  eellffeelleeddeetttt  aallkkoottóójjaa: Horvay János (Pécs,
1874 – Budapest, 1944). Dombóvár: Dombóvári
Városszépítô és Városvédô Közhasznú Egyes. 222 p.
(Helytörténeti sorozat, 9.) Fve ingyenes 67 példány fölött
3500 Ft

Ötvösmûvészet
ÖÖttvvööss  NNaaggyy  FFeerreenncc: Ötvösmûvészet: a kezdetektôl
napjainkig.  Bp.: Scolar 366 p. Kve 7500 Ft
SSaallaammoonnyy,,  SSaannddrraa: 1000 egyedi ékszer: gyöngyékszerek,
bizsuk, medálok és láncok. Bp.: Scolar 320 p. (Scolar
design) Fve 5996 Ft
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Könyvesboltban, antikváriumban
állást keresek 15 éves könyv-
szakmai, értékesítési gyakorlattal.

Telefon: 06-70-513-1314
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Festészet
NNéémmeetthh  IIssttvváánn: Az élet csalfa tükrei: holland
életképfestészet Rembrandt korában. Bp.: Typotex 176, [3]
p., [24] t. (Képfilozófiák) Fve 2300 Ft

Festészet
PPóóssaa  EEddee: A pasztellfestészet titkai. Bp.: Cser K. 80 p. (Kis
mûterem) Fve 2495 Ft

Grafikai mûvészetek
VVllaadd,,  LLiivviiuu  ––  NNiiccaa,,  IIooaacchhiimm: Bonchidai fény-árnyék. Cluj:
Mûvelôdés 47 p. Fve 1718 Ft

Zene
GGuussttaavv  MMaahhlleerr. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 15.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
RRoobbeerrtt  SScchhuummaannnn. Bp.: Kossuth 57 p. + CD (Világhíres
zeneszerzôk, 16.) (Metropol könyvtár) Kve 1590 Ft
SSuuttcclliiffffee,,  PPhhiill: AC/DC: high-voltage rock'n'roll: a hiteles,
képekkel illusztrált történet. Bp.: Cartaphilus 223 p.
(Legendák élve vagy halva) Kve 5490 Ft

Fotómûvészet. Fényképezés
MMaarriieenn,,  MMaarryy  WWaarrnneerr: A fotográfia nagykönyve: a fényképezés
kultúrtörténete. Bp.: Typotex 575 p. Fve 6900 Ft

Színházmûvészet. Táncmûvészet
AAkkii  aazz  éélleettéévveell  jjááttsszzootttt: LLaattiinnoovviittss. Bp.: Noran Libro 242,
[5] p. Kve 2800 Ft
NNeewwmmaann,,  BBaarrbbaarraa: Balettmesék képeskönyve. Bp.:
Egmont-Hungary 64 p. + CD Kve 3699 Ft

Filmmûvészet
SScchhrraaddeerr,,  PPaauull: A transzcendentális stílus a filmben: Ozu,
Bresson, Dreyer.  Bp.: Francia Új Hullám K. 191 p.
(Szerzôifilmes könyvtár, 2.) Fve 3000 Ft

Sport
MMaaccccaaddaannzzaa,,  RRoobbeerrttoo: Fitneszgépek otthon és az
edzôteremben: [gépválasztás, használati útmutató, edzés,
gyakorlatok].  Bp.: Sziget 127 p. (Fitnesz könyvek) Fve
2250 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
BBáárrddoossii  VViillmmooss  ––  KKiissss  GGáábboorr: Közmondások: 3000
magyar közmondás és szójárás betûrendes értelmezô
dióhéjszótára. Bp.: Tinta XIII, 171, [2] p. (Az ékesszólás
kiskönyvtára, 1.) Fve 990Ft
BBáárrddoossii  VViillmmooss  ––  KKiissss  GGáábboorr: Szólások: 5000 magyar
állandósult szókapcsolat betûrendes értelmezô
dióhéjszótára. Bp.: Tinta XIII, 231 p. (Az ékesszólás
kiskönyvtára, 2.) Fve 990 Ft
CCsseerrnnuussnnéé  OOrrttuuttaayy  KKaattaalliinn: A franciaországi kisebbségi
nyelvek a hatalom árnyékában Bp.: Gondolat 67 p.
(Universitas Pannonica, 9.) Fve 900 Ft
RRáácczz  FFeerreenncc: Szépen, érthetôen, kulturáltan – magyarul! :
beszédfejlesztô kézikönyv. Bp.: Eötvös J. Kvk. 110 p. Fve
2004 Ft

Irodalomtudomány
AA  ffrraanncciiaa  iirrooddaalloomm  ttöörrttéénneettee. Bp.: ELTE Eötvös K. 944 p.
Kve 5800 Ft
AAllbbeerrtt  SSáánnddoorr: „A fövenyre épített ház”: a fordításelméletek
tudomány- és nyelvfilozófiai alapjai. Bp.: Áron 325 p. Fve
2880 Ft
FFiieelldd,,  SSyydd: Forgatókönyv: a forgatókönyvírás alapjai:
kalauz lépésrôl lépésre, az ötlettôl a kész könyvig. Bp.: Cor
Leonis 289 p. Fve 3990 Ft
HHaallmmaaii  TTaammááss: Székely Magda. Bp.: Balassi 135 p.
(Kortársaink) Fve 2000 Ft
KKaappppaannyyooss  AAnnddrrááss: James Joyce: Ulysses. Bp. : Akkord
136, [2] p. (Talentum mûelemzések) Fve 1490 Ft
KKoovvááccss  IIlloonnaa: Dilettánsok az irodalomban: Sade márki,
Casanova et al. Bp.: Fapadoskonyv.hu 263, [4] p. Fve
2405 Ft
SSaammuu  ÁÁggnneess: Nagy László: irodalmi-múzeumpedagógiai
munkafüzet. [Veszprém]: Veszprém M. Múz. Ig.: Laczkó D.
Múz. 16 p. Fve ingyenes, 67 példány felett 1100 Ft
TTeeggyyeeyy  GGaabbrriieellllaa: Hangok, összhangzatok: hat 20. századi
francia írónô. Bp.: Gondolat 119 p. (Universitas
Pannonica, 12.) Fve 1250 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret. Helytörténet
HHaajjnnii  IIssttvváánn  ––  NNaaggyy  NNoorrbbeerrtt  ––  BBoorrii  ZZssoolltt: Budapest:
English, deutsch, italiano, français, español, svenska,
russkij, magyar.  Budaörs: CasteloArt Kft. 92, [3] p. +
DVD Kve 5990 Ft
SSuugglliiaannoo,,  CCllaauuddiiaa: Magyarország. Bp.: Gabo 135 p. (A
világ legszebb helyei) Kve 4990 Ft

SSzzaarrkkaa  LLaajjooss:: Hévíz. Bp.: Sprinter 229 p. Fve 1990 Ft
ZZaallaaii  mmúúzzeeuumm: közlemények Zala megye múzeumaiból:
Mitteilungen der Museen des Komitates Zala:
publications of the museums of Zala county.
Emlékkonferencia Kisfaludi Strobl Zsigmond születésének
125. évfordulója alkalmából + Régészeti és néprajzi
tanulmányok. 19.  Zalaegerszeg: Zala M. Múz. Ig. 271
p. Kve ingyenes: 67 példány felett 5833 Ft

Életrajzok. Családtörténet
KKiiss  BBáálliinntt: Az Árpádok királyi vére Magyarország
családaiban. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. [4],
35, XX p., [88] t., [13] t.fol. Kve 4100 Ft
ZZoonnddaa  TTaammááss: Balassagyarmat jeles polgárai.
[Balassagyarmat]; Bp.: Zonda T. 363, [2] p.
Kve 2990 Ft

Történettudomány. Régészet. Mûvelôdéstörténet
EErrddééllyyii  LLáásszzllóó: A székelyek eredete. Máriabesnyô: Attraktor
97 p. Fve 1901 Ft
HHóómmaann  BBáálliinntt: A székelyek eredete. Máriabesnyô: Attraktor
102 p. Fve 1901 Ft
MMaaggyyaarr  ttöörrttéénneettttuuddoommáánnyy  aazz  eezzrreeddffoorrdduullóónn: Glatz Ferenc
70. születésnapjára. Bp.: ELTE Eötvös K.: MTA Társkut.
Közp. 936 p. Kve 4001 Ft
SSaalllleess,,  CCaatthheerriinnee: Magánélet a római császárok korában.
Bp.: Corvina 80 p. (Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft
SSttrraaddlliinngg,,  JJaann: A történelem rettegett asszonyai.  Bp.:
General Press 278 p. Fve 3800 Ft
SSzzéékkeellyy  JJáánnooss: Cigány népismeret: te del o Del baxt! Bp.:
Szt. István Társ. 127 p. Fve 700 Ft
TTóótthh  EEnnddrree: Studia Valeriana: az alsóhetényi és ságvári
késô római erôdök kutatásának eredményei.  [Dombóvár]:
Dombóvári Városszépítô és Városvédô Közhasznú Egyes.
353 p. (Helytörténeti sorozat, 8.) Fve ingyenes 67 példány
felett 4375 Ft
TTrraassssaarrdd,,  FFrraannççooiiss  ––  CCaassaallii,,  DDiimmiittrrii  ––  AAuuggeerr,,  AAnnttooiinnee:
Magánélet a Napkirály korában. Bp.: Corvina 80 p.
(Mindennapi történelem) Kve 1691 Ft

Európa (és az európai államok) története
HHaarrssáánnyyii  IIvváánn: A félperifériától a centrumig: ibériai
tanulmányok a hosszú 19. és a még hosszabb 20.
századból. Pécs: IDResearch Kft.: Publikon K. 357 p. Fve
2990 Ft
SShhaawwccrroossss,,  WWiilllliiaamm: Botrányok szemtanúja a Windsor-
házban: az anyakirálynô. Bp.: Gabo 280 p. (Királyi
házak) Kve 2490 Ft

Magyarország és a magyarság története
BBaalloogghh  JJuuddiitt: Székelyföldi karrierek: az udvarhely-széki
nemesség hatalomszerzési lehetôségei a 16-17.
században. Bp.: L'Harmattan: Transylvania Emlékeiért Tud.
Egyes. 257 p. Fve 2600 Ft
EErrddôôddyy  GGáábboorr: A demokrácia katonái: a magyarországi
polgári-alkotmányos átalakulás és a szabadságharc belga
megítélése 1848-1849-ben. Bp.: ELTE Eötvös K. 394 p.
Kve 3800 Ft
EErrddôôddyy  GGáábboorr: Tradicionális történelmi identitás – modern
politikai eszmerendszer: Antall József kereszténydemokrata
politikai filozófiája és annak nemzeti történelmi
beágyazottsága. Bp.: ELTE Eötvös K. 236 p. Kve 3250 Ft
KKrriissttóó  GGyyuullaa  ––  BBaarrttaa  JJáánnooss  ––  GGeerrggeellyy  JJeennôô: Magyarország
története: elôidôktôl 2000-ig. Bp.: Pannonica 687 p. Kve
4990 Ft
SStteeiieerr  LLaajjooss: Az 1849-ik trónfosztás elôzményei és
következményei: ismeretlen adalékok az 1848-49-iki
szabadságharc történetéhez. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K. 388 p. Kve 4300 Ft
SSzzááddeecczzkkyy--KKaarrddoossss  LLaajjooss: Erdély és Mihály vajda története:
1595–1601: oklevéltárral. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik
Kvház K. V, 612 p. Kve 5700 Ft
SSzziilláággyyii  SSáánnddoorr: A magyar forradalom története 1848- és
49-ben. [Repr. kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. VIII, 424
p. Kve 4600 Ft
SSzziilláággyyii  SSáánnddoorr: Báthory Gábor fejedelem története. [Repr.
kiad.] Bp.: Históriaantik Kvház K. IV, 329, [3] p. Kve
4001 Ft
TTöörröökk--mmaaggyyaarrkkoorrii  áállllaamm--ookkmmáánnyyttáárr. [Repr. kiad.] Bp.:
Históriaantik Kvház K.  560 p. Kve 5299 Ft
TTöörröökk--mmaaggyyaarrkkoorrii  áállllaamm--ookkmmáánnyyttáárr..  77..  kköött.[Repr. kiad.]
Bp.: Históriaantik Kvház K.  645 p. Kve 5800 Ft
UUjjvváárryy  ZZoollttáánn: A szeretett királynô: [Mária Terézia].
Debrecen: Didakt 40 p. Kve 1600 Ft
UUnnggvváárryy  ZZssoolltt: A hazáért és a szabadságért.  Bp.: Beszélô
Hal 24 p. (Történetek a magyar múltból) Kve 1300 Ft

SZÉPIRODALOM
AA  jjöövvôô  nneemm  aa  mmiiéénnkk: [fiatal latin-amerikai elbeszélôk]. Bp.:
L'Harmattan: JAK 228 p. (JAK világirodalmi sorozat, 59.)
Fve 2300 Ft
AAmmbbrruuss  ZZoollttáánn: Giroflé és Girofla. Bp.: Fapadoskonyv.hu
252, [3] p. Fve 2100 Ft
AArraabb  nnééppmmeesséékk. Bp.: Kossuth 125 p. (Népek meséi, 15.)
(Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
AArraannyy  LLáásszzllóó: A kismalac és a farkasok.  [Nagykôrös]:
Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek, 69. Fve 200 Ft
AArrcchheerr,,  JJeeffffrreeyy: Tucatnyi félrvezetés. Bp.: General Press
318 p. Kve 3200 Ft
AArroolldd,,  MMaarrlliieessee: Titkos történetek. Bp.: Fabula Stúdió 58 p.
(Olvasó Leó) Kve 1790 Ft
AAssiimmoovv,,  IIssaaaacc: Az Alapítvány elôtt. Bp.: Gabo 417, [4] p.
Fve 2990 Ft
AAssiimmoovv,,  IIssaaaacc: Elôjáték az Alapítványhoz.  Bp.: Gabo 385,
[2] p. Fve 2990 Ft
BBáálliinntt  ÁÁggnneess: Foltoskönyökû. Bp.: Móra 51, [4] p. Kve
1890 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa:: Százlábú: versek óvodásoknak. Pécs:
Alexandra 75, [4] p. Kve 1699 Ft
BBaarrttooss  EErriikkaa: Zsákbamacska: versek óvodásoknak. Pécs:
Alexandra 75, [4] p. Kve 1699 Ft
BBeecckkeerr,,  BBoonnnnyy: Medve látogatója. Bp.: Pongrác K. [52] p.
Kve 2700 Ft
BBeennee  ZZoollttáánn: Továbbmondott történetek. Pomáz: Kráter
Mûhely Egyes. 166, [2] p. Fve 2000 Ft
BBeennnneetttt,,  SSaarraa: A csábítás fortélyai.  Bp.: General Press 342
p. (Romantikus regények) Kve 2800 Ft
BBeerrggeenn,,  LLaarraa: Csupa csillogás. Bp.: Egmont-Hungary 95 p.
Kve 3499 Ft
BBiirrttaallaann  FFeerreenncc:: ...aztán lett az úttest. Bp.: Hungarovox 62
p. Fve 1700 Ft
BBrroonnttëë,,  CChhaarrlloottttee: Shirley. Szeged: Lazi 571 p. Kve 3600 Ft
CCaarraassoonnii,,  JJ.: A fehér mágus. Bp.: 3T+C K. 216 p. Fve
2690 Ft
CCaarraassoonnii,,  JJ..: A követség árnyai. Bp.: 3T+C K. 256 p. Fve
2690 Ft
CCaassssaannddrraa,,  JJ..  WW..:: A delfinek bolygója. Bp. : Kornétás 118
p. Fve 2300 Ft
CChhaappmmaann,,  GGaarryy  DD.. ––  PPaallmmeerr,,  CCaatthheerriinnee: Parázslô ôsz.
Bp.: Harmat 279 p. Fve 2900 Ft
CChhaarrtteerriiss,,  LLeesslliiee: Találkozás a Tigrissel. Bp:
Fapadoskonyv.hu 158 p. Fve 1909 Ft
CCoolllliinnss,,  TTiimm: Egy vagány vámpír naplója. Bp.: Dark 222 p.
Fve 1990 Ft
CCssaahhoollcczzii  AAnnnnaammáárriiaa: Apák és lányok. [S.l.]: [Szerzô] 156
p. Fve 1990 Ft
DDaallyy,,  CCaatthheerriinnee: Verdák világa 1. Reklámverda kerestetik + A
nagy mûsorszám. Bp.: Egmont-Hungary 48 p. Kve 2699 Ft
DDaallyy,,  CCaatthheerriinnee: Verdák világa 2. A nagy fogás + Ciao,
Amerika! Bp.: Egmont-Hungary 48 p. Kve 2699 Ft
DDéénneess  ZZssóóffiiaa: Zrínyi Ilona. Bp.: Fapadoskonyv.hu 352, [2]
p. Fve 2578 Ft
DDeevveeccsseerryy  LLáásszzllóó: Számvarázs. [Nagykôrös]: Szilágyi L.
[24] p. (Trixi könyvek, 68.) Fve 200 Ft
DDrraaggoommáánn  GGyyöörrggyy: A fehér király. Bp.: Magvetô 303 p. Kve
2890 Ft
DDssiiddaa  JJeennôô  öösssszzeeggyyûûjjttöötttt  vveerrsseeii. Szombathely: Savaria
Univ. Press 793 p. Kve 5300 Ft
ÉÉbbeerrtt  TTiibboorr: Örvényben. Bp.: Napkút 162, [2] p. Fve 1790 Ft
ÉÉnn  eellmmeenntteemm  aa  vváássáárrbbaa... [Nagykôrös]: Szilágyi L. [24] p.
(Trixi könyvek, 70.) Fve 200 Ft
EEööttvvööss  KKáárroollyy: A balatoni utazás vége. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 254 p. Fve 2100 Ft
FFáábbiiáánn  JJaannkkaa: Emma lánya. Bp.: Ulpius-ház 510 p., [1]
t.fol. Fve 3499 Ft
FFaazzeekkaass  AAnnnnaa: Fényes telehold van. Bp.: Móra 35 p. Kve
1691 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Búcsúzás. Szeged: Lazi 175 p. (Fekete
István mûvei) Kve 2600 Ft
FFééssüüss  ÉÉvvaa:: Az ezüst hegedû. Bp.: Szt. István Társ. 236 p.
Kve 2800 Ft
FFrraannccee,,  AAnnaattoollee: A vörös liliom. Bp.: Fapadoskonyv.hu 361
p. Fve 2291 Ft
FFrraannccee,,  AAnnaattoollee: Virágzó élet. Bp.: Fapadoskonyv.hu 258,
[4] p. Fve 2387 Ft
GGaaaall  MMóózzeess: Magyar hôsök és királyok. Bp. :
Fapadoskonyv.hu 94 p. Fve 1796 Ft



GGáábboorr  EEmmeessee: A tücsök és a hangyák. [Budakeszi]: Táltoskönyvek
[17] p. (Tarka-barka mesesorozat, 4.) Kve 1190 Ft
GGáábboorr  EEmmeessee: Mentsük meg a fákat! [Budakeszi]: Táltoskönyvek
[17] p. (Tarka-barka mesesorozat, 3.) Kve 1190 Ft
GGiibbssoonn,,  RRaacchheell: Jane vékony jégen táncol.  Bp.:
Athenaeum 260, [3] p. Fve 2990 Ft
GGoolleennyyaa  PPuurriissaaccaa,,  AAggnneess: A perui papnô. Bp.: Magánkiad.
331, [2] p. (Kristály könyvtár) Fve 3100 Ft
GGoosscciinnnnyy,,  RReennéé  ––  UUddeerrzzoo,,  AAllbbeerrtt: Asterix és Kleopátra. Bp.:
Egmont-Hungary 48 p. (Asterix kalandjai, 6.) Fve 2199 Ft
GGoosscciinnnnyy,,  RReennéé  ––  UUddeerrzzoo,,  AAllbbeerrtt: Asterix galliai körutazása.
Bp.: Egmont-Hungary 48 p. (Asterix kalandjai, 5.) Fve
2199 Ft
GGyyeerrggyyaaii  AAllbbeerrtt: A falutól a városig. Háború után. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 273, [2] p. Fve 2426 Ft
HHaappkkaa,,  CCaatthheerriinnee: A nagy ugrabugra. Bp.: Egmont-
Hungary 32 p. (Mesék a barátságról, 2.) Kve 2199 Ft
HHaappkkaa,,  CCaattherine: Bújócskázni csudijó! Bp.: Egmont-
Hungary 32 p. (Mesék a barátságról, 1.) Kve 2199 Ft
HHaarrkknneessss,,  DDeebboorraahh: A boszorkányok elveszett könyve. Bp.:
Cartaphilus 695 p. Kve 3990 Ft
HHaarrttmmaann,,  BBoobb:: Karácsonyi mesélô könyv: [történetek,
mesék és legendák a közös ünnepléshez] Bp.: Harmat
126 p. Kve 3900 Ft
HHeeggyyii  nnééppeekk  mmeessééii. Bp.: Kossuth 125 p. (Népek meséi,
16.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
HHeerrbbeerrtt,,  FFrraannkk: Heisenberg szeme.  [Szeged]: Szukits 234
p. Fve 3500 Ft
HHoo,,  OOlliivveerr: A vasálarcos. Pécs: Alexandra 157 p.
(Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
HHooffffmmaannnn,,  EE..  TT..  AA..: Az arany virágcserép A homokember +
Scuderi kisasszony.  Bp.: Európa 243, [2] p. (Európa
diákkönyvtár) Fve 1000 Ft
IIggnnáácczz  RRóózzssaa: Ikerpályáimon. Bp.: Fapadoskonyv.hu 504,
[2] p. Fve 2864 Ft
JJaammeess,,  RReebbeeccccaa: Gyönyörû bajkeverô. Bp.: Athenaeum
279 p. Fve 2990 Ft
JJoonnqquueett,,  TThhiieerrrryy: Tarantula. Bp.: Cartaphilus 133, [2] p.
Fve 2000 Ft
JJooyyccee,,  BBrreennddaa: Halálos ígéret. Bp.: General Press 358 p.
(Romantikus regények) Kve 2800 Ft
KKáállmmáánn  JJeennôô ––  TTaannkkóó  BBééllaa:: Sicc a cirkuszban. Bp.: Móra
[48] p. Kve 2490 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Budapesti emlék Budapesti emlék +
Meséskönyv + Képeskönyv + Panoráma. Bp.: Kossuth
207 p. (Karinthy Frigyes mûvei, 1.) (Metropol könyvtár)
Kve 495 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Mennyei riport. Bp.: Kossuth 255 p.
(Karinthy Frigyes mûvei, 2.) (Metropol könyvtár) Kve 1490 Ft
KKaarriinntthhyy  FFrriiggyyeess: Tanár úr kérem Együgyû lexikon. Bp.:
Kossuth 223 p. (Karinthy Frigyes mûvei, 3.) (Metropol
könyvtár) Kve 1490 Ft
KKaarrppyysshhyynn,,  DDrreeww: A gonosz dinasztia. [Szeged]: Szukits
315 p. Fve 2690 Ft
KKeepplleerr,,  LLaarrss: A Paganini-szerzôdés. Bp.: Cartaphilus 553
p. (Carta light) Fve 3490 Ft
KKlláárriiss  aannttoollóóggiiaa. Bp.: Uránusz 322 p. Fve 5900 Ft
KKllaasssszziikkuuss  áállllaattmmeesséékk. Bp.: Ventus Libro 511 p. Fve 4800 Ft
KKllaasssszziikkuuss  rréémmttöörrttéénneetteekk: [horror, misztikum és
természetfeletti jelenségek]. Bp.: Ventus Libro 512 p. Fve
4800 Ft
KKoonncczzeekk  JJóózzsseeff: Vogul szigorlat. Bp.: Napkút 224, [6] p.
Kve 3500 Ft
KKrraafftt,,  EErriicc: Herb és Lorna. Bp.: Cor Leonis 369 p. Fve
2990 Ft
KKrreennttzz,,  JJaayynnee  AAnnnn: Az éjféli kristály. Bp.: Maecenas 335 p.
Fve 1650 Ft

KKrriizzaa  JJáánnooss: Az álomlátó fiú. Bp.: Móra 244, [3] p., [4]
t.fol. Kve 2990 Ft
LLaacckkffii  JJáánnooss: Heni és a hajmeresztô terv.  Bp.: Egmont-
Hungary [24] p. (Együtt olvasni jó!) Kve 2499 Ft
LLaattiinnoovviittss  vveerrsseett  mmoonndd. Bp.: Kossuth 94 p. + CD Kve 2990 Ft
LLeeee,,  AAbbbbyy: Hol jár az eszem? Bp.: Jaffa 252 p. Fve 2490 Ft
LLeeiinneerr  LLaauurraa: A Szent Johanna gimi. 5. Remény. Bp.:
Ciceró 485 p. Fve 2990 Ft
LLeennggyyeell  DDéénneess: Emlékezések, 1947–1980. Kolozsvár:
Mûvelôdés 239 p. Fve 1527 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: A huszonegyedik utca. Bp.: Fapadoskonyv.hu
179 p. (Mándy Iván regények) Fve 2235 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: A pálya szélén. Bp.: Fapadoskonyv.hu 186 p.
(Mándy Iván regények) Fve 2235 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Álom a színházról. Bp.: Fapadoskonyv.hu
124, [3] p. (Mándy Iván regények) Fve 2138 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Egy ember álma. Bp.: Fapadoskonyv.hu 142
p. (Mándy Iván regények) Fve 2158 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Fabulya feleségei. Bp.: Fapadoskonyv.hu 95
p. (Mándy Iván regények) Fve 2082 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Francia kulcs. Bp.: Fapadoskonyv.hu 136 p.
(Mándy Iván regények) Fve 2158 Ft
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p. (Mándy Iván regények) Fve 2120 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Régi idôk mozija. Bp.: Fapadoskonyv.hu 152,
[3] p. (Mándy Iván regények) Fve 2196 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Zsámboky mozija. Bp.: Fapadoskonyv.hu
164 p. (Mándy Iván regények) Fve 2216 Ft
MMaarrjjaallaa,,  AAnnnniikkkkii  ––  KKaarrjjaallaaiinneenn,,  HHeellii: Télapó meséje. Bp.:
Royal Octavo 87 p. Kve 3000 Ft
MMaassaannnneekk,,  JJooaacchhiimm:: A vad focibanda. 1. köt. Leó, a
cselkirály. Bp.: Fabula Stúdió 132, [2] p. Kve 1890 Ft
MMaauurriiaacc,,  FFrraannççooiiss: Fekete angyalok. Bp.: Fapadoskonyv.hu
165 p. Fve 2216 Ft
MMccFFaaddddeenn,,  DDeeaannnnaa: A notre-dame-i toronyôr. Pécs:
Alexandra 159 p. (Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
MMccFFaaddddeenn,,  DDeeaannnnaa: Frankenstein.  Pécs: Alexandra 160 p.
(Klasszikusok könnyedén) Kve 999 Ft
MMeeaadd,,  RRiicchheellllee: Vámpírakadémia. 6. A végsô áldozat. Bp.:
Agave Kv. 426 p. Fve 3280 Ft
MMiikkllyyaa  LLuuzzssáánnyyii  MMóónniikkaa    ––  MMiikkllyyaa  ZZssoolltt : Szivárvány-ovi.
[Nagykôrös]: Szilágyi L. [24] p. (Trixi könyvek, 67.) Fve 200 Ft
MMiilllleerr,,  AArrtthhuurr  ––  UUnnggvváárrii  TTaammááss: Üvegcserepek. Bp.: Scolar
143 p. (Ungvári Tamás színmûfordításai) Kve 1950 Ft
MMiilloosszz,,  CCzzeessllaaww: Családias Európa. Pozsony: Kalligram
287 p. Kve 2990 Ft
NNééggyy  ééggttáájj  nnééppmmeessééii. Bp.: Kossuth 124 p. (Népek meséi,
18.) (Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
NNeessss,,  PPaattrriicckk: Válasz és kérdés. [Budaörs]: Vivandra Kv.
498 p. (Chaos walking trilógia, 2.) Fve 3500 Ft
PPaalloottaaii  BBoorriiss: Aprópénz. Bp.: Fapadoskonyv.hu 222, [5]
p. Fve 2329 Ft
PPaalloottaaii  BBoorriiss: Vidám vasárnap. Bp.: Fapadoskonyv.hu
292, [2] p. Fve 2462 Ft
PPeeaarrssoonn,,  AAlllliissoonn: Csak tudnám, hogy csinálja: a kudarc
komédiája, a siker tragédiája. Bp.: Gabo 390 p. Kve 2990 Ft
PPeeaarrssoonn,,  MMaarryy  EE..: Az imádott Jenna Fox.  Bp.: Ciceró 349
p. Fve 2990 Ft
PPeettrriikk  IIvváánn: Ki ölte meg Jean Cassinit? Bp.: Liget 307 p.
(Liget könyvek) Fve 2500 Ft
QQuuiinnnn,,  KKaattee: A császár szeretôje. Bp.: General Press 565,
[2] p. (Regényes történelem) Kve 3900 Ft
RRaannsscchhbbuurrgg  JJeennôô:: Gyerekségek. Bp.: Móra 49, [2] p. Kve 1990 Ft
RReeiillllyy,,  MMaatttthheeww:: A halál hét csodája. Bp.: Gabo 432 p. Kve 2990 Ft
SScchhnneeiiddeerr,,  LLiiaannee: Bori a fogorvosnál. Bp.: Manó Kv. [24]
p. (Barátnôm, Bori, 14.) Fve 690 Ft

SScchhnneeiiddeerr,,  LLiiaannee: Bori születésnapja. Bp.: Manó Kv. [24]
p. (Barátnôm, Bori, 15.) Fve 690 Ft
SScchhnneeiiddeerr,,  LLiiaannee: Bori, a balerina. Bp.: Manó Kv. [24] p.
(Barátnôm, Bori, 13.) Fve 690 Ft
SSeerrnnaa--VVaarraa,,  AAnnaa: Sissi, Ausztria császárnéja és
Magyarország királynéja. Bp.: Napraforgó 45 p. Kve
2990 Ft
SSeerrvvaanntt,,  SSttéépphhaannee: Tûzkeresztség. Bp.: Móra 169 p. (Tabu
könyvek) Fve 2190 Ft
SSttrroouudd,,  JJoonnaatthhaann: Bartimaeus. 4. Salamon király gyûrûje.
Bp.: Animus 415 p. Fve 2980 Ft
SSzzáásszzii  MMóónnii ––  IIllaauusszzkkyy  TTaammááss: A Besenyô család
kalandjai: L'art pour l'art Társulat. Bp.: Athenaeum 116,
[4] p. Fve 2990 Ft
SSzzeeccssôôddii  KKrriisszzttiiáánn: Mákmezei Fülefütty Galléros Füge
manó: Mánli nagy útja. Szombathely: Savaria Univ. Press
100, [4] p. Kve 1975 Ft
SSzzeeggeedd  eeffffeekktt: [antológia]. Szeged: Areión Kv. 125 p. Fve 1600 Ft
SSzzeeppeess  MMáárriiaa: Pöttyös Panni az idôvonaton.  Bp.: Móra
60, [2] p. Kve 2490 Ft
SSzziirrmmaaii  JJeennôô: Életutam. Bp.: Égisz 288 p. Kve 3000 Ft
TTaattaayy  SSáánnddoorr: Bujdosásunk története. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 305, [2] p. Fve 2482 Ft
TTaattaayy  SSáánnddoorr: Húshagyókedd. Bp.: Fapadoskonyv.hu 288
p. Fve 2464 Ft
TTaayylloorr,,  CCaallllyy: A mennyország várhat.  Szeged: Könyvmolyképzô
K. 341 p. (Vörös pöttyös könyvek) Kve 3999 Ft
TTeerrssáánnsszzkkyy  JJóózzssii  JJeennôô: Misi Mókus kalandjai.  Bp.: Holnap
107, [6] p. Kve 2300 Ft
TThhaacckkeerraayy,,  WWiilllliiaamm  MM..: A Newcome család. 1. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 368, [2] p. Fve 1948 Ft
TThhaacckkeerraayy,,  WWiilllliiaamm  MM..: A Newcome család. 2. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 371, [3] p. Fve 2596 Ft
TThhaacckkeerraayy,,  WWiilllliiaamm  MM..: A Newcome család. 3. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 331, [3] p. Fve 2597 Ft
TThhaacckkeerraayy,,  WWiilllliiaamm  MM..: A Newcome család. 4. Bp.:
Fapadoskonyv.hu 355, [3] p. Fve 2539 Ft
TThhaacckkeerraayy,,  WWiilllliiaamm  MM..: Hiúság vására. 1. köt.  Bp.:
Fapadoskonyv.hu 548, [2] p. Fve 2597 Ft
TThhaacckkeerraayy,,  WWiilllliiaamm  MM..: Hiúság vására. 2. köt.  Bp.:
Fapadoskonyv.hu 536, [2] p. Fve 2673 Ft
TThhiilloo: Kalandok a lovardában. Bp.: Fabula Stúdió 108 p.
(I love horses) Kve 1790 Ft
TThhuurryy  ZZssuuzzssaa: Egy fedél alatt. Bp.: Fapadoskonyv.hu 402
p. Fve 2673 Ft
TTooppooll,,  JJáácchhyymm: Az ördög mûhelye. Pozsony: Kalligram
163 p. Kve 2400 Ft
TTrrooyyeess,,  CChhrrééttiieenn  ddee: Erec és Enide.  Bp.: Eötvös J. Kvk.
165 p. (Eötvös klasszikusok, 103.) Fve 2177 Ft
UUlliicckkaajjââ,,  LLûûddmmiillaa  EEvvggeenn''eevvaa: Daniel Stein, tolmács. Bp.:
Magvetô 506, [12] p. Kve 3490 Ft
UUlliicckkaajjââ,,  LLûûddmmiillaa  EEvvggeenn''eevvaa: Elsôk és utolsók. Bp.:
Magvetô 447, [5] p. Kve 3690 Ft
UUlliicckkaajjââ,,  LLûûddmmiillaa  EEvvggeenn''eevvaa::  Imágó. Bp.: Magvetô 621,
[8] p. Kve 3990 Ft
UUllllmmaannnn,,  LLiinnnn: Stella zuhan. Bp.: Scolar 254 p. Kve 3250 Ft
VViinnggee,,  JJooaann  DD..: Cowboyok és ûrlények. Bp.: Athenaeum
327 p. Fve 2990 Ft
WWaallllaaccee,,  EEddggaarr: A különös grófnô. Bp.: K.u.K. K. 250 p.
Fve 1900 Ft
WWaarrdd,,  JJ..  RR.: Felszabadított szeretô. Bp.: Ulpius-ház 718 p.
(Fekete Tôr Testvériség, 9.) Fve 4490 Ft
WWiiggggss,,  SSuussaann: A szív szabadsága. Bp.: Harlequin 431 p.
(Arany széphistória) Fve 1495 Ft
ZZssiiddóó  nnééppmmeesséékk. Bp.: Kossuth 116 p. (Népek meséi, 17.)
(Metropol könyvtár) Kve 1190 Ft
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SZÜLÔKNEK

A gyermekkor
minden szakaszá-
nak megvan a ma-
ga szépsége és ne-
hézsége. Sokszor
hajlamosak va-
gyunk csak az
utóbbival foglal-
kozni. A nevelés
nem könnyû mun-
ka, de legalább
ilyen nehéz megél-
ni a gyermek szá-
mára a változást:
kisgyermekkorból
iskoláskorba lépve
újabb problémák ke-
rülnek elôtérbe. A
változás elfogadásá-
hoz szülônek, gyer-
meknek egyaránt
sok-sok szeretet, tü-
relem és megértés
kell. Érdemes figyelni a szakemberek
tanácsaira is. De mi alapján válogas-
sam meg a tanácsadóimat? Ha minden
könyvet elolvasok, a sokszor egymás-
nak ellentmondó vélemények miatt
csak zavarosabb lesz a kép. Egy ötlet a
választáshoz: jó, ha a külsô segítség
olyan formában érkezik, amely egy-
szerre tudományos és fantasztikus: a
mese a kisiskolások gondjaiban is se-
gítség tud lenni.

Gerlinde Ortner Gyógyító mesék cí-
mû könyvérôl már korábban írtunk a
Könyvhét hasábjain. A Móra Kiadó
nemrég megjelentette az osztrák gyer-
mekpszichológus meséinek folytatását
Új gyógyító mesék címmel. A kiad-
vány 13 mesét – és „használati utasí-
tást” – tartalmaz fôként kisiskolások
és szüleik számára. Talán egyre kevés-
bé kell bizonygatni, milyen fontos kö-
zösségi, rituális szerepe van a mesé-
lésnek (idén reklámkampány is felhív-
ta a mindennapos esti mesélésre a fi-
gyelmet), Gerlinde Ortner is vallja,
csak akkor tudunk segíteni gyerme-
künk gondjain, ha van annyi idônk,
hogy leülünk mellé és együtt játszunk
vele, mesélünk neki. A mesék után pe-
dig fontos, hogy szánjunk idôt a be-
szélgetésre is, hiszen így tudjuk igazán
megismerni gyermekünk gondolatait,
érzéseit, örömeit, félelmeit.

Az Új gyógyító mesék gazdag palet-
táját érinti az iskolai és otthoni konf-

liktushelyzetek-
nek: a túlzott té-
vénézés és a ta-
karékosság, a
szexuális felvi-
lágosítás és a
válás, a fogya-
tékkal élôk és a
b e v á n d o r l ó k
témái egyaránt
kapnak egy-
egy mesét. A
mesék közép-
pontjában álta-
lában a másik
ember megis-
merése, meg-
értése és elfo-
gadása áll, de
nem ritka,
hogy ezzel
összefüggés-

ben a gyermek saját érzéseinek meg-
élése is tematizálódik. Toleranciame-
séknek is nevezhetnénk ezeket a tör-
téneteket, hiszen a mesék hôseinek
egy-egy csodálatos átváltozás segítsé-
gével megadatik, hogy átélhessék, mi-
lyen kitaszítottnak, magányosnak,
társtalannak lenni.

A történetek alapvetôen nem külön-
böznek a hagyományos tanítómesék-
tôl. Általában reális kezdôszituációból
indulnak, ahol a gyermekszereplôk va-
lamilyen konfliktussal szembesülnek.
A megoldásig vezetô út azonban leg-
többször mesés, valamilyen fantaszti-
kus eltérülés hatására a szereplô egy
másik világban találja magát, ahol
megtanulja a leckét, hogyan kell helye-
sen viselkednie, hogy aztán vissza-
tér(ül)ve a hétköznapokba alkalmazza
is azt. Az egyik olyan történet, ahol
nem ezt a receptet követi a szerzô, a
Papás-mamást játszunk címû írás. Bár
nagyon életközeli és élettel teli az elbe-
szélés, sok információt megtudhatunk
a nemi szervekrôl és a gyermek szüle-
tésérôl, hiányzik a többi történet sava-
borsát adó varázslat, amely kiemeli az
olvasót a hétköznapi helyzetbôl és a
mese erejével képes rávilágítani a
probléma lényegére.

Gerlinde Ortner módszere természe-
tesen nem az egyetlen lehetséges
megoldás a gyermek gondjainak felol-
dására, ugyanakkor nagy erénye, hogy
kellôen átgondolt, így a szülôk számá-

ra is iránymutatást adó, rendszerezett
programot mutat be. A második könyv
elôszava rövidebb, mint a Gyógyító
meséké (érdemes újra végigolvasni,
feleleveníteni a módszertani koncepci-
ót az elsô könyvbôl), viszont a mesék-
hez kapcsolódó bôséges magyarázatok
kellô eligazítást nyújtanak a felhaszná-
lóknak. Minderre azért van szükség,
mert ezek a mesék (ellentétben az iro-
dalmi mesékkel) csak akkor mûköd-
nek, ha utána meg is beszéljük a gyere-
kekkel, hogy ki mit és miért tett a tör-
ténetben. Talán a legnagyobb haszna a
könyvnek, hogy ezekben a magyaráza-
tokban rengeteg gyakorlati tanácsot
kap a meseolvasó szülô. Néhány ötlet
a mesék „feldolgozásához”: „Hivatkoz-
zunk egy konkrét helyzetre, amelyet
röviden leírunk. Nevezzük meg, mit fi-
gyeltünk meg a gyereknél, milyen po-
zitívumot tapasztaltunk, és ezek sze-
rintünk mit jelentenek a gyerek képes-
ségei, jó tulajdonságai, tehetsége
szempontjából. Hangsúlyozzuk saját
benyomásainkat, és hogy mit jeleznek
számunkra ezek a felismerések. Hang-
súlyozzuk saját bensôséges kapcsola-
tunkat a gyerekkel.”

A Gyógyító mesék és az Új gyógyító
mesék látásmódjának elsajátítása fon-
tos kiindulópont lehet a gyermek meg-
ismeréséhez, megértéséhez. Ám aho-
gyan a kisgyermek is a pépes ételek
után a szilárdabbakra szokik, majd el-
hagyva a tejfogakat „vasfogakat” nö-
veszt, a bölcs szülônek is érdemes a di-
daktikus céllal írt tanmeséktôl az igazi
irodalom felé fordulnia. Biztos vagyok
benne, hogy tudunk találni a Gerlinde
Ortner könyveiben sorra vett témák-
hoz a magyar és európai meseiroda-
lomban olyan esztétikailag gazdagabb
meséket, amelyek hasonlóan alkalma-
sak arra, hogy szíven találják a mese-
hallgatót, választ adjanak kérdéseire,
eligazítsák konfliktusaiban. 

Pompor Zoltán

AA  ggyyeerreekk  mmeeggéérrttéésséénneekk  ttuuddoommáánnyyaa

KÖNYVRÔL
Gerlinde Ortner
ÚJ GYÓGYÍTÓ MESÉK
Fordította: V. Deák Éva
Móra Kiadó
184 oldal, 1990 Ft
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SZUBJEKTÍV

A Horkheimer–Adorno könyv a maga ne-
mének örök „dobogós” klasszikusa. Ma,
fájdalom, aktualitása a világ sok-némely
táján megint a csúcson áll. Sajnos, sokszo-
rosan. Mert én az ilyen eszmefuttatások-
nak nem elsôsorban az okát nem szere-
tem, de az is zavar, hogy a látlelet: vérbe-
fagyasztás; ily értelemben: provokál en-
gem, „fókuszáltat” valamire, amin nem se-
gíthetek. A szociológiai filozófia, a társa-
dalomcentrikus eszmélés a világ oly igaz-
ságának elôtárása, hogy, igen, hogy: saját
dermesztô abszolútumát a reménytelen-
ségrôl az öncsalás teljes kiirtásával közve-
títi; ôrjítôen igaza van, ha „a forgás amaz
évada” (Dante, szabadon) beáll, és nem is
csodálom, hogy pl. a  magyar szellemtéren
Ottlik klasszikus könyve sokáig lappangó
érték maradt, majd félreértelmezve hódí-
tott, lévén hogy a tényszerûségek kizáróla-
gosát szoktuk meg értékelési tárgyként,
mi több (még nagyobb baj és igazság!) ér-
tékelési módként is; és Ottlik (miként Jé-
kely, Kosztolányi stb.) nagy romantikus. A
kínosan mindent elsöprô mai Kosztolányi-
evidencia némi döbbenetemre szolgál.

A szerzôpáros, miként azt a még a hábo-
rú alatti, 40-es évek, utószava, a késôbbi
kommentár-elôszavak és hozzáfûzések is
felismerôen tanúsítják, az emberi ész ab-
szolútummá válásának tragédiáját elemzi,
tárja elô filozófushoz méltón, kivételes
gondolkodói nagyság foglalatában. Rövid-
re fogva: a józan ész (idézôjelben is, nem
is) a mítoszokat eltörölve (úgy ahogy) az
emberi nem (az emberiség) haladásának
logikus alapozásaként és kísérôjeként
megalkotott egy (még valami istenséget is
jól magába foglaló) rendszert, mely önma-
ga tökéletes ellentéteként uralkodik ma.
Látszólag a körbetekintés teljességének
jegyében, tehát minden világok legjobbja-
inak zászlaját lengetve (pardon!), érdem-
ben azt a (körülbelül idézem) byroni (Don
Juan), a Graham Greene (korántsem szó-
rakoztató regényíró!) A csendes amerikai
c. munkájának élén álló mottót igazolva,
mely szerint e pompás korban mennyi új
találmány! a testet ölni, lelket menteni:
mind csupa tiszta szándék, semmi ár-
mány. (Mellesleg válaszolok itt egy délvi-
déki úriember vádjára és odapörkölésére,
miszerint nekem – bocsánat! sic! – a kör-
mömre kellene nézni, mert szövegroncso-
lóan idézek gyakorta; hát kérem!). A felvi-

lágosodás, miként azt Sade (Juliette) és
társai eszmefuttatásai révén a szerzôpáros
a borzongató izgalom prizmáján is töri, tö-
rögeti, igen, a felvilágosodás minden, csak
nem oly fény, amilyet özvegyek és árvák a
bankoktól, a társadalmi rendektôl, az ál-
lam-egyesülésektôl várnának, ellenben el-
ismerô teljesítményekre cukkolja eszün-
ket, elégedettek lehetünk magunkkal,
hogy ily mûvekbôl, mint az itt ismertetés
ügyén megcélozgatott Horkheimer–Ador-
no, napi olvasmányt ad, eszmélkedésre,
ahol is (a mûben, sugalmában) minden
csudáról megkapjuk az ugyanazt-és-ellen-
kezôjét, s ezt nem cinikusan mondom. Ne-
kem is egyfajta breviáriumom ez a nélkü-
lözhetetlenné vált kötet.

A felvilágosodás a tömegek totális becsa-
pásává vedlik át, idézem ezúttal szóra
pontosan. Ám épp ez az! Szóról szóra ki-
idézhetném a könyv megállapításait, me-
lyek szép folyamatossággal olvadnak egy-
másba, és... olvadnak a századok életének
(ellenôrizhetôen! ez: a Történelem) meg-
élt folyamatába. Fontos kérdések százairól
van rögzült, mégis eleven megfogalmazás.
A mostani világeseményekre, a társada-
lom és a „köz” dolgaira, a Babits-féle Külö-
nös Hírmondó (bocsánat, hogy nagybetû-
zöm!) közönye-csüggedése tárgyaira, de
az atom-vagy-sem kérdéseire oly mód ka-
punk végszót, hogy az addig sem vigaszta-
ló kép egyszerûen horgasztóvá válik, s fô-
leg, hogy – hamarost mindig – kiderül,
ugyan mit is tehetünk. Természetesnek
vett megszokások, a tévé, a rádió stb. „mo-
dorai” mutatkoznak korántsem romanti-
kus világításunkként, megsugalmazásunk-
ként; igazi tartalmuk mintha ez lenne. S
hiába bolyonganék lombok alatt, hiába
tenném a híreket az ülepem alá, ücsörög-
ve domb oldalán ebemmel... elég.

Egy – ismétlem – vérfagyasztóan nagy-
szerû könyv, nagyszerû tálalásban (a fordí-
tók illusztris névsorán nem megyek vé-
gig), Miklós Tamást így is kiemelem (szer-
kesztôként, ô nem fordító), oldalba sem
kell bökni „a kegyest” (Arany, Hamletbôl),
tudjuk, amit tudunk, ha az arab válságról
hallunk, ha atompolitikákról stb. Még egy-
szer: nem zsánerem, hogy ilyesmiket kell-
jen olvasnom, szívesebben megvagyok a
magam ôs-egzisztencializmusánál, mely
nem a sartre-i társadalmias, hanem az
enyém: minden megélt nap csôd, mert a

bukáshoz, a halálhoz vezet, és ahány épsé-
ges 24 óránk volt, annyival kevesebb lesz.
De életemet a társadalomban kell leélnem,
és ez: az Adorno–Horkheimer eszmei
rémlátomás-való. Sok évszázada.

Az évszázadok mélyébôl merít a szinte
szentként elismert Kisbali László magyar
változata (fordítása, szerkesztése) a Mo-
ses Mendelssohn könyv(bôl). Fantaszti-
kusan eleven maradt ez a szép, bölcs mû
az idôk során; érlelôdött, aktualitását nem
vesztette. Vallások, türelmek, töredelmek
– mit idézzek? „Minél nemesebb egy do-
log a maga tökéletességében, mondja egy
héber író, annál borzalmasabb bomlásá-
ban.” És oldalanként három ily szép, igaz,
közvetlen érvényû mozzanatot emelhet-
nénk ki. Hát igen, szép lett volna az élet,
ha (nekem) egy ponton túl be nem áll: ré-
mes végre fut.

Kanyarítottam a kifejezésvágy kegyébôl a
minap egy „kosztolányis” mondást. (Csu-
da, milyen közkeletû elemekkel ért el, ér el
értékes hatást a nagymester...!) Íme: az
enyém: „A por belep – leporolom magam.
A kor belep – lekorolom magam.” Nyomda
ördöge, vigyázat, lekorolom, így. Mármost
Horkheimer és Adorno könyve 1945 (1944
stb.) óta sem lett poros, nem kell leporolni.
Magunkat azonban (ó, korok, és szelleme-
ik, ha nem túlzás e szó) képtelenek va-
gyunk lekorolni. Ám legalább (ha én nem
kedvelem is a témát) ilyesmik örvén érint-
keznünk lehet. A magam témáival, úgy ér-
zem több évtizede, szinte 99 %-ig nem tu-
dok senkihez közel kerülni.

Se por, se kor. Vagy híre, pora, híre kora.
(Legföljebb, netán.) A bölcs Nathan he-
lyett is csak a Bölcs Netán van??

Tandori Dezsô

IIggeenn,,  eemmbbeerrii  nneemm!!
(A vérfagyasztódás dinamikája)

KÖNYVRÔL
Max Horkheimer –
Theodor W. Adorno
A FELVILÁGOSODÁS
DIALEKTIKÁJA
Atlantisz
310 oldal
Moses Mendelssohn
JERUZSÁLEM
Atlantisz
360 oldal
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Kis Antóniának már az elôzô
novelláskötete, az Álmok
délutánja, és regénye, a Sto-
nehenge-i feliratok is az oá-
zisok közé sorolódik nálam.
Az életünkrôl szólnak a no-
vellái. (Nem elbeszélései,
mert a kettô nem ugyanaz.)
Hitelesen, meggyôzôen, hó-
kuszpókuszok nélkül villant
fel egy-egy élethelyzetet,
eseményt – vagy éppen so-
katmondó eseménytelensé-
get. Segít tájékozódni a mai
összekuszált világban.

Örülök, hogy nem trágár,
örülök, hogy nem cinikus,
növeli az életkedvet bennem
még a nem túlzottan bizako-
dó írásaival is. Irodalomra is
vonatkozik, amit Sosztako-
vics a zenérôl írt: „Más a
kétségbeesés és más a ciniz-
mus. Amikor valaki kétség-
beesett, ez azt jelenti, hogy
még hisz valamiben.”

Pontos. Kis Antónia eseté-
ben is.

Baranyi Ferenc

TITANIC A STRANDON

Napsütéses, vidám délelôtt
volt. A tengerpartot ilyenkor
már elfoglalják a kisgyereke-
sek. A sima víztükör fény-
pettyekkel ragyog, még nem
fodrozzák hullámok, a nagy
kékség áttetszôen tiszta, csak
a homokos aljzat dudorain tö-
rik meg a napfény, ez okozza a
fénypettyeket.

A gyermekes családok ezek-
ben az üde, reggeli utáni
idôkben, amikor messzinek
tûnik a déli meleg, egészen a
víz szélére húzódnak. Min-
denütt homokozó vödrök,
színes lapátkák, mûanyag sü-
teményes formák, gumika-
csák, gumikígyók, felfújható
krokodilok, delfinek.

A legszorgalmasabbnak egy
fiatal mama tûnt, aki homok-
várat épített két gyerekével.

Az ötéves forma kislány a
vízben állt, és kisvödrével
meregette a vizet. A há-
rom év körüli kisfiú la-
pátjával a fövenyt vere-
gette, amit idônként
meglocsolt a nôvére. A
mama gombócokat for-
mált az elôkészített
anyagból. A gombócok
pedig ott sorakoztak,
szárítkoztak, így vára-
koztak a várépítésre.

Amikor a várépítés el-
kezdôdött, mindhár-
man nagy izgalomba
jöttek. A gúla formájú
várat a mama széles
alapozással kezdte és
gondos egymásra il-
lesztéssel magasította,
keskenyítette. A kisfiú izgal-
ma némi nyálcsorgásban
nyilvánult meg, amikor a ta-
picskoló mozdulatokkal szo-
rosabbra verte a gombócokat.
A kislány sikongatásokkal és
sóhajtásokkal meregette a vi-
zet, idônként leguggolt, hogy
alaposan kimossa a tiszta víz-
zel telített játékcsebret. A
mama arcán homokos csíkok
tûntek fel, feje tetejére tûzött
lehulló haját gyakran kellett
visszaillesztenie.

Az apa újságot olvasott ha-
nyatt fekve, idônként elége-
dett pillantást vetett családja
buzgó ténykedésére, még az is
átsuhant az agyán, meg kéne
mutatni nekik, milyen az igazi
várépítés, de elhessegette ezt
a fárasztó gondolatot. Hasára
borította az eddig forgatott új-
ságot, és két kezét feje alá té-
ve bámult a föléje boruló nagy
kék semmibe.

A mellettük lévô családnál
fordított volt a helyzet. Itt a
mama helyezkedett napozó-
pózba, miután alaposan be-
kente magát mindenféle ken-
ceficékkel. Kissé belezavaro-
dott a különbözô fényvédô
faktorú krémekbe. Azt szeret-
te volna, ha a lába bronzbarna

lesz, az arca meg épp ellenke-
zôleg, csak egy kicsit legyen
színes. A kényes részek pedig,
a váll, a hát, a dekoltázs és a
has semmiképpen ne égjenek
le. A gyerekkel pedig foglal-
kozzon a férje. Most igazán rá-
ér. Más dolga sincs. Egész év-
ben úgyis fel van mentve.

Építsenek ôk is várat. Vagy
fogjanak halat. Örüljön, hogy
együtt lehet a fiával. Tanítsa
meg játszani. Fiús játékokra.
Túl félénk ez a gyerek.

A félénk gyerek fehér trikó-
ban, fején fehér kalapkával ül-
dögél a homokban, megmoz-
dulni nem nagyon mer, mert
az anyja mindig azt mondja,
lehetetlen ôt tisztán tartani, ô
egy kis koszos malac. Fél
szemmel a szomszédék vár-
építését lesi. Finoman tapis-
kolja maga mellett a homokot,
ami jó érzés, de fél, hogy
megint piszkos lesz és kikap.

Az apa nézi a fiát. Nem tud-
ja, mit kezdjen vele. Nem
akarja kivívni tisztaságmáni-
ás felesége haragját. De saj-
nálja a félszegen kuporgó
gyereket. Bevinni nem meri a
vízbe. Pedig ahol ô áll, szilárd
a talaj, bársonyosan puha és a

víz is biztonságosan alacsony.
Mi is történhetne itt, a térdig
érô vízben? Úgy látszik, a fia
nem is vár tôle semmit, egy-
re csak a szomszédék várépí-
tését figyeli. Csinálnia kell
valamit, hogy a figyelmét fel-
keltse. Ez itt az ô fia, egy csa-
patot kell alkotniuk.

Hirtelen ötlettôl hajtva ol-
dalra dôl, és belezuhan a víz-
be. – Titanic! – ordítja, és azt
is kiabálja: – SOS! – És ezt
még kétszer megismétli.

A gyerek nem reagál, annál in-
kább a felmérgesített felesége.

– Hülye vagy – veti oda a fér-
jének –, mit cirkuszolsz itt, azt
hiszed, megérti ezt egy négy-
éves gyerek?

„Ha ô nem is érti, de neked
elôbb-utóbb meg kell értened”
– morogja magában a férfi, aki
nem merte elmondani a felesé-
gének, hogy mielôtt idejöttek,
felmondtak neki, kapott kétha-
vi fizetést végkielégítésnek, de
hogy állása mikor lesz…

A kisfiú most az apjára pillan-
tott. Fájdalmas tekintete, vízbe
zuhanó kapálódzása együttér-
zéssel töltötte el. Szerette vol-
na, ha apja többször nem esik a
vízbe. Lehet, hogy meg is ütöt-
te magát, és az fáj, az rossz le-
het. Neki még most is fáj a tér-
de, amire tegnap ráesett.

Az apa kijött a vízbôl, és
megállt a fia mellett.

– Gyere, fiam, építsünk vá-
rat, hogy nekünk is legyen.
Gyere, csak mi ketten…

A szomszédban a mama kis
ágacskából és csokoládépapír-
ból zászlót készített. Épp most
tûzte a gombócvár tetejére.

Kis Antónia:
Szívroham a gleccsertavon
novellák
1400 Ft
Hungarovox Kiadó
1137 Bp., Radnóti M. u.11.
T/F: 340-0859
info@hungarovox.hu
www.hungarovox.hu

Kis Antónia
SSzzíívvrroohhaamm  aa  gglleeccccsseerrttaavvoonn  novellák
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X ÚR A KH-BAN

Asperján György könyvei 
Kaphatók az Alexandra
bolthálózatban és a na-
gyobb könyvesboltokban

Asperján György:
KIÁLTÁS
A MINDENSÉGBEN
versek

Az ember az evolúció
csodás eredménye és
bántó kudarca, s mint
ilyen, a mindenség ré-
sze. Problémája – ha-
landó voltával együtt –
egyetemleges. A sem-
mibôl jövünk és oda
hanyatlunk, s bámula-
tos módon képesek va-
gyunk ennek a rettenetes tehernek a tudatával élni, mert
nem gondolunk rá. Ez a verseskötet ezt az állapotot, a terem-
tettségnek ezt a majdnem földöntúli, de nagyon is földi és
esendô csodáját mutatja be.

(X)
Attisz Kiadó, 160 oldal, keménytáblás, védôborítós, 2690 Ft

Asperján György:
CSAPATAINK HARCBAN
ÁLLNAK – 1956 REGÉNYE

Ez a könyv történelem
alulnézetbôl, vagyis azok-
nak a szemszögébôl, akik
a Corvin közben és má-
sutt fegyverrel a kezük-
ben azt az arcot adták
'56-nak, amely egyre in-
kább felnagyítódva (és
hamisan) él és újjászüle-
tik a mai nemzedékek
képzeletében. A szerzô
az egyetlen magyar író,
aki a Corvin közben hat
napon át harcolt, átélte a Vörös Hadsereg november 4-ei
támadását. A regény ötvenhat egészét és az utána követke-
zô idôszakot egyaránt bemutatja, olykor szatirikus éllel, hi-
szen mint minden korábbi történelmi eseményünkrôl, er-
rôl is sok hazug és hamis legendát költöttek, akiknek ez az
érdekük. ’56 nem a szájaló írók és politikusok miatt kapott
nemzetközi figyelmet, hanem azért, mert az ú.n. pesti srá-
cok, elsôsorban mi, a munkásszállások lakói, felvállaltunk
egy ügyet, amelynek a lényegét nem is értettük. A Corvin
közben abban bíztunk, hogy jönnek az ENSZ- és NATO-
csapatok. Szerencsére nem jöttek, mert a fôváros azóta
sem épült volna újjá. Errôl ad érzékletes képet ez a regény,
amely az egyetlen igaz, ötvenhatot a fényével és szennyé-
vel együtt vállaló szépirodalmi mû.

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

Asperján György:
FOGADJ SZÍVEDBE
József Attila életregénye

A kortárs–barát Fejtô Ferenc szerint
a legjobb életrajzi mû, amit magyar
alkotóról valaha is írtak. Az eleven
embert, az ellentmondásoktól gyö-
tört költôt, gondolkodót idézi meg
olyan elevenséggel, hogy – miként
Fejtô fogalmazott – ô is ebbôl a
könyvbôl ismerte meg igazán József
Attilát, pedig éveken át szomszédja
volt, és naponta találkoztak. Csupán
két rövid jelenet van a regényben, amely az írói képzelet szülemé-
nye, minden más a József Attila-kutatás dokumentumain, megállapí-
tásain alapul. A könyv mégis más és több, mint irodalomtörténeti
feldolgozás: áthidalja az egyes dokumentumok közötti szakadékot,
igyekszik megértetni azokat az emberi és politikai körülményeket,
amelyek a költô mindennapjait alkották. A szerzô tudatosan senkit
nem bánt meg, de visszaemlékezô állításaikat szembesíti másokéval
és a realitásokkal, akár a legfôbb legendagyártó és sokat füllentô nô-
vérrôl, József Jolánról van szó, akár Vágó Mártáról, esetleg a nagy ri-
válisról, Illyés Gyuláról és feleségérôl, Kozmutza Flóráról, vagy az
igazi és az utólagos barátokról. A könyv megbízható forrás és izgal-
mas olvasmány diáknak, tanárnak és minden érdeklôdônek.

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

ASPERJÁN GYÖRGY:
JÉZUS ÉS JÚDÁS AKTÁJA
Apokrif regény

Jézus a szív királya a hívô emberek
számára az európai kultúrkörben. De
eddig csak az evangéliumok többféle-
képpen megmutatott, meghamisított
és felmagasztosított Jézusát ismertük.
Az adott történelmi, gazdasági, vallá-
si körülmények között élô, megfeszí-
tett Jézusról szépirodalmi mû még
soha nem adott valós képet. A szen-
vedéstörténet olyan képzetet kelt,
mintha Jézus lett volna az egyedüli,
akinek el kellett viselnie a kereszthalál
iszonyatát. Hamis és szemforgató beállítás ez. Jézus úgy élt, mint korá-
nak szegény zsidói, majd alig egy-két éves nyilvános szereplése során
mint Izrael valamennyi vándorprófétája. Eszméiért, a zsidóság meg-
mentésének vágyáért az egyébként a rabszolgák és lázadók százezrei-
re mért büntetést, a kereszthalált kellett elviselnie. Az evangéliumok
sok zavaros, egymásnak ellentmondó állításával szemben a szerzô tisz-
tázni igyekszik, Jézus halála mennyiben volt önkéntes vállalás, és mi-
lyen szerepet játszott benne a zsidó fôpapság, valamint Poncius Pilátus,
aki ez ügyben egyáltalán nem mosta kezeit, mivel nem is volt miért.
Ebben a regényben a hívô és a történelem iránt érdeklôdô egyaránt
szíve királyával: az Atya fiával és az emberarcú, zsidó testvéreit az is-
ten országának gondolatával megmenteni igyekvô Jézussal találkozik.

(X)
888 oldal, kötött, védôborítós, 3990 Ft 
most árengedménnyel:  1600 Ft !



Akadémiai Kiadó 
1117 Budapest,
Prielle Kornélia u. 19/D.
www.akademiaikiado.hu

Lajkó Károly:
TÚL A PSZICHIÁTRIÁN
A viselkedés szabályozásától
a lelki gyógyulásig

Manapság egyre többen fontolgat-
ják, hogy felkeresnek egy pszichiá-
tert, de aztán nem szánják rá magu-
kat. Van a pszichiátriában valami,
ami idegenkedést vált ki az embe-
rekbôl. Lehet, hogy a komor múltja,
vagy az, hogy az utóbbi idôben egyre hangosabban bírálják kívülrôl
és belülrôl is. Emiatt aztán sokan megpróbálnak tetszetôs, de telje-
sen tudománytalan mozgalmak önjelölt szakembereitôl segítséget
kérni. Ebben a kaotikus helyzetben az idegtudományokra épülô mo-
dern pszichiátria hozná a megoldást? A modern pszichiátria végül is
meg tud birkózni azokkal a lelki nehézségekkel, amelyek az élet vi-
szontagságai miatt keletkeznek? Ha nem a pszichiátria, akkor a pszi-
chológia hozná a megoldást? De a sokféle közül melyikre bízzuk ma-
gunkat, melyiket válasszuk vezérfonalnak? Ebben a könyvben nem-
csak kérdéseket teszünk fel, hanem a felvetett problémák megoldá-
sára javaslatokkal is elôállunk. Maga az olvasó közvetlenül eldönthe-
ti, hogy ezek mennyire használhatók a gyakorlatban.

(X)
A/5, 396 oldal, 3500 Ft

Simonyi Károly:
A FIZIKA KULTÚRTÖRTÉNETE 
A kezdetektôl a huszadik szá-
zad végéig
5. javított, bôvített kiadás

A magyar természettudományos
könyvkiadás talán legjelentôsebb
mûve most elôször jelenik meg a
legendás szerzô által megalkotott
teljességében. A 2001-ben elhunyt
Simonyi Károly legutoljára egy né-
met kiadás számára dolgozott
könyvén, s az ekkor keletkezett
szakaszok, melyek a 20. század
utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz.

A kötetet a fontos mérföldköveket jelentô kísérletek, elméletek
és bizonyítások könnyen érthetô leírásán túl a fizikával sokszor
szorosan összefonódva kibontakozó egyetemes bölcselet és mû-
vészet alkotásaiból választott szemelvények illusztrálják. 

A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentôs természettudományos
felismerés ugyanakkora teljesítmény és ünnep, mint a kultúra vagy
mûvészet bármely nevezetes alkotása. Mindkettô az emberi zseni-
alitásból fakad. A mû népszerûségét az adja, hogy befogadásához
nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra ér-
tékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

A megújult könyv a díszesebb bordó borítóval a szerzô halálá-
nak tizedik évfordulójára készült el. 

(X)
A/4, 616 oldal, kötve, 11 900 Ft

Balassi Kiadó
szerkesztôségének új címe:
1136 Budapest,
Hollán Ernô u. 33. 
Tel. 483-07-50
Fax: 266-83-43
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu

Bónis Ferenc:
ÉLET-PÁLYA: KODÁLY ZOLTÁN

E könyvet – szerényebb formá-
ban bár – 1957-ben képzelte el a
szerzô. Terve akkor nem kapott
zöld utat. A mûnek hasznára vált a hosszú elôkészületi idô: szer-
zôje ezalatt elvégezhetett bizonyos, utóbb nélkülözhetetlennek
bizonyult részletkutatásokat, például Visszatekintés címen
összegyûjtötte Kodály írásait, beszédeit, nyilatkozatait. Az alap-
anyagból már csak ki kellett olvasni az „élet-pálya” folyamatát és
összefüggéseit. Ehhez nyújtott felbecsülhetetlen segítséget  Ko-
dályné Péczely Sarolta. 

A szerzô jól emlékezik még a magyar zenekultúrának Kodály és
Bartók (valamint Dohnányi, Weiner, Szabolcsi) nevével fémjel-
zett aranykorára. Ez a kor a mai közfelfogás szerint visszahozha-
tatlanul elmúlt. Vagy valamilyen formában mégis visszatérhet?
Jósolni nehéz. De addig is: bárkába mindent, amire valamikor
szüksége lehet a magyar zenekultúra reneszánszának! Ennek el-
jövetelében bízva készült ez a képes monográfia.

(X)
A/4, 728 oldal, egészvászon enveloppal,
ISBN 978-963-506-830-2, 8000 Ft

Csipes Antal:
A DIVATRÓL KOMOLYAN

Az ezredforduló után a divat elsô
számú kulturális tényezôvé vált.
A társadalom a tömegfogyasz-
tásnak köszönhetôen átrendezô-
dött: a divat már nemcsak az öl-
tözködéshez kapcsolódott, ha-
nem egyre több területre volt
hatással. A reklámok, a sportok,
az egészség, a szokások, a meg-
jelenés a társadalom egészét be-
folyásolta. A mulandó divat sok-
kal közelebb került a mûvészethez, mint valaha gondoltuk. 

Ma a divat világát a mûvészet, az üzlet, az eladhatóság, a természe-
tesség, a mesterkéltség, a praktikusság, az esztétika és az innováció
jellemzi. A felsorolt kulcsszavak többsége a divat utolsó száz évében
is jelentôs szerepet töltött be. Korának egyik divatikonja, Marlene
Dietrich kézenfekvô tanácsokkal látta el a nôket: „Öltözködése le-
gyen ötletesen egyéni. Nem az a fontos, hogy drága ruhákat viseljen,
hanem hogy minden ruhadarabjában, amit magára vesz, legyen va-
lami eredeti, ami elüt a többi nôétôl.” A divatban múlt és jelen elvá-
laszthatatlan. A divat elfelejt és újraformál. E kérdéseket járja körül a
szerzô rajzokkal, fotókkal gazdagon illusztrált könyvében, amelybôl
az olvasó nem csupán tájékozódhat, de ötleteket is meríthet.

(X)
20x25 cm, 208 oldal, kartonált, ISBN 978-963-506-868-5, 3400 Ft
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Krassó Sándor: KÖTÉLTÁNC

Visszaemlékezések; adatokon
nyugvó elemzô tanulmányok
(a zsidó iskoláról, az Ámosz
cserkészcsapatról, négyezer
pécsi zsidó száztíz napjáról)
végezetül – többségükben
mártírhalált haltakról készült
– portrék a zsidóság és Pécs
II. világháborús idôszakából.
Történeti kitekintés arra is, mi és hogyan vezetett el a zsidóság
jog- és kifosztásához, elhurcolásához, többsége elpusztításához.
A szerzô ifjú kamaszként átélôje az 1940-es évek történéseinek,
és csak a véletlennek köszönhette, hogy nem lett ô maga is – szá-
mos diáktársához hasonlóan – áldozat. Megrendítô erejû, forrás-
kutatásokon, dokumentumokon, tanúk beszámolóin nyugvó, a
megélt tapasztalatok által hitelesített, új információkkal teli ol-
vasmány egy olyan korról, amely minden normálisnak tekinthe-
tô emberi fantáziát meghaladó gonoszságokat produkált. Amely-
ben sutba dobták a szeretet parancsát. Helyette a „Gyûlöld, pusz-
títsd ellenségeidet!” jelszavát hirdették. És amellyel a szerzô – a
történtek ellenére is – a zsidó vallás egyik alapvetô útmutatását
állítja szembe: „Szeresd felebarátodat!” A holokauszt-irodalom fi-
gyelmet érdemlô, jelentôs mûve.

(X)
208 oldal, kötve, 2200 Ft

Göncz László: KÁLVÁRIA

A szlovéniai magyarság története
kutatójának, monográfiák szerzô-
jének második regénye. Benne az
Olvadó jégcsapok (2003) címû re-
gényénél még nagyobb feladatra
vállalkozott: a történtek után sok
évtizeddel, végre a történelmi hû-
ségnek megfelelôen, szépítgeté-
sek nélkül szól a II. világháború
tragikus idôszakáról, a hatalom-
váltások, a változó politikai erôk,
a partizánok szélsôséges, fôkép-
pen kommunista csoportjai és a
nyilasok okozta megpróbáltatások között is emberként megma-
radni akaró kis magyar közösség szenvedésérôl. Áttörve a sok év-
tizedes hallgatás falát, elsôként végre megírta a muravidéki ma-
gyar és nem magyar mártírok regényét. Hôseinek sorsában meg-
mutatta egy új, egy jobb világ születésének lehetôségét is, azt,
hogy a jóság, a szeretet mindent legyôzô ereje vezethet el ide. Vé-
gezetül egy keresztény fiú és egy zsidó leány katartikus szerelmi
történetével is megajándékozza olvasóit. A könyv a magyar pró-
zairodalom realista hagyományait követô, cselekményes és olvas-
mányos, hiteles és életszerû, sötét és embert alázó idôket ábrázo-
ló mû. Ám tanulságos és felemelô olvasmány.

(X)
224 oldal, kötve, 2300 Ft

Sík Kiadó Kft.
1025 Budapest,
Zöldmáli lejtô 12/A
Tel./fax:
325-6023; 
e-mail:
sik@t-online.hu

F. Nagy Angéla:
KEDVENCEIM
SZAKÁCSKÖNYVE

F. Nagy Angéla
hatvan esztende-
je kötött barátsá-
got a konyhával,
és gyûjtögette –
tapasztalt házi-
asszonyokat fag-
gatva, szakköny-
veket olvasva, sa-
ját ötleteit megvalósítva, világcsavargásaiból hazahozva –
az ételleírásokat, és méltán népszerû szakácskönyveiben
közreadta a recepteket. Ezekbôl válogatta ki most a számá-
ra legkedvesebb, legízletesebb ételek receptjeit, bízva ab-
ban, hogy az olvasók – és családjaik, barátaik – örömüket
lelik bennük.

(X)
276 oldal, 2700 Ft
165 x 235 mm, keménytábla 
ISBN 978-963-9270-31-2

Goscinny és Sempé:
A KIS NICOLAS

Öt kis kötetnyi – A
kis Nicolas, Nico-
las az iskolában,
Nicolas nyaral, Ni-
colas meg a have-
rok, Nicolas-nak
gondjai vannak –
klasszikus történet
egybegyûjtve al-
kotja a 680 oldalas
kötetet. A híres-
neves kisdiák és
barátai üde, derûs
és olykor megindí-
tó 86 történetében
a zseniális humo-
rista szerzôk várat-
lanabbnál váratla-
nabb helyzetekbe repítik hôseiket. A varázslatos világban a
gyerekek éles szemmel, egy kicsit kajánul, de mindig sze-
retettel néznek a nagyokra, a felnôttek pedig éretlen mó-
don intézik ügyes-bajos dolgaikat.

(X)
680 oldal, 4300 Ft
145 x 215 mm, keménytábla 
ISBN 978-963-9270-30-5



Scolar Kiadó
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Tel.: +36 1 466-7635
www.scolar.hu 
scolar@scolar.hu

Ungvári Tamás:
A HALHATATLANSÁG
ENCIKLOPÉDIÁJA 

Ungvári újból mesél… – hal-
hatatlan történeteket halha-
tatlan szerelmekrôl, fecsegô
igricekrôl és ünnepelt pri-
madonnákról, a politikai
játszmák egykor rettegett
nagyjairól és kicsinyeirôl.  

Ungvári Tamás különleges író – úgy reflektál a világra, a
múltra, a jelenre, a történelem szereplôire vagy éppen család-
jának anekdotáira, hogy abba beemel bennünket, olvasókat is,
s velünk összekacsintva kelti új életre a múltat. Árad belôle a
szellemes mesélôkedv, így hozza közel a történelmet. Lebilin-
cselôen sztorizik, nem száraz adatokkal traktál.

„Ez a harmadik ellenenciklopédiám A feledés és Az emlé-
kezés enciklopédiája után. Történetesen az eddigiek sike-
resnek bizonyultak – az olvasók megérezték az enciklopédi-
ákat bíráló indulatot... mert minden enciklopédia száraz és
unalmas. Én azonban történetekben beszéltem el a törté-
nelmet – ez csak manapság, az üres jelenben szokatlan. Az
ôseim nem történészek, még csak nem is irodalmárok, ha-
nem mesélôk, igricek, komédiások, kópék és góbék voltak,
mint atyai barátaim, Tersánszky Józsi Jenô, Tamási Áron
vagy Füst Milán.”

(X)
320 oldal, 3750 Ft

McCann, Kate:
MADELEINE 

A Madeleine-ben a sokat szenve-
dett édesanya vall kislánya, a há-
rom és fél éves Madeleine eltû-
nésének körülményeirôl, az azóta
eltelt évek küzdelmérôl, a gyer-
mek keresésére tett erôfeszíté-
sekrôl, az igaztalan támadások
sokaságáról, amelyet a szeren-
csétlen családnak el kellett szen-
vednie. A megrázó beszámolót
nehéz száraz szemmel olvasni –
nincs ennél megindítóbb, ôszin-
tébb és erôteljesebb vallomás a szeretetrôl, a veszteségrôl és
a soha meg nem szûnô reményrôl. 

Bepillanthatunk egy átlagos család mindennapjaiba, s átérez-
hetjük, miként fordult egy angol orvos házaspár élete egy fel-
hôtlennek ígérkezô nyaralás alkalmával rémálommá, amikor
kislányuk eltûnt. A kötet nemcsak egy rettenetes bûntény hatá-
sos és jól megírt krónikája, hanem kihagyhatatlan olvasmány,
mert segítheti Madeleine keresését.

(X)
280 oldal, 3950 Ft

Lechermeier, Philippe:
NEVENINCS ÉS SOSEM-
VOLT HERCEGNÔK 
Illusztrálta:
Rébecca Dautremer

A Hercegnôkben szere-
pel Hamupipôke és né-
hány más híresség, de
fôként olyan hercegnôk-
kel találkozunk a lapjain,
akiket méltatlanul elfe-
ledtek. De ez még nem
minden. 

A Hercegnôkben különleges történeteket találunk, anekdo-
tákat, titkokat és arcképeket. Néhány megnevettet, néhány
ijesztô, és van, ami álmodozásra késztet. És ez még mindig
nem minden. 

A Hercegnôkben nem csak hercegnôk vannak. Vannak benne
napernyôk, csókok és kövek is. Kertek, egy herceg, gyászlepkék.
Rejtélyek, egy világtérkép. Szerelem. Ahogy az már lenni szokott.
De van még benne más is. 

A Hercegnôk úgy mesél a hercegnôkrôl, ahogyan még soha
senki, úgy mutatja be ôket, ahogyan mások még soha. És még ez-
zel is keveset mondtunk…

Rébecca Dautremer különleges illusztrációi csodálatos világba
kalauzolják az olvasókat, kicsiket és nagyokat egyaránt: olyan
hercegnôk közé, akik nem feltétlenül szelídek, boldogok és ked-
vesek, ahogyan azt megszoktuk.

(X)
277 x 305 mm, 96 oldal, 4950 Ft

Ferguson, Niall:
CIVILIZÁCIÓ 

Mi lehetett az a nyugat-eu-
rópai civilizációban, ami le-
hetôvé tette, hogy a fejlet-
tebb keleti birodalmak fölé
emelkedjen? Niall Ferguson
szerint a válasz a nyugat hat
„gyilkos alkalmazásában”
keresendô. A Civilizáció cí-
mû mû a modern világtör-
ténelem meghatározó nar-
ratívája.

Manapság a kulcskérdés az,
vajon a nyugat elveszítette-e
a monopóliumát ezeken a te-
rületeken. Amennyiben igen, elképzelhetô, hogy a nyugat
fénykorának végére értünk, figyelmeztet Ferguson.

A könyv különleges világ körüli utazásra hívja olvasóit: a
nankingi Nagy csatornától az isztambuli Topkapi palotáig;
az Andokban fekvô Macchu Picchutól a namíbiai Shark-szi-
getig, Prága büszke tornyaitól Vencsou számos titkos
templomáig. Vitorlásokról, hittérítôkrôl, földtulajdonosi
okiratokról, oltásokról, a farmernadrágról és a kínai bibli-
ákról szól ez a történet. A modern világtörténelem megha-
tározó megközelítése.

(X)
400 oldal, 4500 Ft
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T: 248-12-63
könyvek@triviumkiado.hu  
www.triviumkiado.hu

Martica K. Heaner:
7 PERC SZEX TITOK
Bámulatos technikák, amelyeket
minden nônek tudni kell

Mi az, ami napi 7 perccel forradal-
mian újat hozhat az ön szexuális
életében? Mi az, amitôl megszûn-
nek szülés utáni, illetve a változó korral majdnem biztosan je-
lentkezô egészségügyi problémái?

Bámulatos technikák, amelyeket minden nônek tudni kell!
A könyvben leírt technikák felfedik a Kelet egzotikus táncosnôinek

azon titkát, hogy miként lehet fokozni a medence körüli izmokkal a sze-
xuális élvezetet mind magunk, mind partnerünk  legnagyobb örömére.

Követve az utasításokat, rövid idôn belül látványosan javítható,
fenntartható fizikai erônlétünk, így késleltethetjük a korral járó
anatómiai és fiziológiai változások okozta problémákat.

Csak 7 perc naponta, és szexuális együttlétkor újult erôvel, fitten,
eddig nem érzett magasságokba tud eljutni partnerével együtt!

De ne felejtsük el, hogy ezen új titkok megszerzésén túl, tartsuk
szem elôtt partnerünk lelkét, testét és igényét is úgy, hogy min-
denkinek jó és jobb legyen !

(X)
120 old., fûzve (135 x 200mm), tervezett ár: 2190 Ft 

Jane Green:
ÁLOMNYARALÓ
A szerelem akkor kopogtat,
mikor nem is várnád

Ülj be a kedvenc karosszékedbe,
rendelj egy pizzát, és élvezd
Jane Green legújabb regényét.

A különc Nan Powel kényelme-
sen és boldogan él Nantucketben,
a varázslatos tengerparti üdülô-
városban azóta, hogy férje, Eve-
rett öngyilkos lett.

Felhôtlenül telnek a napjai, míg-
nem ügynöke közli, hogy a pénze elúszott, és el kell adnia házát.
Nan mérlegel és úgy dönt, panziót nyit otthonában. Vendégei, akik
bekopogtatnak hozzá, valamennyien életük fordulópontjához értek.

Nan szélesre tárja a szívét és házát a vendégei elôtt, de nagyon
megrázza, amikor az egyik vendége rokonában olyasvalakire is-
mer, aki az ô múltjában is fontos szerepet játszott: ez az illetô fe-
nekestül felforgatja az életét. 

Õszinte és szívbemarkoló könyv, tele intimitással, a való élet
örömeivel és fájdalmaival. Magával ragadó, izgalmas történet,
hûtlenségrôl, családi drámáról, szerelemrôl és ingatlanspekuláci-
óról, könnyekrôl és nevetésrôl. 

Az eddig megjelent kötetek: Nôk városa, Férfiak városa, Anyó-
sok városa, Hiúság városa, Esélyek városa, Mr. Talány

(X)
344 old., fûzött, 3290 Ft

Robin Sharma:
A SZERZETES, AKI ELADTA A
FERRARIJÁT  
Valósítsd meg álmaidat, tedd gaz-
daggá életedet!

A szerzô könyvei 60 ország 75
nyelvén több millió példányban je-
lentek meg.

A dúsgazdag ügyvéd, mikor élete
egészségileg csôdbe jut, hátrahagyva
mindenét elindul Keletre, hogy még
egy esélyt kapjon az élettôl. Az ott
tett spirituális utazás során, a szerze-
tesektôl tanult bölcs és gyakorlati tanácsok segítségével hatékony
módszert ajánl a szellemi, fizikai és lelki képességek felszabadításá-
ra. Módszere ötvözi a keleti filozófiát a nyugati gondolkodással.

Az író 15 éve a világ legkiemelkedôbb tanácsadóinak egyike a szer-
vezeti és személyes életvezetés terén, aki olyan módszert tud, mely
biztos sikerrel kecsegtet az üzleti és a magánéletben egyaránt.

Olyan cégek és szervezetek kérték fel tanácsadónak, mint az
IBM, a Microsoft, GE, Nike FedEx, NASA.

A Rang nélküli vezetô címû könyvében is gyakorlati tanácsaival
segít, hogyan hozzuk felszínre a vezetôi képességeinket, hogyan
gondolkodjunk gyôztesként úgy, hogy kifogások helyett a megol-
dást keressük, hogyan gyôzzük le a stresszt. Nemcsak az üzleti
életrôl szól, hanem a teljességre törekvô boldogabb életrôl. 

(X)
2990 Ft

Dominic O'Brien:
MEMÓRIAFELJESZTÉS 
A nyolcszoros memória
világbajnok módszerével

„Elménk akár a csomagtartó: ha jól
pakoljuk, szinte minden belefér, ha
rosszul, szinte semmi!”

Dominic O'Brien félelmetes emlé-
kezetérôl híres. A Las Vegas-i kaszi-
nók kártyaasztalától eltanácsolták,
mert bankot robbantott.

Nyolcszor nyert memória-világbaj-
nokságot. 1994-ben az Év agyának választották Angliában, majd 1995-
ben a Memória nagymesterének.

Számos alkalommal szerepelt a tévében és a rádióban, világre-
kordok sora fûzôdik nevéhez. Például harminc perc alatt meg-
jegyzett 2385 találomra megjelenô bináris számjegyet. 2005-ben
életmûdíjat kapott az emlékezet-világbajnokságok szervezetétôl.
2010-ben a memóriasport világtanácsa igazgatója lett.

Dominic O’Brien nem csodagyerek, nem ezzel a tudással szüle-
tett. Az iskolában szétszórtnak, álmodozónak tartották. Har-
mincéves koráig kellett várnia az áttörésre. Módszere segítségé-
vel bárki bámulatos memóriát fejleszthet, amelyet az élet min-
den területén kamatoztathat. Memóriafejlesztô gyakorlatai javít-
ják a gondolkodást, a kreativitást.

Ez a könyv mindazok számára alapmû, akik fejleszteni szeretnék
memóriájukat, és van bennük kellô kíváncsiság, szorgalom, kitartás.

(X)
ISBN 978 963 9711 79 2, 208 old., fûzve, tervezett ár: 2990 Ft



GAZDASÁG

A T/4662 számú törvénytervezet foglalkozik a piacgazdaság
résztvevôi és az állam közötti jövedelemelosztás rendszerének
megváltoztatásával, pontosabban egyes adótörvények és azzal
összefüggô egyéb törvények módosítását tartalmazza. A 2012.
évi költségvetés bevételi oldalának biztosítása érdekében elsô-
sorban az áfa és a jövedéki adók emelése számít, de sajnos a ja-
vaslat a nettó jövedelmeket is érinti elég széles körben. Amúgy a
költségvetési elképzelés több sebbôl vérzik, várhatóan teljesíthe-
tetlen az alapul vett gazdasági növekedés, túlságosan kedvezô ár-
folyamon számolták az adósságtörlesztést. 

A javaslathoz számtalan módosító indítvány érkezett, ami mél-
tán tükrözi „elôkészítettségét”. Ha még hozzávesszük a javaslat-
ban nem szereplô eva-megszüntetés, -átalakítás – adótörvénye-
ket érintô – nem ismert módosításait is, hát nem sok idô marad
az új elôírások gyakorlati bevezetésére. A járulékokat, a jövede-
lemadót, az áfát érintô változások ügyviteli programok átalakítá-
sát vonják maguk után, és csak aztán jönnek a könyvelôk.

Személyi jövedelemadót
és járulékokat érintô változtatások
A nemzeti kormány feladta az „egykulcsos adóval mindenki jól
jár” tényekkel cáfolt kommunikációját, most nyíltan felvállalja a
középréteg erôsítését. A személyi jövedelemadó módosításának
célja az igazi 16 %-os egykulcsos adó elérése 2013-ra, de átmene-
tileg ehhez igénybe veszi a progresszív adótáblát. A 2012-es adó-
tábla nem szokványos kifejtése a következô:

Tekintettel arra, hogy 2011-ben az elsô sávba esô éves jövedel-
mek (havi szinten 202.000 Ft-ig) 20,32%-kal adóztak, az 1,27-es
adóalap-kiegészítés (bruttósítás) teljes körû volt, jövôre a má-
sodik sávba tartozó jövedelemtulajdonosok 105 ezer forinttal
kevesebbet fognak adózni. Ez havi szinten 8.726 forint közép-
réteget erôsítô megtakarítás.

Az alacsony keresetû dolgozóknál megszûnik az adójóvá-
írás, ami 180 ezer forint havi jövedelemig biztosított 12.100 fo-
rint adókedvezményt. A nettó jövedelemcsökkenést a felszor-
zás elmaradása miatt kiesô adó nem fedezi. Százezer forint
bruttó bér közelében a havi nettó bérek több mint nyolcezer
forinttal fognak esni. A számításban figyelembe vettem a
mindenkire kiterjedô 1%-os egészségbiztosítási egyéni járu-
lékemelést is. Természetesen lesz kompenzáció a szociális
adóvá átkeresztelt 27%-os társadalombiztosítási járulékból.
Az adójóváírás kivezetése, és a közteherbôl visszaadott kom-
penzáció zavaros kettôssége ennek a jövedelemadózásnak.
Mintha a bér nem piacgazdasági kategória lenne, az állam a

minimálbéren túl is beleavatkozik a vállalkozók döntéseibe.
Nem értem, miért kell a vállalkozókkal, menedzserekkel
szembeállítani az alacsony fizetésû, szegényebb munkaválla-
lóikat (lásd államilag elvárt béremelések), ahelyett, hogy to-
vábbi munkaerô felvételére ösztönözne az adórendszer. Ag-
gasztó az is, hogy a megnövekedett étvágyú állam a magán-
nyugdíj-pénztári vagyon lenyúlása után most az eddig a társa-
dalombiztosítási alapokba fizetett közterhet teszi szabad fel-
használás prédájává. Az átnevezés azért fontos, mert a járulé-
kokért ellenszolgáltatás (nyugdíj, egészségügyi ellátás) jár, de
a hozzájárulás vagy adó nevû elvonások a kormány költségve-
tésben rögzített céljaira felhasználhatók.

Az egyéni és társas vállalkozók sem járnak jól. Eddig a ga-
rantált bérminimum alapján fizették a járulékokat, ha nem
tudtak ennyi jövedelmet kivenni. 2012-ben a minimálbér vár-
hatóan 92.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 108.000 Ft/hó
lesz. Változás az emelésen túlmenôen az, hogy az egészség-
biztosítási járulék alapja az utóbbi összeg 1,5-szerese a kor-
mány javaslata alapján. A modellszámítások szerint egy egyé-
ni vállalkozónak vagy egy személyesen közremûködô társas
vállalkozónak a minimum járulékfizetési kötelezettsége
55.350 forintra nô a 2011 évi 41.830 forintról. Ezt a járulékszin-
tet havi 162.000 forint kivehetô jövedelem biztosítja. A köte-
lezô járulék összege 33%-kal nôtt.

A személyi jövedelemadó-változások egyik tervezett ponto-
sítása a könyvkiadókat, jogdíjkifizetôket érinti. (Megszûnik a
2011-es „túl liberális” szabályozás – ti. a kifizetônek a számlás

magánszemélytôl
nem kellett adó-
elôleget vonni,
például jogdíjkifi-
zetéseknél, ha azt
a magánszemély

kifejezetten nem kérte.) Csak két kivétel marad, az ôstermelô
és a vállalkozói mivoltát igazoló egyéni vállalkozó. Minden
más esetben, akár van számla, akár nincs, a megbízásos vagy
felhasználási szerzôdést kötô kiadónak adóelôleget és járulé-
kokat vagy az eho-t le kell vonnia. A személyi jövedelemadó
levonás adatlapja (Nyilatkozat) ismét bonyolulttá válik. Ebben
a magánszemély nyilatkozik a kifizetôjének arról, hogy az
adóelôleg megállapítása során a jövedelem egészére, vagy an-
nak a nyilatkozatban megjelölt részére alkalmazza az adóalap
kiegészítést. Valószínûleg ezt minden szerzô és jogörökös
tudni fogja, már januárban! Távolodunk az egyszerûsítéstôl.

Vége az önálló jövedelmeknél megengedett korlátlan költség-
beszámításnak is, ismét csak a bevétel 50%-áig lesz adható téte-
les költségelszámolást figyelembevevô nyilatkozat. 

Az üzleti ajándék és reprezentáció a társasági adót érintô
kétéves kanosszajárása után visszakerül a személyi jövede-
lemadóba, mint egyes meghatározott juttatás. Kedvezmé-
nyes értékhatár a vállalkozásoknál nincs, szorzótényezô az
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adóalaphoz 1,19 és 27% adót kell fizetni utána. Ebbe a kate-
góriába tartozik az üzletpolitika (reklám) céljából pénzben
vagy nem pénzben adott ajándék is. (A tiszteletpéldányok
és kötelespéldányok eltérô rendelkezés hiányában szintén
ide sorolhatók.)

Egyéb adókat érintô változtatások
A 27%-os áfa kulcsra áttérés fordulónapja a valódi teljesítési dá-
tum szerint 2012. január 1. Vigyázni kell az áthúzódó szolgáltatá-
sokra, amit célszerû szétbontani, a 2011-re vonatkozó rész 25%-
os marad. Szakmánkat érintôen ilyenek a nyomdai és kiadói szol-
gáltatások díjai, a reklám-marketing kiadások, nem könyvnek
(folyóiratnak) minôsített termékek értékesítése.

A társasági adókulcs ötszázmillió forint adóalapig jövôre is
10% marad. Két fontosabb változást emelnék ki. Az elôzô el-
határolt évek veszteségével a tárgyévi adóalap csak annak
feléig csökkenthetô. Másrészt visszakerül az adomány fogal-
ma, mint rendes elszámolható költség. Természetesen iga-
zolás szükséges az átvevô szervezettôl, de nem kell vizsgál-
ni annak mérlegeit, ha vállalkozási tevékenysége is van.
Adománynak a közhasznú, kiemelkedôen közhasznú szerve-
zeteknek, egyháznak, valamint közérdekû kötelezettségvál-
lalás keretében adott ingyenes juttatások minôsülnek, felté-
ve, hogy az adományozással összefüggésben vagyoni elôny
nem állapítható meg.

Akár háromszorosára is nôhet a cégautóadó a teljesítmény- és
környezetvédelmi besorolástól függôen. 

Nem marad érintetlen a számviteli törvény és a könyvvizsgálói
törvény sem. Törvénybe iktatott, kötelezôen használandó szám-
viteli standardok lesznek. Erôsödik a leltár szerepe (két módsze-
re: a mennyiségi felvétel és az egyeztetés) a mérleg alátámasztá-
sában. Kötelezô lesz az analitikák egyeztetése év végén a fô-
könyvi könyveléssel.

Sok paragrafust érint az adózás rendje törvénymódosításra.
Az adóregisztráció megnehezítése és a fokozott adóhatósági
felügyelet intézményének bevezetése újdonság, céljuk az
adómorál erôsítése és a feketegazdaság elleni határozott fel-
lépés. Az adóregisztrációs eljárás az újonnan alakult cégek el-
sô, vagy a mûködô cégek változás nyomán státuszt nyert ve-
zetô tisztségviselôinek és képviseleti joggal, vagy 50%-os sza-
vazati joggal rendelkezô tagjainak adózói elôéletét vizsgáló
eljárás, amely eredményeképpen az adószám megállapítása
megtagadható, vagy törölhetô. A fokozott adóhatósági fel-
ügyelet során az adóregisztrációs eljárás során nem elma-
rasztalt adózók közül kockázatosnak ítélt adózók szoros adó-
hatósági felügyeletére kerül sor annak érdekében, hogy adó-
kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítsék.

Megszûnik az ellenôrzésrôl szóló elôzetes értesítés, az ellen-
ôrzés a megbízólevél átadásával kezdôdik, az ezt megelôzô na-
pig lehet csak önellenôrzést végezni. Bevezetik a fel nem fe-
dett próbavásárlás intézményét, amikor a jegyzôkönyv kikül-
désével igazolódik a vizsgálat. A próbavásárlásokat kiterjesz-
tik a webáruházakra is. Az adóhatóság cselekvési szabadságát
jelentôsen növeli a javaslat.

***
Áttekintve a várható módosításokat, az adóegyszerûsítés (söralá-
tét) irányába nem fejlôdünk, de ha az adóbeszedés hatékonysága
javul, és ezáltal az adómorál is magasabb szintre emelkedik or-
szágunkban, a rendesen adót fizetô cégek és vállalkozók jobban
érezhetik majd magukat.

dr. Bódis Béla

Enciklopédia Kiadó
1024 Budapest
Keleti Károly utca 38.
Tel./fax: +36-1-780-7168
info@enciklopediakiado.hu
www.enciklopediakiado.hu 

Passuth László:
PERSEPHONÉ

A könyv különös, ti-
tokzatos szerelmek-
kel, leküzdhetetlen
vonzalmakkal, eroti-
kával és mitológiai
történetekkel ékes
története során
megjárjuk Athént és
a görög tengerpar-
tot, megismerjük a budapesti színházi világot, és tanúi
leszünk a fôhôsnô függetlenné válásának is.

Passuth László kézirata 1951-ben, a Rákosi-korszak
legmélyén született. A szerzô két egyházi újság kivéte-
lével minden publikálástól eltiltva, tisztviselôként dol-
gozott, munka után, hogy családját tisztes színvonalon
tarthassa el, fordított. Ebben a reménytelen idôszakban
teremtette meg magának e könyv titokzatos és szöve-
vényes világát.

(X)
ISBN 978-963-9655-58-4
prc 978-963-9655-61-4
epub 978-963-9655-62-1
A/5, 400 oldal, kartonált, visszahajtott füllel, 2500 Ft
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Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA

Dr. Danima Damdindorj
Az éltetô étkek arany

szutrája címû könyve egy
különleges egészségfilozófiai
írás. Rendkívül sajátosak és

tanulságosak a mongol
fekete asztrológia összefüg-

gései a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.

Aki tiszteletben tartja saját
életét, annak tiszteletben kell

tartania a természetet és
annak törvényeit, mert az

egészség boldog életalapja
a természet teljes körû

tisztelete.

Geomantika Bt., 426 oldal, ára: 3500 Ft

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com

honlap: www.danima.try.hu

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



PSZICHOLÓGIA

Ön mit álmodott ma, kedves olvasó? Van
olyan álma, amelyet könnyebben fel tud
idézni a mainál, amelyre esetleg egyáltalán
nem is emlékszik? Kíséri olyan álomkép,
amelyet színtiszta részletességgel évek óta
hord magában? Riadt már fel álmából,
amely olyan rettenetes volt, hogy ébredés
után is borzongott tôle – vagy épp ellenke-
zôleg: olyan pillanatokat élt át, hogy vissza-
vágyott az ébredés elôtti világba? 

Mindannyian képek, álomtörténetek,
ébredések sokaságát tudnánk e kérdések-
re felsorolni, és mégis: ahogy nincs két
egyforma ember, nincs két egyforma
álom, s azoknak egyforma üzenete sem.
Ezért ingoványos terület az álomfejtés: ha
nem ismerjük az álmodót, hogyan is fejt-
hetnénk meg az álmait? A modern álom-
kutatás szerencsére már igen messze jár
az elmúlt századok kínálta álmoskönyvek
jóslataitól, és nem a jövendômondásra,
hanem a lélekelemzésre koncentrál. A Jó-
szöveg Mûhely gondozásában megjelent
Álmok + rémálmok címû kötet mintha va-
lahogy nem találná helyét e kettô között:
a téma feldolgozásában egyszerre próbál
ismeretterjesztô, tudományos és „bulvár-
szerû” lenni, miként magának a kötetnek
egyébként igényes kivitelezésében is ér-
zôdik e bizonytalanság. A magazinfotók-
kal színesített, rövid szövegboxokkal tör-
delt, kartonált albumformátum inkább a
széles nagyközönségnek, akár fiataloknak
készült könyvekhez sorolja e szép álom-
kalauzt. (Megjegyzendô, a tükörszerûen
kötött, „fejtôl-lábtól” köteteket mindig
épp egy fokkal bosszantóbb forgatni, mint
amennyire ötletes a kivitelezésük. Itt rá-
adásul számos oldalszámos utalást talá-
lunk a Rémálmok részben az Álmok kö-
tetrészre, ami tovább nehezíti az olvasó
dolgát, s még azt a tárgyi kérdést is felve-
ti, miért kell formailag is elválasztva tár-
gyalni a rémálmokat az álmoktól, miköz-
ben egyik a másiknak szerves része.
Mindezt persze nem a magyar kiadónak
kell megválaszolni.)

A szerzô dr. Jennifer Parker, aki, mint a
fülszövegbôl kiderül, a Nemzetközi
Álomkutató Társaság tagja, adjunktus a
Nyugat-Anglia Egyetemen, a klasszikus
álomkutatókkal, Freuddal, Junggal és a
Gestaltpszichológiával vezeti be olvasóit
az álmok világába, csupán a legfontosabb
üzenetét kiemelve az elméleteknek. Az

álmokat általánosságban vizsgáló fejeze-
tek sorában a gyermekálmokat, a nôk és a
férfiak közötti különbségeket, valamint
az álmodási és álom-megjegyzési techni-
kákat (nem tévedés, mindkettô tudatosan
fejleszthetô) veszi szemügyre a kötet,
amely természetesen mindvégig az érde-
kességekre koncentrál. Tudta-e Ön, ked-
ves álmodó olvasó, hogy a nôknél menst-
ruáció idején nô az agresszív álmok fel-
idézésének valószínûsége? Vagy hogy
gyermekálmok vizsgálata során kide-
rült, hogy álmodni is lassanként tanu-
lunk meg a felnôtté érés folyamatához
hasonlóan? Vagy hogy könnyebben fel-
idézzük az álmainkat, ha nem eszünk le-
fekvés elôtt? Ezeknél a tudományos meg-
alapozottságú kutatásoknál már bizony-
talanabb területre vezetnek a kötet egyes
álomszimbólumokat taglaló fejezetei. A
túlságosan általánosan megfogalmazott
szimbólumokból („Az álmodó otthonos
környezetben van”, „Az álmodó mint
megfigyelô” stb.) levont következtetések
maguk is meglehetôsen általánosak, illet-
ve bizonyos szimbólumok kifejtésében
(mennyország, pokol, állatszimbólumok
stb.) fôként azok mûvelôdéstörténeti
megközelítésével találkozunk. E szimbó-
lumelemzések, illetve a kötetben feldol-
gozott tudásanyag is inkább egyfajta bá-
torításként, kiindulópontként szolgálhat
a saját álmaival bensôségesebb viszonyt
kialakítani vágyó olvasónak, amelybôl
azonban egyértelmû pszichés haszna
származik. Az álmok ugyanis egyfajta
„gyakorlóterepek” – tanítja a kötet: olyan
veszélytelen, az agyunk által felépített
szcénák, ahol a valóságban elszenvedett,
szorongással megélt, vagy éppen vágyott
helyzeteket megélhetjük, kipróbálhatjuk,
akár „levezényelhetjük”. Ez utóbbi az
úgynevezett tudatos álmok egyik legfôbb

haszna: az
álmok iskolájának ezen a szintjén már
befolyásolhatjuk, irányíthatjuk az álom-
beli eseményeket, amely jó belépô ahhoz,
hogy ébredés után ugyanígy képesek le-
gyünk saját lelkünket, reakcióinkat is
megfelelôen kormányozni.

Nem kell álomfejtônek lenni, hogy meg-
jósoljuk: a kötet Rémálmok címû részét
nagyobb érdeklôdéssel forgatja majd az
olvasó, hiszen pechünkre (azaz a pszicho-
lógus szerint szerencsére) e nyomasztó
álomélmények mindig mélyebb nyomo-
kat hagynak bennünk a kellemesebb, de
múlandóbb pillanatoknál. A rémálmok-
ban jelentkezô szorongások ráadásul uni-
verzálisabbak is: ugye ismerôs a vízben
futás kényszere, a zuhanás, a körülzárt-
ság, a kígyók, a hirtelen megöregedés, a
nyilvános mezítelenség, az ismeretlen
idegenek – ne is soroljuk tovább… Ezek a
lélektan számára is egyértelmûbben kör-
vonalazható üzenettel bírnak az álmodó-
ról: a mozgásképtelenség a bizonyos élet-
helyzetekbe való beleragadást jelképezi, a
zuhanás a magunkkal szemben (vagy má-
sok által) támasztott elvárásoknak való
megfelelni-képtelenséget, a nyilvános
mezítelenség pedig a szerepszemélyiség
félelme a leleplezôdéstôl.

De hogy ne legyenek rossz álmaik, elal-
vás elôtt olvassák inkább az angyalokról,
gyermekekrôl vagy méhekrôl szóló szim-
bólumfejezeteket: egytôl egyik jó üzene-
tet hordoznak. Fontos tanulság azonban: a
jó álmokhoz alapvetôen az éber életünket
kell kiegyensúlyozottabbá formálni. Eb-
ben viszont bizton számíthatunk álmaink
segítségére.

Laik Eszter

MMiirrôôll  áállmmooddiikk  aa  lláánnyy  ––  ss  mmiirrôôll  aa  fféérrffii??
Álomtankönyv elalváshoz

KÖNYVRÔL
Jennifer Parker
ÁLMOK +
RÉMÁLMOK
Jószöveg
Mûhely Kiadó
174 oldal
3990 Ft
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Koppány Zsolt
DERENGÔ VÁROSMÚLT
480 oldal, 3600 Ft 
Egy budapestitôl budapestieknek,
budapestiekrôl. A szerzô író, költô,
esszéista, kritikus. 1976 óta publi-
kál napi- és hetilapokban, irodalmi
és mûvészeti folyóiratokban. Eb-
ben a kötetben  az 1991–2006 kö-
zött megjelent esszéköteteibôl vá-
logatott. 

Zichy Éva
NEVETLEN
172 oldal, 2400 Ft
Nevetlen: szójátékra alkalmas kár-
pátaljai település. Még ma is ma-
gyarok lakják. Nem vált nevetlen-
né, mint annyi egykor magyarlakta
vidék. A szerzô e kis falu vissza-
visszatérô szülötte, bár életének
színtere már az anyaország.  

Joseph Medicine Crow
EGY TÖRZSFÔNÖK DICSÔ TETTEI
108 oldal, 1800 Ft
Medicine Crow  – a Gyógyító Varjú
–  felkutatta ôsei nyomát. A varjú
törzs titkos szertartásainak helyszí-
neit, a Pryor-hegység szurdokait,
ahol a varjú indiánok vándorlásaik
közben elhaladtak. Megismerhet-
jük a varjú törzs sorsát és az ame-
rikai társadalomban elfoglalt he-
lyét, szerepét. 

Orczy Emma 
PIMPERNEL ERDÉLYBEN
416 oldal, 3600 Ft
A regény egy romantikus, tévedé-
sekkel tûzdelt szerelmi történet. Fô-
hôse a híres Vörös Pimpernel félig
magyar származású leszármazottja,
Peter  Blakeney, aki ôse szemfény-
vesztô módszerét használja fel er-
délyi rokonainak és szerelmének
megmentésére.

Pardi Anna 
STENDHAL FEJFÁJÁSAI
216 oldal, 2600 Ft
Volt egy férfi, akit Henri Beyle-

nek, mûvésznevén Stendhalnak
hívtak, aki nem kívánt mást, ám
azt szakadatlan: a megújult gon-
dolkodást – errôl szól a szerzô köl-
tôien szép regénye.

A MAGYARNAK LENNI…-SOROZAT
LEGÚJABB KÖTETEIBÔL
100 x 165 mm, kartonált,
ára egységesen 1500 Ft
Napsugár kisasszony Amerikában
– LXXXV.  
Lauer Edithtel, az Amerikai Ma-
gyar Koalíció alapítójával beszél-
get Járai Judit
A magyar kultúra mindenese
– XCV.  
Zelnik Józseffel beszélget Mezei
Károly
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– Hogyan kötelezte el magát a gyermekirodalom mellett?
– A bölcsészdoktori vizsgámon, ahol drámaelméleti kérdésekrôl
polemizáltam, Nagy Péter professzor úr megkérdezte, mit taní-
tok. Bevallottam, hogy elsôsorban gyermekirodalmat. „Ha tudná,
mennyi ott a dolog” – mondta. Igaza volt, és ettôl kezdve tettem
a dolgom. Minden könyvem elküldtem neki, a Lázár-monográfiát
már nem lesz kinek...
– Milyen volt a gyermekirodalom oktatásának, kutatásának
presztízse, amikor elkezdte tanítani a gyermekirodalmat?
– Semmilyen sem. 1973-ban lezajlott egy vita az Élet és Iroda-
lomban Mit olvasnak a gyerekek címmel. Lengyel Balázs, Vargha
Balázs olyasmikrôl írtak, hogy kritika, ami nincs. Vagy emanci-
páljuk-e a gyermekirodalmat? Az Országos Széchényi Könyvtár
olvasótermének könyvespolcán néhány vékonyka kötetet talál-
tam, amikor történetírásba fogtam.  Tanárként egy 140 oldalas
jegyzetet örököltem, amelyben 72 oldal a szovjet gyermekiroda-
lomról szólt. Ha a Sein világából nézzük, azóta sok minden tör-
tént. Tele van az a bizonyos könyvespolc. A Sollen jegyében
azonban sok az adósság. Navigare necesse est – írta rólunk nem-
rég Károlyi Csaba. Bizony hajóztunk ellenszélben is.  

– Ha már ellenszél: sok ezren tanultak belôle, a kritika viszont
nem fogadta egyöntetû megelégedéssel a Gyermekirodalom c.
könyvét. 
– Egyöntetû megelégedéssel ritkán fogad valamit a kritika. De az
általam szerkesztett kézikönyvet sem össztûz fogadta. Egyvalaki
támadta újra és újra, s egyvalaki élvezte ezt bevallottan. Mások
megvédték. Én hallgattam. Az okos, türelmes mûhelyvita mind-
ennek használ. A vagdalkozás csak árt. Nem lett harmadik kiadás,
és nem lesz javított változat. De amikor ösztöndíjasként a bécsi,
müncheni intézetek könyvespolcain körülnéztem, rájöttem,
szakmailag ma se kell szégyelleni a Helikon Kiadónál megjelent
szép kötetet. És nem is született más helyette egy évtized alatt.
– Mit, hogyan szerkesztene, írna másképp? Min nem vál-
toztatna?
– Hogy mit csinálnék ma másképp? Kevesebb szerzôvel dolgoz-
nék – és hosszabb határidôvel. (A tanszékvezetés és a tanítás
mellett kiváltképp.) Merész dolog volt, hogy a szakterület kézi-
könyvét és tanítható-tanulható tankönyvét egyszerre akartam
létrehozni. Koncepcionálisan nem volt igazán végiggondolt. A
Lázár-monográfia szinopszisán hónapokig dolgoztam. Az In
memoriam Janikovszky Éva c. könyvhöz már tavasz óta javítga-
tom a tervezetet, és csak most vágok írásba. És persze hogy vál-
toztatni kellene: azóta a kortárs irodalomban mennyi minden
megszületett! Mûfajok lettek fontosabbak, az interneten is meg-
jelent a gyermekirodalom. Ráadásul ahogy változnak az idôk,
változnak a gyerekek. Változik az, amit a felnôttek irodalmából
a  magukénak tudhatnak, tulajdoníthatnak. De egy ilyen kézi-
könyvet vagy tankönyvet már másoknak kell megírni, a lábjegy-
zetekben azonban ott leszek. 

A kudarc a valóság tiszta beszéde, mindig figyelek rá. Máig job-
ban fel tudom dolgozni, mint a sikert. Ma már  inkább csak az a
fontos, mit profitáltam a tíz évvel ezelôtti konfliktusból. Lehet,
hogy minden „válasz”, amit azóta csináltam, A kutatás dilemmái
c. tanulmánytól a Lázár Ervin-monográfiáig. Kíváncsian olvasom
hajdani kérlelhetetlen kritikusom írásait, ô hivatkozik rám, én hi-
vatkozom rá, és a lexikonát vittem ajándékba nemrég a münche-
ni intézetbe. Természetesen másféle érzés Boldizsár Ildikó írásá-
ra gondolni a Beszélôben, ami a habilitációm után született, vagy
Papp Ágnes Klára kritikájára a Kortársban az Elfelejtett irodalom
c. könyvemrôl, amelyre tizenöt évig érdemes volt várni – a
könyv második kiadásáig.
– Sikerült-e gyermekirodalmi mûhelyt teremtenie Kaposváron? 
– Mûhelymunka a 70-es, 80-as években az Írószövetség gyer-
mekirodalmi szakosztályában folyt. Elôadások, konferenciák, vi-
ták sorjáztak. Kaposváron sokáig egyszemélyes mûhelyem volt,
ha ezt mûhelynek lehet nevezni. Aztán Borbély Sándorral együtt
tanítottuk a gyermekirodalmat. Mûelemzési kötetek ôrzik a kö-
zös munkát, az Ötven híres gyerekkönyv, a Kortárs gyerekköny-
vek. A tanítványunk volt Gombos Péter, aki idôközben gyermek-
irodalom-kutatóvá érett. Volt kinek átadni a katedrát.
– Születésnapjára pályatársai egy tanulmánykötettel is meg-
ajándékozták. Meglepôdött?
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Interjú Komáromi Gabriella
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– Máig sem ocsúdtam fel a meglepetésbôl. Köszönöm min-
denkinek.
– Mi kutatói, oktatói ars poeticája? 
– A könyveket és a dokumentumokat el kell olvasni, ha valamit,
hát ezt nem lehet megspórolni. A katedrán meg bízni kell azok-
ban, akiket ránk bízott a sors. Ha némelykor csalódunk, belefér a
történetbe, ki lehet bírni.
– Mi volt kedvenc gyermekkori olvasmánya?
– Az Egri csillagok. Úgyszólván ezen tanultam meg olvasni. Más
lenne nélküle a gyermekkorom, talán más lennék én is.
– Mit olvas most?
– Ljudmilla Ulickaja Imágó c. regényét. Nemrég fejeztem be Az
elsôk és utolsók c. novelláskötetét. Szó, ami szó, a Médea gyer-
mekei óta szinte mindent elolvastam tôle. És ritkán csalódtam.
Gyönyörû, anderseni mesék szerzôje is.
– Mi vonzotta Lázár Ervinhez – személyéhez, mûveihez?
– „Most már megváltotta a belépôjegyét ahhoz, hogy a legna-
gyobbakról írjon” – ezt az Elfelejtett irodalom c. könyvemhez
gratulálva írta Vargha Balázs. Megadatott. Lázár Ervinrôl a ha-
lála pillanatában kimondhattuk, hogy a magyar irodalom leg-
nagyobb mesemondója, hogy Móránál is nagyobb. Kivételes
szellemi kaland volt útvonalakat követni az életmûben, azt,
ahogy a maga tehetségének természetét követte, ahogy novel-
láiban is a meseszerû felé tartott. De vonzottak az elsô monog-
ráfia közismert nehézségei és kiváltságai is. Meg kellett talál-
nom helyét a világirodalomban, a magyar irodalomban és a
gyermekkönyvek írói között. Még nem túl nagy távlattal fel
kellett fedeznem életmûvében a magasabb „tetôket, tornyo-

kat”. És azt is, hogy novellái,
regénye és gyermekkönyvei
nemegyszer párhuzamos tör-
ténetek. A mûveiben mások
nyomán három Lázár Ervint
kerestem: a tréfákban vihán-
coló, hempergô gamint, a
megváltást keresô, démonok-
kal viaskodót, és a mesékben
rejtezôt. Személyiségképe a
Naplóból is kirajzolódik. Von-
zott az életfilozófiája, az au-
tonómiája, a nyitottsága, a to-
leranciája. Az, hogy emberi
kapcsolatait nem viselték
meg politikai nézetek, hogy
értékítéleteibe nem szóltak
bele politikai vonzalmai. És
természetesen az, hogy a
„szeretet lángelméje” volt. 
– Mikor vehetjük kézbe a Lá-
zár-monográfiát?
– A téli, karácsonyi könyvvá-
sárban, november végén. Azt
is mondhatom, hogy Lázár Er-
vin halálának ötödik évfordu-
lóján. Lázár Ervin 2006 kará-
csonyán halt meg. Amikor a
rádió bemondta a halálhírt,
éppen leírtam egy neki szóló
levélben, hogy „áldott kará-
csonyt kívánok”. Ma is bele-
borzongok.

Pompor Zoltán
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Komáromi Gabriella
LÁZÁR ERVIN ÉLETE
ÉS MUNKÁSSÁGA
Osiris Kiadó
392 oldal, 2980 Ft

GYERMEKKÖNYVEK
VONZÁSÁBAN
Esszék, tanulmányok
Pont Kiadó
168 oldal, 2835 Ft

KÖNYVHÉT

A HUNGAROVOX KIADÓ
KARÁCSONYI AJÁNLATA
www.hungarovox.hu   o      06-1-340-0849

Karczag György

A TÉRKÉP SZERINT

ISMERETLEN

Régészeti

kalandregény

308 oldal, 2400 Ft

Kellei György

BEJÁRAT

A POKOLBA

Regény

504 oldal, 2500 Ft

Jules Renard

ÁLLATI PORTRÉK

Toulouse-Lautrec

rajzaival

144 oldal, 1600 Ft

Giovannini Kornél

TAKAROSKA –

Bábszínpadi

mesék

292 oldal, 2000 Ft

T. Ágoston László

A BICSKAFALÓ

CSUKA

Gyermek-

történetek

152 oldal, 1600 Ft

H. Hadabás Ildikó

KINN A BÁRÁNY,

BENN A FARKAS…?

Novellák

136 oldal, 2000 Ft

HUNGAROVOX
ANTOLÓGIA 2011

Az Oktatási Stúdió

végzôs hallgatóinak

vizsgamunkái

208 oldal, 1700 Ft

Farkas Gábor

TÖRZSÉT

TARTÓ ÁG

Versek

118 oldal, 1400 Ft

Tusnády László

MADÁCH

LÁTOMÁSA

Eposz magyar–olasz

nyelven

96 oldal, 1500 Ft

Pozsgai Györgyi

APHRODITÉ,

TÁVOLODÓBAN  

Versek

140 oldal, 1700 Ft
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Elhívott szolgáló
Elsô pillantásra gyenge, tö-
rékeny asszonynak tûnik,
ahogyan ott áll a sok benn-
szülött között friss, fehér
ruhájában, fekete, szaruke-
retes szemüvegében, aztán
közelebbrôl is megnézzük
a képet, és látjuk, hogy
mosolyog. Nincs egyedül a
világ végén: Jézus a pápu-
ák földjére is elkísérte
Molnár Máriát, hogy bi-
zonyságot tegyen Isten
szeretetérôl, megismerje,
tanítsa, gyógyítsa és Isten
kegyelmébôl a keresztény
vallásra térítse az – euró-
pai szemmel nézve – gyer-
meki egyszerûségben és
babonás hitben élô benn-
szülötteket.

Molnár Mária csendes-ó-
ceáni missziója a két világ-
háború közötti magyar re-

formátus közösségek életé-
ben mindennapi valóság

volt. Ez a tettre kész, bátor
magyar asszony ôket is kép-
viselte, amikor a több hóna-
pos hajóútra vállalkozott,
hogy eljusson a még Auszt-
ráliától is háromhétnyi tá-
volságra található Admirali-
tás-szigetekre. Az otthon
maradottak Mária levelei-
bôl értesültek arról, hogyan
telt a hosszú hajóút, hogyan
fogadták az ôslakók, milyen
mindennapi gondokkal kel-
lett szembenéznie, és mi-
lyen (a civilizált ember szá-
mára) különös szokásai
vannak a pápuák földjén
élôknek.

Az Európától távol töltött
évek során Molnár Mária na-
ponta megtapasztalta Isten
gondoskodó szeretetét: hol a
helybeliek, hol pedig az ott-
honlévôk látták el a szüksé-
ges dolgokkal élô valósággá
változtatva a „mindennapi

kenyerünket add meg ne-
künk ma” kérést.

A misszióról a Hajnal címû
lap számolt be, amely – talán
éppen Molnár Mária kalan-
dos útjának köszönhetôen –
a 20. század elsô évtizedei-
ben 3000 elôfizetôvel bírt. A
Hajnalban megjelenô beszá-
molókat, Molnár Mária leve-
leit és a korabeli leírásokat
végigolvasva Miklya Luzsá-
nyi Mónika rajzolja meg en-
nek az önfeláldozó diako-
nisszának az életútját. A
Harmat Kiadó Életutak soro-
zatában megjelent könyvben
a szerzô és korabeli doku-
mentumok gondolatai szö-
vôdnek eggyé, közel hozva
egy majd évszázados kalan-
dot, bemutatva egy letûnt vi-
lágot, példaként állítva egy
szorgalmas, alázatos, önfel-
áldozó életet.

P. Z.

Rontás ellen kígyó
Meglepetést tartogatott a
Kello, a Könyvtárellátó Kft.
augusztusi sikerlistája: az is-
meretterjesztô kategóriában
Bari Károly A cigányokról cí-
mû tanulmánya került a nyol-
cadik helyre. 

Bari Károly költôként tizen-
hét évesen a Holtak arca fölé
címû kötetével országos sikert
aratott. A következô, 1974-es
gyûjteményében szürrealista
szellemben fogant cigány
folklórt tett közzé. Politikai
tartalmú versei miatt a hetve-
nes években a börtönt is
megjárta. Kiszabadulása után
nemcsak a szépirodalmi, ha-
nem még a tudományos jelle-
gû publikációs lehetôségei is
beszûkültek. 

A visszavonultan alkotó,
Hazám- és József Attila-díjas
Bari Károly – amellett, hogy
remélhetôleg a verseléssel
sem hagyott fel, és cigány
népköltészetet meg francia
lírát ültet át magyarra – nap-
jaink egyik legkiválóbb ci-
gányfolklór- és cigánynyelv-
járás-kutatója. Most önálló
kötetben megjelent tanul-

mánya elôször az Etnogra-
phia 2009/1-es számában lá-
tott napvilágot. Ami akkor
terjedelmi okokból kima-
radt, azt most mind közzé
tehette az Amaro Drom mel-
lékleteként kiadott nagyala-
kú füzetben. A szerzô részle-
tesen bemutatja a cigányság
hagyományos életmódját, a
vándorló életet, népszokása-
ikat, a férfi és a nôi szerepe-
ket, a születés és a halál fon-
tosságát, a házasodást, a sze-
xualitást, a hagyományos
foglalkozásokat, a cigány
néphitet, az öltözködést és
az étkezési szokásokat.

A feljegyzések olvastán rá-
csodálkozhatunk, hogy a ván-
dorló cigányok az üldözöttsé-
gük miatt rájuk leselkedô ve-
szélyeket úgy próbálták csök-
kenteni, hogy gyermekeiket
minden vidéken más néven,
sokszor akár hatszor-hétszer
is megkereszteltették. Maguk
között azonban egyelemû
névvel, általában születéskori
vagy késôbbi jellemvonás
alapján nevezték magukat.
Amíg a csecsemôt nem ke-
resztelték meg, éjszakára fé-
sût, szentképet és kicsike ke-

resztet tettek a pólyája alá,
csuklójára pedig piros színû
szalagot kötöttek, hogy meg-
óvják a rontástól. Gonoszság-
és betegségûzô hatást tulaj-
donítottak a vajdabot kígyós
ábrázolásának is. (Persze
Aszklépiosz kehelyre tekere-
dô kígyója hasonló logika sze-
rint került a patikacégérre.)  

A varázserejû vajdabot azon-
ban mit sem ért a cigánybíró-
val szemben, ha az története-
sen jóban volt a helyi hatalma-
sokkal. Ilyenkor félni kellett
tôle, mert ha megorrolt valaki-
re, akár ártatlanul is megvá-
dolhatta az illetôt. Sok-sok
egyéb érdekesség mellett vá-
laszt kapunk arra is, honnan
ered a sajátos cigány köszöné-
si forma: „Legyél szerencsés
és ezüstös!”, valamint hogy mi
okból lett tartozéka a cigá-
nyok öltözékének az ezüst-
gomb, illetve miért volt divat
körükben a platinafog. 

A folklórelemek értelmezé-
sénél már csak a 20. század
elejérôl származó fotók köt-
hetik le inkább a figyelmün-
ket. Szociofotó kategóriában
is kimagasló az illusztráció-
ként használt negyvennégy

fekete-fehér fénykép. A négy
évtized gyûjtômunkájának
eredményeként megjelent
kiadványt részletes iroda-
lomjegyzék zárja, továbbá ci-
gány mondókákból, ráolvasá-
sokból, nyelvtörôkbôl, csúfo-
lókból, altatókból, találós
kérdésekbôl és beugatókból
álló válogatás, eredeti nyel-
ven és magyarul.

(m. zs.)

Bari Károly
A CIGÁNYOKRÓL
Cigány Ház-Romano Kher
42 oldal, 1944 Ft

Miklya Luzsányi Mónika
GYERE KÖZÉNK!
Molnár Mária az
Admiralitás-szigeteken
Harmat kiadó
1980 Ft
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A Görgei
Emlékmúzeum
Recenzens az aradi tizenhárom
tábornok arcmását a nagyszülôi
ház tisztaszobájában elôbb látta,
mint Görgey (Görgei) Artúrét,
akirôl csak késôbb hallott vala-
mit. Megjegyzendô a névalak
változása az itt jelzettel ellenté-
tes volt idôrendileg (vö. Jókay –
Jókai). Mindezek Ballai László
zavarba ejtô Az arcmás címû
kötetének olvastán vetôdött fel
benne. De kiegészíthetô az elôb-
bi jelzô az érdekes, eredeti, ol-
vasmányos melléknevekkel is.
Hogy mire vonatkoznak e sza-
vak – hát a mûfajra, és a regény
(?) cselekményére, szerkezetére,

tartalmára. Azért csak eldönthe-
tô, hogy végül is tényleg regény-
rôl van szó, amelynek egyik hô-
se András, a zeneszerzô, a másik
a nyugdíjas, amatôr Görgey-ku-
tató tanár, Miklós bácsi, akinek
(itt szintén olvasható) színmû-
vén (színmû a regényben!) ala-
pul a vitát kiváltó opera. Mi vált
ki vitát? Még mindig Görgei
alakja, történelmi szerepe. Pedig
lezárhatnánk már: G. A. NEM
volt áruló. Szó van e könyvben
egy Görgei Emlékmúzeumról,
ami fikció, és sok-sok idézetet
olvashatunk (Petôfitôl, Bemtôl,
Dembinszkytôl, Görgeitôl és
másoktól), ami a dokumentaris-
ta jelleget erôsíti. Ezekbôl és az
egyéb történeti adalékokból so-
kunk számára meglepô újdonsá-

gok jutnak tudomásunkra az
1848–49-es szabadságharccal
kapcsolatban. Minél apróbb,
hétköznapibb tény kerül felszín-
re, annál nagyobb az általa kel-
tett feszültség. Nem felesleges
részletek ezek: a viszonyok, a
személyek (történelmi hôsök, G.
– Bem, Kossuth) közötti relációk
sokszor meglepô, újdonság-
számba menô vagy eddig nem
tudatosult adalékai a lényeg alá-
támasztására. Az író ráadásul
több idôsíkon szövi a cselek-
ményt (+ II. vh.) Okkal-joggal, és
ügyesen. Könyve nem ereszt,
biztos, hogy már csak ezért is
érdemes volt megírnia újabb
(díjnyertes) kisregényét ked-
venc korszakáról.

Cs. A.

Elemezzünk
verset Szathmári
tanár úrral!
Szathmári István tudomá-
nyos menetirányát, úticélját
az értelem, a jelentés kere-
sése jellemzi. Nehezen jár-
ható út ez, sokan eleve le-
mondanak a megtételérol.
Könnyû ugyanis elvetni, il-
lúziónak nevezni azt a
meggyôzôdést, hogy az
írásnak értelme van, az iro-
dalomban igazság van, s
könnyû azt vallani, hogy a
mûalkotások félreérthetôek.

A verstan fontos elemei a
formai (metrikai, prozódi-
ai) szinten túli, költészet-
tani, a jelentést megragad-
ni hivatott általánosítások.

A költôi nyelv implicit mó-
don, azaz áttételesen, rejt-
ve közvetíti a mondaniva-
lót, explicitté az elemzé-
sek teszik.

Szathmári a hagyományos,
a közép- és felsôfokú okta-
tásban egyaránt elfogadott
stílusú költészettani elem-
zések híve. Nyelvi-stiliszti-
kai vizsgálódásai során
összegyûjti a megértéshez
szükséges adatokat, megis-
merteti az értelmezésre
szánt mû létrejöttének mi-
nél több megragadható kö-
rülményét. A francia szö-
vegmagyarázat, az explicati-
on de texte megújított for-
máját használja, amelynek
lényege, hogy a vers minden
alkotóelemének (egyes sza-
vaknak és kifejezéseknek,
egyes nyelvi és stiláris jelen-
ségnek stb.) utánajár, hogy a
lehetséges teljes megértést
követhesse az esztétikai ér-
tékek megállapítása.

A szerzô jelen kötetében
14 magyar, ám különbözô
korú és jellegû verset ele-
mez részletesen. Ezek szol-
gálnak útmutatóul az iro-

dalmi mûalkotások megér-
tésének, átélésének világá-
ba. Szathmári a nyelvi
elemzést Pilinszky János
egy versén mutatja be, majd
kimondottan stilisztikai
módszere tárgyául három
típusú versbôl válogatott.
Elôször olyanokat elemez,
amelyek mintegy valamely
korstílus vagy stílusirány-
zat jegyében születtek (pél-
dául reneszánsz: Balassi Bá-
lint, romantika: Vörösmar-
ty Mihály, szecesszió: Ady
Endre versei). Másodszor
olyanokat tárgyal, amelyek
valamely jellemezô stiliszti-
kai jelenséget reprezentál-
nak (például zeneiséget:
Áprily Lajos, humoros stí-
lust: Weöres Sándor verse).
Harmadszor pedig a korunk

szülte, nagyon rövid ver-
sekbôl elemez néhányat
(Szemlér Ferenc, Kányádi
Sándor, Nagy Gáspár egy-
egy versét).

Szathmári István azonban
nem merevíti dogmává
módszerét. Azt is hangsú-
lyozza, hogy ki-ki lehetôség
szerint a saját egyéniségé-
nek érvényesítésével ele-
mezhet. A költészet megér-
tése, átérzése, értékelése
sokak kedvelt foglalatossá-
ga, ám a közép- és felsôfokú
oktatásban tananyag is. Így
jelen könyv a magyartaná-
rokon túl szélesebb olvasó-
táborra számíthat. 

K. S. A.

Szathmári István
HOGYAN ELEMEZZÜNK
VERSET?
Tinta Könyvkiadó
139 oldal, 1490 Ft

Ballai László
AZ ARCMÁS
Hungarovox Kiadó
139 oldal, 1800 Ft

„A költôi nyelv implicit módon, azaz áttételesen,
rejtve közvetíti a mondanivalót, explicitté az
elemzések teszik.”
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A Roland Könyvkiadó
téli újdonságai

A Föld kontinenseit bebarangoló legújabb sorozatunk elsô két kötete Észak- és Nyugat-Európát, valamint Dél-Európát mutatja be.
A csodálatosan illusztrált sorozat elsô három kötete Európát, a következô kilenc Ázsiát, Afrikát, Amerikát, Ausztráliát, Óceániát
és az Antarktiszt ismerteti meg az olvasókkal.
A könyvek számos hasznos információt tartalmaznak Földünkrôl, a különbözô országokról, és hagyományaikról. 
A könyvet 8–12 éves gyerekeknek ajánljuk.

ÉSZAK- ÉS NYUGAT- EURÓPA 
64 oldal, 1595 Ft

DÉL-EURÓPA
80 oldal, 1895 FtMEGTALÁLHATJÁK A KÖNYVESBOLTOKBAN!

Ünnepeljen a Jószöveg Mûhely könyveivel

Jakab László, Nagy Zsolt Levente, Legát Tibor
(szerk.): SZERBUSZ TROLIBUSZ
200x200 mm, 272 oldal, 4990 Ft
Legát Tibor szerkesztésében megismerhetjük a troli
közlekedés születését, hullámvölgyeit, az összes
vonalat, jármûtípust, mûszaki tartalmukat 1933-tól
napjaikig. A korabeli közlekedési rendeletekkel,
plakátokkal, sajtócikkekkel illusztrált album a tro-
lik bemutatásán túl felidézi a hajdani fôváros ar-
culatát, hangulatát.

Kiss Ilona: MINDENKI SZELLEMI KALAUZA
OROSZORSZÁG
230x285 mm, 176 oldal, 6990 Ft
Az Oroszországról szóló album szerzôje közel 30
szócikkbe, fotósa pedig gyönyörû képekbe foglal-
ja azt, amit az orosz birodalomról tudni érdemes.
Megismerkedhetünk az ország történelmével, min-
dennapi életével legyen szó férfi, nôi életútról, csa-
ládról, iskoláról, egészségügyrôl, szórakozásról,
étkekrôl, sportsikerekrôl, vagy az orosz oligarchák
életvitelérôl.

David Riché–Myrea Pettit:
KÉSZÍTS TÜNDÉRT 
215x240 mm, 128 oldal, 3990 Ft
A CD-vel ellátott könyv megtanítja a kislányokat és
szüleiket a kedvenc babák, tündérek, hercegnôk
számítógépes megrajzolására, majd kiszínezésére,
kivágására, öltöztetésére, játékbaba-társaság kiala-
kítására. Persze a kisfiúk sincsenek eltiltva e cso-
davilágtól, nekik szánt figurákat is rejt a könyv. 

Nagy Zsóka: MEGOLDJUK, SZÍVEM
Útmutató a párkapcsolatokhoz
143x204 mm, 192 oldal, 2590 Ft
„Vagy igazam van, vagy boldog vagyok” – tartja
az ismert párkapcsolati mediátor, aki könyvében
példák tucatjaival illusztrálva mutatja be, a „pár-
bajok” kialakulásának fôbb okait, jellemzôit. Be-
avat abba is, hogy a „felek” felismerve saját és a
másik hibáit, miként találhatnak együtt megoldást
kapcsolati gondjaikra.

JJóósszzöövveegg  MMûûhheellyy  KKiiaaddóó
11006666  BBuuddaappeesstt,,  ÓÓ  uu..  1111..

11224444  BBuuddaappeesstt,,  PPff..  882266..

TTeelleeffoonn::  330022--1166--0088..  FFaaxx::  222266--5599--3355

wwwwww..jjoosszzoovveegg..hhuu  EE--mmaaiill::  iinnffoo@@jjoosszzoovveegg..hhuu

KKöövveesssseenn  bbeennnnüünnkkeett  aa  FFaacceebbooookkoonn!!

KKEERREESSSSEE  AA  KKÖÖNNYYVVEESSBBOOLLTTOOKKBBAANN!!  



Nagyon nagy életmû, szerteágazó tevé-
kenységi területek jellemzik Géczi Jánost.
Költô, író, esszéíró, képzômûvész, kultúr-
történész, neveléstudományi szakember,
szerkesztô és tanszékvezetô. Nagyszabá-
sú vállalkozása a rózsa hihetetlen gazdag-
ságú jelképrendszerének rendszerezett
feltérképezése. 

– A rózsa és jelképei sorozatban Az antik
mediterráneum, A keresztény középkor
után megjelent A reneszánsz. Ez már a má-
sodik kiadás. Ezek szerint ekkora sikere
van? Milyen a fogadtatása? 
– A rózsatörténet több mint húsz éve
foglalkoztat, s mintegy tizenöt év óta je-
lennek meg e tárgykörben írásaim, elôbb
szakközleményenként, majd könyvek
formájában. A reneszánsz alakulat válto-
zatairól ugyan megjelent már egy kiadás,
de kevésnek tûnt a példányszáma, rész-
ben pedig olyan újabb részek kerültek ki-
dolgozásra, amely miatt értelmét látta a
kiadó egy átdolgozott kötet elkészítésé-
re. A szakmai és olvasói fogadtatás meg-
felelônek tûnik, de valójában majd csak
évek múlva lehet ezt fölmérni, amikor a
hivatkozások megjelennek. A mostani
kötet karaktere változatlan: monográfia,
amely a bôséges adatolás ellenére is – re-
mélem – közérthetô nyelvezetû, és ké-
pekben bôvelkedô.
– Formai, érzéki szépségén túl a rózsá-
ban egy laikus is lát valami összetett és
titokzatos dolgot, megérzi, hogy valami-
képpen kapcsolatban áll a transzcen-
denssel, a teremtô renddel. Önt mi terel-
te a rózsa útjára? 
– A rózsa az élôlények azok kevesének
egyike, amelyet az ember évezredek so-
rán át kultivál, vagy mert táplálkozási for-
rás, vagy mert medicinai-higiéniai szerek
alapanyaga, nem is szólva arról, milyen
gazdag a növényhasználat kultikus-vallási
magyarázata. Túl ezeken, a növénycso-
port évezredek óta változatlanul jelen le-
hetett a mediterráneumi, majd az európai
civilizáció legtöbb térfelén. Az érdekelt:
miként kerülhetett arra sor, hogy mûvelô-
déstörténeti korszakokon átnyúlva, a
mentalitásbeli változások ellenére is oly
fontos maradt és marad, hogy megannyi
okból fontosnak találták az emberek. Vég-
sô soron egy rózsaaspektusú civilizáció-
történet körvonalazható.

– A borítón Martin Schöngauer Madonna
rózsalugasban címû képe látható 1473-
ból. Az elsô fejezet is Mária jegyében író-
dott. Ebbôl is látszik, hogy Máriának köze
van a rózsához, mivel a rózsa a paradicso-
mi létezésben értékelt erényeket jeleníti
meg. De ezen kívül még nagyon sok min-
dent. Önnek melyik jelentésterület áll leg-
közelebb a szívéhez?
– Magam legnagyobb örömmel a rene-
szánsz örökséggel foglalkoztam, meglehet,
mert annak megértéséhez a pogány és ke-
resztény antikvitás, a zsidó és perzsa kul-
túra, az arab világ rózsahasználatát is ér-
telmezni kell. Másrészt rendkívüli élvezet
a források föllelése s megfelelôen árnyalt
fölfejtése. A rózsa valóban olyan sok min-
dent jelentett, s talán még ma is jelent, –
hogy Umberto Ecóra hivatkozzam –, hogy
már-már semmi értelmet nem képvisel. A
jelképtorlódások és -kioltódások közepet-
te a kollektív értelem elfogyása mellett
egyre több egyéni rózsajelentés tûnik elô;
engem éppen ez a mentalitás- és gondol-
kodástörténeti folyamat izgat.
– Van még néhány kultúrkorszak. Hány kö-
tetnyi anyag van még tervben?
– Lényegében kész van a moszlimok ró-
zsaképeit vizsgáló kötet, folyamatosan
bôvül a barokktól a romantikáig kitapint-
ható rózsanézeteket leíró anyag, s töredé-
keiben elérhetô az utolsó két évszázad (a
rózsák kertészeti diadalútjának, s a nö-
vény európaiból a többi kontinensre is át-
kerülô kultiválásának következtében ki-
alakult mintázatok) anyaga. A kiadó tervei
szerint jövô könyvhéten jelenik meg a 17-
18. század kapcsán megteremtett, ugyan-
csak könyvnyi szöveg.
– Önnél a munka és a hétköznap összeér.
Egy interjúban mondta, ha pihennie kell,
ápolja kertjét, de abból elôbb-utóbb szöveg
lesz. Most múlik, esszék egy regény helyett
címû nemrég megjelent kötetében is sokat

ír kertekrôl, növényekrôl, rózsáról. Kovács
Endre fényképei szintén kertekben készül-
tek. Kérem, mutassa be a könyvet!
– Majd fél évtizede foglalkoztat a saját
veszprémi kertem históriája. Két tucat
esszé született, azok nagyobbik része ke-
rült most be ebbe a kötetbe. Ugyanakkor
ez a mû nem életrajzi karakterû, ilyen lét-
rehozására nem tartom magamat alkal-
masnak. Inkább azt a természetképet
igyekszem megragadni, amelyben elhe-
lyezhetô mind az ember, mind a történeti-
leg szétdarabolt kulturális burka. A kötet
egyszerre fókuszál a kertemre, a kertemet
lakókra, és a kertet magába foglaló mikro-
és makrokozmoszra.
– Elemzôi közül többen észlelték, hogy
pályájának mintha nem egy, hanem né-
hány centruma lenne, amelyeket idônként
körbejár, új és új ösvényeket rajzol köröt-
tük. S ennek megfelelôen új és gyakorta
teljesen más látványok tárulnak fel, ame-
lyeket aztán mûvé formál. Megtudhat-
nánk, hogy a legújabb ösvényrôl milyen
látványok tárulnak fel?
– Igen, szeretik néhányan több, egymástól
eltérô centrumúnak látni a költôi, az írói és
a mûvelôdéstörténészi munkálkodásomat,
s talán kevesebben érzékelik, hogy ezek
egymással – mélyen és sajátosan – össze-
függôek. Talán hasznos lenne azt is felemlí-
teni, hogy mely tematizációk, szövegalakí-
tási eljárások, gondolkodási fogások, ame-
lyek nem jellemzik az eddigi mûveimet:
meglehet azok jobban összekerítik e több
centrumosság elemeit. Másrészt valóban
igaz, hogy akadnak állandó motívumforrá-
sok: a civilizációs javak megbecsülése, a
délszaki világ, a természet és a társadalom
egységének, egyáltalán a holisztikus szem-
léletnek a képviselete.

Szepesi Dóra

INTERJÚ

KÖNYVRÔL
Géczi János
A RÓZSA ÉS
JELKÉPEI III.
A RENESZÁNSZ
Gondolat Kiadó
350 oldal, 5800 Ft
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– Stefan Heym történetei tele vannak játékossággal, humorral, s
mégis van bennük valami komolyság…
– Okos, ironikus humor ez, és akárcsak Karinthy, a humorban Heym
sem ismer tréfát. És ha már a német Heym kapcsán szóba került Ka-
rinthy, akkor érdemes megemlíteni, hogy sokféle humorról beszél-
hetünk. Vannak, akik nemzetenként kategorizálják, szerintük van
magyar humor, zsidó humor, sôt, magyar–zsidó humor, meg osztrák-
zsidó humor, és német, cseh, amerikai. Angol és egyéb változatai is
vannak a humornak. De mindnek más a hangulata, a filozófiája. 

Heymnek ez a két kis kötete elôször 2002-ben, a szerzô halála után
jelent meg németül. A két kötet bármelyik története egyrészt meg-
történhet bárkivel – és sokszor általában meg is történik. A hétköz-
napi élet Szküllái és Kharübdiszei ezek, amiken próbáljuk átvereked-
ni magunkat; a bürokrácián, a rendetlenségen, az ügyetlenkedése-
ken, a feledékenységen.  

A történetek másrészt azonban Heym személyes történetei, ame-
lyekbôl egy sajátos önéletrajz-féleség bontakozik ki, amelyet így foglal
össze A nagy beszéd története címû írásban: „Tudtam, hogy nagy baj
lesz, elôször is mert zsidó vagyok, aki már réges-régen nem lehetne
más, csak egy kis füstfelhôcske az égen Auschwitz felett, amit elfúj  a
szél, másodszor pedig baloldali vagyok, és harmadszor azért, mert a
nagy háború idején mint amerikai katona harcoltam Hitler ellen, és
mert még ma is dolgozom azzal a kifacsarodott agyammal.” Ezeknek
az életet keretbe foglaló történeteknek a  lényege végsô soron az, hogy
hogyan lehet a kudarcokat, az élet kisebb-nagyobb megpróbáltatásait,
így az öregedést, vagy az együttélést a szeretett, ám néha kissé zsarno-

ki nejjel túlélni, elviselni. Heym válasza erre az, hogy humorral és ön-
iróniával. Akinek a lelkében pedig alapvetôen nincsenek meg ezek, az
vessen magára. És annak teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségû
humorról beszélünk. Egy süket embernek is mindegy, hogy Mozartot
vagy Bartókot játszanak neki.  
– Hogyan lehet a könyv sajátos stílusát más nyelven visszaadni?
– Akik ismerik Heym mûveit, például a Dávid király krónikáját, va-
lószínûleg meglepôdve olvassák ezt a két utolsó kötetet, hiszen sú-
lyos mondanivalójú regényeiben a jóízûen nevettetô humornak még
a nyomai sem fedezhetôk fel. Az irónia inkább, de ez a romantika óta
egyik legfontosabb jellemzôje a német irodalomnak.  Ezek a történe-
tek remekül ötvözik a felhôtlenül szórakoztató, helyzetkomikumon
alapuló humort, és a mindig szigorúbb, kritikusabb, keményebb iró-
niát és öniróniát. Így bontakozik ki aztán az olvasó elôtt a „férj”, a
„nagy és híres ember” a mûvészetben és a közéletben, és az ügyet-
len, csetlô-botló, morzsázó, autót vezetni nem tudó, a gyakorlati dol-
gokban teljesen tanácstalan, az öregedés minden bajával küszködô
magánember. De szerencsére ott van mellette a „neje”, aki viszont
mindig tudja, mikor mit kell tenni, hogyan kell megszelídíteni az em-
bereket, tud autót vezetni, sôt el is igazodik az utakon, és nem utol-
sósorban gyengéd, ám idegesítô szigorral ügyel rá, hogy a férje
„egészséges életet éljen.” Pedig az leginkább a kávéházban szeretné
szürcsölni egészségtelen, de finom kávéját. 

Mindezekhez Heym megtalálta a legmegfelelôbb formát és stílust:
a történetek voltaképpen monológok, úgy szakadnak ki az íróból,
mint amikor elsô felindulásunkban rázúdítjuk valakikre vagy valakire
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Beszélgetés Kajtár Máriával
Stefan Heym legutolsó két kötete nemcsak a feleségének szól, hanem mindenkinek,
aki képes kicsit nevetni magán, és a világon. Humorról, bölcsességrôl, életfilozófiáról
beszélgettem a fordítóval, Kajtár Máriával.



minden bajunkat, bánatunkat és örömünket is. A narráció így fôleg a
beszélt nyelvhez közelít: az egy lélegzetre elmondott hosszú, struktu-
rálatlannak tûnô  mondatokhoz, a  mániákusan ismételt kiszólások-
hoz. Így a fordító számára elsô pillantásra úgy tûnt, hogy valamiféle
lebutított nyelvet kell autentikusan átültetnie magyarra. De szeren-
csére idôben megszólalt a szöveg: az elsô oldal lefordítása után telje-
sen nyilvánvalóvá lett, hogy hát persze, itt azért mégis csak a 20. szá-
zad egyik legnagyobb német írójával és stílusmûvészével van dol-
gom: a könyv nyelvezetének látszólagos rendetlenségében szigorú
szabályok uralkodnak: a gondolatritmus szabályai, az ismétlés szabá-
lyai és az inkoherensnek látszó mondat koherenciája, amelyet szintén
a gondolatritmus szabályoz. És hát persze a lényeg: a helyzetkomi-
kum, a keserû irónia és önirónia megnyilvánulása a nyelv- és szóhasz-
nálatban. A fordítónak ezt aztán egyáltalán nem kellett kitalálnia: aki
egy kicsit is  ismeri a századforduló és a két háború közötti pesti zsi-
dó  vagy félzsidó polgárság nyelvét,  az ezekben a családokban két-
három nemzedéken át továbbhagyományozott félig német, félig jid-
dis kiszólásokat, annak a fülében ismerôsen szólalnak meg Heym
mondatai. Bizonyos értelemben közép-európai nyelv ez, Karinthy hu-
moreszkjeinek a nyelve, az osztrák Friedrich Torberg zseniális köny-
vének, a  Jolesch tantinak a nyelve.  Úgy hogy egyáltalán nem volt ne-
héz lefordítani a két könyvet, sôt egyik legélvezetesebb, legkedvesebb
munkám volt, hiszen ritkán mondhatja el az ember, hogy fordítás
közben az éjszaka csendjében hangosan nevet azon, amit fordít.      
– Kikhez szól ez a két könyv?
– Szól azokhoz, akik veszik ezt a lapot, jót tudnak nevetni rajta, haj-
landóak magukra ismerni, mint ahogy az író is tette ezekben a tör-
ténetekben. Vannak azonban ebben a két könyvben olyan történetek
is, amelyeket a fiatalabb korosztály nem nagyon érthet meg. Persze

mulatságos, hogy az öregem-
beren már minden mû, a
fogsorától kezdve a szeméig,
de az igazi üzenetet ôk még
nem értenék meg. Ugyanak-
kor ezek a történetek két
ember kapcsolatának a tör-
ténetei, bizonyos értelem-
ben egy nem mindennapi
szerelemé. És egyben útmu-
tatók,  hogy miként viseljük
el egymás hibáit, rigolyáit
minden bajon, és egy életen
át. Hogyan is? Csakis szere-
tettel, megértéssel és a már
oly sokat emlegetett humor-
ral. Azt hiszem, hogy ez min-
denkinek szóló üzenet. És
ahogyan Heym az utószóban
írja: ajándék ez a könyv, aján-
dék a feleségének, a gyorsan
elhervadó virágcsokor he-
lyet. Nos, egy virágcsokor
igen sokféle lehet, tövises
rózsa, illatos szegfû. Ilyen
változatosak, szúrósak és
gyönyörködtetôek ezek a
történetek.  Heym csokra vi-
szont nemcsak a feleségének
szánt ajándék, hanem az ol-
vasónak is, rosszkedvûbb
napjai felderítésére.  

Kurcz Orsi

INTERJÚ
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Stefan Heym
MINDIG A NÔNEK
VAN IGAZA ÉS EGYÉB
BÖLCSESSÉGEK
200 oldal, 1900 Ft
MINDIG A FÉRJ A HIBÁS
ÉS EGYÉB BÖLCSESSÉGEK
200 oldal, 1900 Ft
Taramix Kiadó





– A születésrôl/szülésrôl még csak-csak,
ám a halálról/meghalásról nem szoktunk
beszélni a mindennapokban. Pedig a gye-
rekeknek éppen a felnôtté válás elôsegíté-
se, megkönnyítése végett kell mindkettôrôl
beszélni, hiszen nap mint nap találkoznak,
szembesülnek e „problémákkal”. A gyerek
torokszorítónak találja Nemecsek halálát A
Pál utcai fiúkban. További példám Astrid
Lindgren Oroszlánszívû testvérek és Angela
Nanetti Nagyapó a cseresznyefán címû ifjú-
sági regénye. Ön tud-e még hasonló mûve-
ket említeni, habár nem irodalomtörténész,
hanem hospice- és gyásztanácsadó?
– Magával a halállal, ha csak érintôlegesen
is, de találkoznak a gyerekek a mesékben és
ifjúsági irodalomban, azonban olyan jellegû
írás, ami kifejezetten azzal a szándékkal író-
dott, hogy segítsen a gyerekeknek megérte-
ni az élet végességét, és segítsen a gyász-
ban, nemigen van. Polcz Alaine Élet és halál
titkai címmel írt egy hasonló könyvet, amit
gyerekeknek szánt. 
– Mi késztette a Boldogan éltek, míg meg
nem haltak... És azután? c. kötet megírásá-
ra? Mit jelent az, hogy Ön foglalkozásszerû-
en tanácsokkal lát el szülôket és gyermeke-
ket, akiknek szembe kell nézniük a halállal,
fel kell dolgozniuk a gyászt? 
– Gyásztanácsadói munkám során gyakran
szembesültem azzal, hogy a szülôk mennyire
tétovák akkor, amikor meghal egy családtag,
hogy mit is mondjanak a gyerekeknek, hogyan
segítsék ôket a gyászukban? Sajnos sokan a
legrosszabb megoldást választják, zavarukban
nem merik megmondani, hogy a nagyi, vagy
bárki más a családban meghalt, helyette azt
mondják, elutazott nagyon messzire, vagy
kórházban kell élnie hosszú ideig, ahol nem
lehet látogatni. A gyerek érzi, hogy valami
nincs rendben és a titok, elhallgatás fala mö-
gött magányosan küszködik az érzelmeivel.
Más családokban ugyan közlik a halál tényét,
de sokszor a felnôttek elvesznek a saját fájdal-
mukban, és nem találják a megfelelô módját
annak, hogy a gyerek szomorúságával is fog-
lalkozzanak. Felismertem, hogy nagyon nagy
szükség van egy olyan könyvre, amely ugyan
gyerekek számára íródik, de az egész családot
segíti ebben a nagy zavarban, ami jellemzôen
jelen van családi haláleset bekövetkeztekor.
Az volt a célom, hogy felmutassam, hogy a
gyerekekben ilyenkor megjelenô érzelmek –
mint például a düh, vagy a bûntudat – rendjén
való érzelmek, de foglalkozni kell ezekkel,

nem szônyeg alá söpörni. A könyvben konk-
rét feladatokkal segítem az érzelmek feltárá-
sát és a gyászfeldolgozást. De a legjobb ebben
az, hogy a közös olvasás és foglalkozás lehetô-
séget teremt az egész családnak arra, hogy
együtt beszélgethessenek az ôket ért csapás-
ról. A gyász elszigeteli a családtagokat, talán
ez a könyv segít abban, hogy ez ne történjen
meg, ellenkezôleg, az összetartozás még mé-
lyebb rétegei jöhessenek elô. 
– Miért kezdett a gyász témájával foglal-
kozni, hogyan lett gyásztanácsadó? 
– Rákbetegségembôl felgyógyulva elôször
hospice önkéntesként haldoklókat segítettem,
késôbb fordult az érdeklôdésem a gyász felé.
Láttam, milyen fájdalom elveszíteni egy szere-
tett családtagot, és hogy mennyire nincs segít-
ség ilyenkor. Mentálhigiénés szakemberként
még elvégeztem a gyásztanácsadó tanfolya-
mot, és egy társammal gyászfeldolgozó cso-
portokat kezdtünk vezetni a Budapest Hospice
Házban. Tíz éve minden ôsszel indul új cso-
port, amely tavaszig tart, és igen hatékony se-
gítséget nyújt a gyászolóknak. Sokat tanultam
ezekben a csoportokban, és ma már egyénileg
is segítem a gyászolókat, sôt, a válási gyászban
is segítséget nyújtok. Egy éve egy trénertár-
sammal megalkottuk a Válás és újjászületés
szemináriumot, ami igen sikeres lett. Sokan
kérdezik, hogyan foglalkozhatok mindig a
veszteségekkel, nem szomorú ez? Szomorúak
de felemelôek is egyben ezek a mély emberi
találkozások. Az emberi sors elkerülhetetlen
velejárói a veszteségek, és én annak is tanúja
vagyok, hogy a fájdalom mellett ezek a veszte-
ségek bölcsülést, érést is hoznak, ami nagyon
tanító számomra is.  
– Önt joggal nevezhetjük Polcz Alaine-tanít-
ványnak. Mit tanult tôle? És mit tanulhatunk
mi, szülôk, nagyszülôk? 
– Rengeteget tanultam tôle, ami abból is lát-
szik, hogy nagyon sokat emlegetem, mint a
nagy tanítókat szokás általában. Talán a bá-

torságot említeném, mint követendô életpél-
dát, ahogyan élte az életét, a hihetetlen nyi-
tottságát és életszeretetét. Mint szülôk, nagy-
szülôk azt tanulhatjuk tôle, hogy a halál éle-
tünk része, nem eltakarni kell, hanem termé-
szetes módon kezelni, és ilyen módon az éle-
tünk nem a halál árnyékában telik, épp ellen-
kezôleg, sokkal fénylôbben ragyog, tudván,
hogy életünk véges. Megtanította azt is, ho-
gyan legyünk az eltávozó családtagjainkkal,
hogyan ne meneküljünk el a feladat elôl, ho-
gyan tudjunk szeretettel, figyelemmel, oda-
adással jelen lenni, méltó módon búcsúzni.
Az utolsó idôszak értékes idô, sok elmenô
többet tanulhat ez alatt az idôszak alatt, mint
egész életében, de nemcsak ô, hanem az ôt
ápoló hozzátartozók ugyanúgy. 
– A gyerekeket nemcsak arra kell felkészí-
teni, hogy a gyászt, egy hozzájuk közelálló
személy elvesztését fel tudják dolgozni, ha-
nem számos esetben gyógyíthatatlanul be-
teg gyerekek igényelnek speciális bánás-
módot. Milyen társadalmi, intézményi illet-
ve civil háttere van a kérdéssel való elmé-
leti és gyakorlati foglalkozásnak?
– A gyógyíthatatlan betegek életbôl való
méltó távozását az országban már számos
hospice szervezet segíti, ezeket a Magyar
Hospice és Palliatív Egyesület fogja össze. A
gyászolókat a Napfogyatkozás Egyesület tá-
mogatja. Jelenleg e két egyesület többek
közt azon munkálkodik, hogy egy oktatási
program keretében az iskolákban felvilágo-
sító elôadások születhessenek a hospice
szemlélet, az önkéntesség, veszteségek,
gyász témaköreiben.

Csokonai Attila

INTERJÚ
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Singer Magdolna
BOLDOGAN ÉLTEK,
MÍG MEG NEM
HALTAK...
ÉS AZUTÁN?
Móra Kiadó
48 oldal, 2490 Ft
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„„CCssaakk  aazz  aa  vvéégg!!””  AAzztt  ffeelleeddnnüünnkk  kkeellll??
Beszélgetés Singer Magdolnával



Az ausztrál történész négy té-
ma köré fûzi fel kutatásai ered-
ményét: elsôként a hazugságok-
ról és csúsztatásokról olvasha-
tunk, majd a bûnbakkeresésrôl,
aztán a hivatalos hazugságokról
és elhallgatásokról, végül azok-
ról, akik vizet prédikálnak, de
bort isznak. A feldolgozást so-
katmondó képanyag segíti, mi-
közben a könyv egészének kivi-
telezése szemet gyönyörködte-
tô. A történetek között javarészt
olyan események sorakoznak,
amelyekrôl már sokat hallhat-
tunk – mint például Sztálin tör-
ténelemhamisításai, Ehnathon
fáraó kitörlése a történelembôl,
ám néhány kevéssé ismertet is
találunk közöttük.

Ha valaha Egyiptomba vet a jó
sorsunk, megcsodálhatjuk Kar-
nakban II. Ramszesz 24 méter
magas, erôt sugárzó kapuívét is.
A kapu külsô falába metszett
rajzok a fáraó nagyságát hivatot-
tak érzékeltetni, többek között
emléket állítva igazán lélegzet-
állító hôstetteinek az i. e. 1275-
ben lezajlott kádesi csatában is,
amikor is egy szál magában
könnyûszerrel leigázta a szom-
szédos hettiták birodalmát –
legalábbis a rajzok és hieroglifák
tanúsága szerint. Még a laikus
olvasónak is feltûnik, hogy a
történet meglehetôsen hitelte-
len, valószínûleg valamilyen ku-
darcot próbáltak meg leplezni a
legendagyártással. És így is van:
a csata során a fáraó majdnem
életét vesztette, és csupán a
hettita hadsereg pénzéhségé-
nek köszönhetô, hogy az ütkö-
zet halovány egyiptomi gyôze-
lemmel ért véget. Bár valódi
gyôzelemnek nem nevezhetô,
hiszen bár megfutamították a
hettitákat, Kádes hettita kézen
maradt. II. Ramszeszre minde-
nestre a történelemhamisítás
úttörôjeként tekinthetünk.

Követôi sorában megtalálha-
tó Augustus császár, Andrew
Jackson amerikai elnök, nem
igazán meglepô módon Néró
császár, illetve Sztálin és Roo-
sevelt elnök, vagy Mao Ce-
tung. Közelebbrôl megismer-
kedhetünk azzal a történettel
is, ahogy az amerikaiak beke-
belezték Mexikót. Megpróbál-
ták a legitimáció érdekében
úgy beállítani a történteket,
mintha a mexikóiak megtá-
madták volna ôket. Ám errôl
szó sem volt, mivel valójában
amerikaiak törtek be Mexikó-
ba, és kényszerítették ki a há-
borút. Hasonló elemeket tar-

talmaz az Egyesült Államok II.
világháborúba történô belépé-
sének története. A hivatalos
változat szerint a japánok meg-

támadták az amerikaiak Pearl
Harborban állomásozó hadiha-
jóit. Valójában Roosevelt elnök
tudatos olajembargóval provo-
kálta ki a támadást, és így a be-
lekeveredést a II. világháború-
ba. Roosevelt ráadásul a japán
rádióállomások lehallgatása ré-
vén nagyon is tudatában volt,
mi várható, sôt felkészülve a
harcra, a legkorszerûbb hadi-
hajókat idejekorán eltávolította
Pearl Harbor kikötôjébôl.

Szintén meglehetôsen furcsa
módon történt az amerikaiak
beavatkozása a vietnámi hábo-
rúba. A hivatalos változat sze-
rint a vietnámi háborút az
észak-vietnámiak robbantották
ki, amikor megtámadták a Dél-
Vietnámban állomásozó ameri-
kai erôket. Ám ez nem igaz, va-
lójában egy túlontúl lelkes,
megfontolatlan tengerész fele-
lôs a háború kirobbantásáért. A
pattanásig feszült helyzetben
amerikai rombolók járôröztek a
Tonkini-öbölben, az észak-viet-
námi felségvizek közelében,
amikor egy meglehetôsen sötét

éjszakán (1964. augusztus 4-én)
úgy érzékelték, rájuk támadtak.
A rombolók ellentámadásba
lendültek, és jelentették, hogy

HHaazzuuggssáággookk  nnyyoommáábbaann
Hogyan írták át a világtörténelmet a politikusok, történészek csúsztatásai, elhallgatásai,
sôt mi több, tudatos hazugságai? Erre a kérdésre adja meg a választ a Kossuth Kiadó
nemrégiben megjelent kötete.

TÖRTÉNELEM
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megtámadták ôket. E jelentés
nyomán üzent hadat Amerika
Észak-Vietnámnak. Valójában
kísértetekre lôdöztek azon az
éjszakán, semmilyen nyomát
nem találták soha annak, hogy
az ellenség a helyszínen tartóz-
kodott volna, csupán egy ügy-
buzgó tengerész vélte ôket fel-
fedezni a sötétben. Ám mivel a
Johnson-kormányzat csak az
ürügyet kereste, hogy megtá-
madhassa Vietnámot, a légbôl

kapott incidens jó alkalmat kí-
nált a háború megindítására.

Olyan közkeletû tévhiteket is
eloszlat a könyv, miszerint az
egyház azért üldözte Galileit,
mert a tudós ragaszkodott hoz-
zá, hogy a Föld a Nap körül ke-
ring. Mint ismeretes, a 15. száza-
dig az volt az általános nézet,
hogy a Föld a világegyetem köz-
pontja. Kopernikusz nevéhez
fûzôdik a feltételezés, miszerint
ez nem így van, hanem a Föld
és a többi bolygó a Nap körül
mozog. Ezen elméletet sikerült
csillagászati megfigyelésekkel
igazolnia Galileinek az 1600-as
évek elején. Ám – legalábbis a
hivatalos történelemfelfogás
szerint – felfedezéséért eret-
nekséggel vádolták, majd az
inkvizíció elé citálták és végül
tanai visszavonására kényszerí-
tették. Valójában Galileit nem
azért üldözték, mert az új világ-
nézet hívéül szegôdött, hanem
mert rendkívül befolyásos em-
bereket haragított magára, akik
mindent megtettek annak érde-
kében, hogy Galilein bosszút
álljanak. Tehát üldöztetésének
politikai és nem vallási okai vol-
tak. Ahogy a könyvbôl megtud-
hatjuk, Galilei rendkívül intelli-
gens, ám hirtelen haragú és be-
képzelt ember volt. 

Jolsvai Júlia

TÖRTÉNELEM
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Alexander Canduci
A TÖRTÉNELEM NAGY
HAZUGSÁGAI
Világrengetô csalások,
hazugságok, elhallga-
tások az emberiség
történelmében
Kossuth Kiadó
336 oldal, 5990 Ft



Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2011. október 16. – 2011. november 15.

Szépirodalom
1. Frei Tamás: A Bankár

Ulpius-ház Könyvkiadó
2. Kepes András: Tövispuszta

Ulpius-ház Könyvkiadó
3. Bán Mór:

Hunyadi – A Mennydörgés kapuja
Gold Book

4. Robin Cook: Gyilkos terápia
Alexandra Kiadó

5. Frei Tamás: A Megmentô
Ulpius-ház Könyvkiadó

6. George R. R. Martin: Trónok harca
Alexandra Kiadó

7. Szalai Vivien: Drága kéj
Art Nouveau Kiadó

8. Julie Orringer: Láthatatlan híd
Libri Könyvkiadó

9. Danielle Steel: Charles Street 44
Maecenas Könyvkiadó

10. George R. R. Martin: Királyok csatája
Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Szalai Vivien: Stohl – Õszintén

Alexandra Kiadó
2. Müller Péter:

Szeretetrôl, szerelemrôl, szeretkezésrôl
Alexandra Kiadó

3. Paulo Coelho: Pillanatok – Naptár 2012
Alexandra Kiadó

4. Fiala János: Kuss!
Alexandra Kiadó

5. James Redfield:
A Tizenkettedik Felismerés
Alexandra Kiadó

6. Moldova György: Keserû pohár
Urbis Könyvkiadó

7. James Redfield: A mennyei prófécia
Alexandra Kiadó

8. Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság
Kulcslyuk Kiadó Kft.

9. Rhonda Byrne: A Titok
Édesvíz Kiadó

10. Cesar Millan, Melissa Jo Peltier:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát?
Gabo Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. 365 jó éjszakát-mese

Schwager & Steinlein Verlag
2. Bartos Erika: Zakatoló – Gyerekversek

Alexandra Kiadó
3. Geronimo Stilton:

Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó

4. Tea Stilton: Tea angyalai a vadonban
Alexandra Kiadó

5. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó

6. Tea Stilton: A korallok hercegnôje
Alexandra Kiadó

7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Süss fel, Nap!
Alexandra Kiadó

8. Geronimo Stilton: Boldogulj angolul!
Alexandra Kiadó

9. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô: Megmondalak!
Alexandra Kiadó

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

Bookline sikerlista
2011. október 16. – 2011. november 15.

Szépirodalom
1. Frei Tamás: A Bankár

Ulpius-ház Kiadó
2. Kepes András: Tövispuszta

Ulpius-ház Kiadó
3. Frei Tamás: A Megmentô

Ulpius-ház Kiadó
4. Pallavicini Zita: Egy ôrült ôrgrófnô naplója

Ulpius-ház Kiadó
5. Szalai Vivien: Stohl – Õszintén

Alexandra Kiadó
6. Orringer, Julie: Láthatatlan híd

Libri Könyvkiadó
7. Fábián Janka: Emma lánya

Ulpius-ház Kiadó
8. Vass Virág: Krásznájá Moszkvá

Ulpius-ház Kiadó
9. Fábián Janka: Emma fiai

Ulpius-ház Kiadó
10. Young, William P.: A viskó

Immanuel Alapítvány

Ismeretterjesztô
1. Burpo, Todd – Vincent, Lynn:

Igazából mennyország
XXI. Század Kiadó 

2. Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság
Kulcslyuk Kiadó

3. Bear Grylls: A vadon törvényei
Jaffa Kiadó

4. Millan, Cesar – Peltier, Melissa Jo:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát
Gabo Kiadó

5. Ortner, Gerlinde: Új gyógyító mesék
Móra Kiadó

6. Faber, Adele – Mazlish, Elaine: Beszélj úgy,
hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje
Reneszánsz Könyvkiadó

7. Bagdy E. – Bishop, B. – Böjte Cs. – Rambala É.:
Hidak egymáshoz
Kulcslyuk Kiadó

8. Stilton, Geronimo: Boldogulj angolul
Alexandra Kiadó

9. Redfield, James: A Tizenkettedik Felismerés
Alexandra Kiadó

10. Ortner, Gerlinde: Gyógyító mesék
Móra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Riggs, Ransom: Vándorsólyom kisasszony

különleges gyermekei
Kossuth Kiadó

2. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó

3. Varró Dániel: Akinek a foga kijött
Manó Könyvek

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

5. Lázár Ervin: A Négyszögletû Kerek Erdô
Osiris Kiadó

6. Berner, Rotraut Susanne: Téli böngészô
Naphegy Kiadó

7. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó

8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca épít
Pozsonyi Pagony Kiadó

9. Berg Judit: Rumini Datolyaparton
Pozsonyi Pagony Kiadó

10. Marék Veronika: Annipanni, mesélj nekem!
Pozsonyi Pagony Kiadó

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

Szépirodalom
1. Joyce, Brenda: Halálos ígéret

General Press Kiadó
2. Kepes András: Tövispuszta

Ulpius-ház Könyvkiadó 
3. Frei Tamás: A Bankár

Ulpius-ház Könyvkiadó
4. Vass Virág: Krásznájá moszkvá

Ulpius-ház Könyvkiadó
5. Wallace, Edgar: A különös grófnô

K.u.K.Könyv és Lapkiadó
6. Garwood, Julie: Mentôangyal

Gabo Kiadó
7. Christie, Agatha: A barna ruhás férfi

Európa Könyvkiadó
8. Cook, Robin: Gyilkos terápia

Alexandra Kiadó
9. Brockmann, Suzanne: Éjféli ölelés

General Press Kiadó
10. Quinn, Julia: Esküvô lesz

Gabo Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Világrengetô beszédek, melyek

megváltoztatták a világot
Geographia Kiadó

2. Stradling, Jan:
A történelem rettegett asszonyai
General Press Kiadó

3. Beiser, Rudi: Teák gyógynövényekbôl
és gyümölcsökbôl
Saxum Kiadó Kft.

4. Skaliczki Judit:
A rendszerváltás könyvtárügyétôl
a könyvtárügy rendszerváltásáig
OSZK Kiadványtár

5. Vincze Eszter: Gyöngybôl fûzött gyûrûk
Cser Kiadó

6. Reinhard, Tonia: Éttrend –
a föld legegészségesebb ennivalói
Ventus Libro Kiadó

7. Kertészkedés mindenkinek
Pannon-Literatúra 

8. Rácz Ferenc:
Szépen, érthetôen, kulturáltan – magyarul!
Eötvös József Kiadó

9. Rodolfo: Bûvészkönyv
Móra Könyvkiadó

10. James, John W.-Friedman:
Gyógyulás a gyászból
Zafír Press Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött 

Manó Könyvek
2. Ragasztott képek és figurák

Cser Kiadó
3. Bosse, Sarah: Anna nagy napja

Alexandra
4. Thilo: Kalandok a lovardában

Fabula Stúdió
5. Lackfi János: Heni és a hajmeresztô terv

Egmont Hungary.
6. Bosse, Sarah: Annára számíthatsz!

Alexandra Kiadó
7. Stilton, Tea: Tea angyalai a vadonban

Alexandra Kiadó
8. Bálint Ágnes: Foltoskönyökû

Móra Könyvkiadó
9. Bartos Erika:

Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó

10. Ké(s)z csodák
Xantusz Kiadó

Frei Tamás:
A Bankár
Alexandra Könyváru-

házak sikerlistája,

szépirodalom, 1.

Magyar szerzô a
szépirodalmi si-
kerlista élén:
Frei Tamásnak,
az ismert mé-
diaszemélyiség-
nek már máso-
dik kötete ke-
rült fel eladási
adatai alapján a
sikeresnek mi-
nôsülô kiadvá-
nyok listájára.

Kepes András:
Tövispuszta
Líra sikerlista,

szépirodalom, 1.

Magyar szerzô a
szépirodalmi si-
kerlista élén:
Kepes András-
nak, az ismert
médiaszemélyi-
ségnek az új kö-
tete is fölkerült
eladási adatai
alapján a sike-
resnek minôsü-
lô kiadványok
listájára.
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Libri sikerlista
2011. október 1. – október 31.

Szépirodalom 
1. Kepes András: Tövispuszta

Ulpius-ház Kiadó
2. Frei Tamás: A Bankár

Ulpius-ház Kiadó
3. Vass Virág: Krásznája Moszkvá

Ulpius-ház Kiadó
4. Pallavicini Zita: Egy ôrült ôrgrófnô naplója

Ulpius-ház Kiadó
5. Ljudimla Ulickaja: Imágó

Magvetô Kiadó
6. Fábián Janka: Emma szerelme

Ulpius-ház Kiadó
7. Ugron Zsolna: Úrilányok Erdélyben

Ulpius-ház Kiadó
8. Julie Orringer: A láthatatlan híd

Libri Könyvkiadó
9. Lôrincz L. László: A föld alatti piramis

Studium Plusz Kiadó
10. Steve Berry: A borostyánszoba

Ulpius-ház Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság

Kulcslyuk Kiadó
2. Moldova György: Keserû pohár

Urbis Kiadó
3. Szalai Vivien: Drága kéj

Alexandra Kiadó
4. Szalai Vivien: Stohl – Õszintén

Alexandra Kiadó
5. Melissa Jo Pertier – Cesar Millan:

Hogyan neveljünk tökéletes kutyát?
Gabo Kiadó

6. Kovács Kovi István: Bûnös élvezet
XXI. Század Kiadó

7. Szalai Vivien: Hamis gyönyör
Art Nouveau Kiadó

8. dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai
Jaffa Kiadó

9. Fiala János: Kuss!
Alexandra Kiadó

10. Bud Spencer: Különben dühbe jövök
Nyitott Könymûhely Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött

Manó Könyvek
2. Bartos Erika:

Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony Kiadó

3. Geronimo Stilton:
Mentsük meg a fehér bálnát!
Alexandra Kiadó

4. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó

5. Rosta Katalin: Színezd ki... és rajzolj te is!
Göncöl Kiadó

6. Leiner Laura: A szent Johanna gimi – 1.
Ciceró Könyvstúdió

7. Rosta Katalin: Színezd ki… és számolj te is
Göncöl Kiadó

8. Leiner Laura: A szent Johanna gimi – 5.
Ciceró Könyvstúdió

9. Berg Judit: Rumini
Pozsonyi Pagony Kiadó

10. Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék
Móra Könyvkiadó

Líra sikerlista
2011. október 15. – novebmer 14.

Szépirodalom
1. Kepes András: Tövispuszta

Ulpius-ház Kiadó
2. Frei Tamás: A Bankár

Ulpius-ház Kiadó
3. Ljudmila Ulickaja: Imágo

Magvetô Kiadó
4. Lôrincz L. László: A föld alatti piramis

Studium Plusz Könyvkiadó
5. Danielle Steel: Charles street 44.

Maecenas Könyvek
6. Frei Tamás : A megmentô

Ulpius-ház Kiadó
7. Moldova György: Keserû pohár

Urbis Kiadó
8. Szászi Móni: A Besenyô-család kalandjai

Athenaeum Kiadó
9. Bán Mór:

Hunyadi – A mennydörgés kapuja
Gold Book Kiadó

10. Ünnepek ünnepe
Athenaeum Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Frank Júlia: A legfinomabb ételek sorozat

Corvina Kiadó
2. „Virágozódott…anno”

Néprajzi Múzeum
3. Müller Péter:

Szeretetrôl, szerelemrôl, szeretkezésrôl
Alexandra Kiadó

4. Esther és Jerry Hicks:
Belépés a vonzás örvényébe
Édesvíz Kiadó

5. Cesar Millan, Melissa Jo Peltier:
Hogyan neveljünk tökéletes kutyát
Gabo Kiadó

6. Szakácskönyv naptárral 2012
Magvetô Kiadó

7. Rhonda Byrne: Az Erô 
Édesvíz Kiadó

8. Christoph Drösser: Csábító erôk
Athenaeum Kiadó

9. Kelecsényi László:
Aki az életével játszott – Latinovits
Noran Libro Kiadó

10. Szalai Vivien: Stohl – ôszintén
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági 
1. Varró Dániel: Akinek a foga kijött

Manó Könyvek
2. Ki(s)számoló – feladatok 2. osztályosoknak

Nemzeti Tankönyvkiadó
3. Gábor Emese: Õszi mondókák

Manó Könyvek
4. Tea Stilton: Tea angyalai a vadonban

Alexandra Kiadó
5. Bartos Erika:

Bogyó és Babóca – Évszakos könyv
Pozsonyi Pagony

6. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

7. Eric Knight: Lassie hazatér
Talentum Kiadó

8. Leiner Laura:
Remény – Szent Johanna gimi 5.
Ciceró Könyvstúdió

9. Schneider- Wenzel-Bürger:
Bori, a balerina – Barátnôm Bori
Manó Könyvek

10. Bartos Erika: Zakatoló
Alexandra Kiadó

Gerlinde Ortner:
Új gyógyító
mesék
Bookline sikerlista,

ismeretterjesztô, 5.

A felelôsségteljes
szülôi magatartás
nemegyszer siker-
re visz könyveket: a
szülôk – nagyon
helyesen – gyakran
folyamodnak köny-
vekhez a gyermek-
nevelés ismeretei-
ért. (A kötetet la-
punk 590. oldalán
ismertetjük.)

Ransom Riggs:
Vándorsólyom
kisasszony
különleges
gyermekei
Bookline sikerlista,

gyermek, ifjúsági, 1.

Ransom Riggs kö-
tetében különle-
ges gyermekott-
honban lakó kü-
lönleges képessé-
gû gyerekek keve-
rednek egy külön-
legesen izgalmas
történetbe a rájuk
vigyázó különle-
ges nevelônôvel
együtt: csak ennyi
kell a különleges
sikerhez.

Példányszám top 10

Kiadott szépirodalmi, ifjúsági

és gyermekirodalmi könyvek*

2011. július 1. – szeptember 30.

MAGYAR SZERZÔK 

1. Karinthy Frigyes: Budapesti emlék 39 500

2. Rejtõ Jenõ: A fehér folt 13 178 

3. Wass Albert: A kastély árnyékában 13 000 

4. Wass Albert: Átoksori kísértetek 13 000 

5. Wass Albert: A funtineli boszorkány 13 000 

6. Wass Albert: Mire a fák megnõnek 13 000

7. Rejtõ Jenõ: A pokol zsoldosai 12 478 

8. Rejtõ Jenõ:

Egy bolond száz bajt csinál 12 200 

9. Wass Albert: Elvész a nyom 12 000

10. Wass Albert: Farkasverem 12 000

KÜLFÖLDI SZERZÔK 

1. Robinson Crusoe/

Daniel Defoe eredeti regényét átdolgozta

McFadden, Deanna 30 000 

2. Twist Oliver/
Charles Dickens eredeti regényét

átdolgozta Olmstead, Kathleen 20 000 

3. Jordan, Penny–Green, Abby–Mather, Anne–

Summerrs, Cara: Szerelmi leckék/
Jéghideg tûz/ Szerelmes regény/
Boszorkánykonyha 18 300 

4. Wentworth, Sally–James, Susanne–

Graham, Lynne–Inglath, Francesca:

Római járat/ Kávéfolt a szõnyegen/
Egyik kutya, másik eb 15 230

5. Steel, Danielle: Charles street 44 15 000 

6. Kay, Patricia: Dada álnéven 12 190 

7. Rimmer, Christine:

Világgá kürtölt vallomás 12 190 

8. Clair, Daphne: Hazatérõ tündér 11 910 

9. Hamilton, Diana:

Szerelemrõl szó sem volt 11 910 

10. Hill, Teresa: Mennyei ígéret 11 580

* tárgynegyedévben beérkezett egyszeri meg-

jelenésre vonatkozó adatok, a kiadók közlése

alapján (forrás: KSH honlapja: www.ksh.hu)

(Részletek, további adatok:

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xsta

dat/xstadat_evkozi/e_zkz001.html )

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN

Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu



KÖNYVHÉT
KÖNYVEK
Tarján Tamás
KÖNYVBÖLCSÔ
Röpkritikák 2002–2008
311 oldal, 2640 Ft
„Röpben a tenger”: hét év rövidebb-
hosszabb kritikáiból, olvasónapló jelle-
gû cikkeibôl válogatta össze a szerzô a
kötetben megjelent közel kétszáz,
kortárs könyvrôl szóló írást.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

Murányi Gábor 
LAPMARGÓ
LÁBJEGYZETEKKEL
296 oldal, 2640 Ft
A szerzô mûfajilag változatosan besorol-
ható mûvekrôl írta meg személyes hang-
vételû kritikáit, melyek önmagukban is ár-
nyalatosan rajzolják ki az elmúlt évek szel-
lemi tájképét, ám a kötetben a szövegek-
hez lábjegyzeteket is fûzött, megkönnyít-
ve így az összefüggések értelmezését.

Kertész Ákos
ÉGSZAKADÁS,
FÖLDINDULÁS
Napló miniatúrák
Kisesszék és
publicisztikai írások
Könyvhét 1998–2009
283 oldal, 2640 Ft
A kötet írásaiból megismerheti az Olva-
só, hogyan gondolkodik Kertész Ákos
mûvészetrôl, családról, gyerekrôl, ku-
tyáról, költészetrôl, irodalomról, az esz-
tétikáról, politikáról és vallásról… meg-
ismerheti Kertész Ákost.
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

Csokonai Attila
HÓFEHÉRKE ÉS
A BERLINI FIÚK
Egy hivatásos olvasó
kalandozása a gyermek- és ifjúsági iro-
dalomban
Függelék: Gyermek- és
ifjúsági mûvek annotált bibliográfiája
268 oldal, fûzve 2640 Ft
Klasszikus és mai szerzôk, könyvek, ki-
adók, mind-mind a gyermekirodalom-
ból: kövesse Csokonai Attilát kalando-
zásai során…
Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 

CSAK KERESNI KELL –
A KÖNYVESBOLTOKBAN

www.konyv7.hu



„...hogy odafigyeljünk a gyerekekre, akik számom-
ra mindaddig angyali lények, amíg meg nem jele-
nik bennük a gonosz felnôttség tükörképe.”

– Nagyon sokféle hangvételû könyvet írt már,
megszólalt már nôi kontra férfi nézôpontból is,
amikor egyazon történet kétféle értelmezés-
ben szólalt meg. Most miért választotta a
gyermeki látásmódot?
– Az elôzô könyvemben, a Döglött kutyával
ôrzött területben férfi és nôi monológok olvas-
hatók, amelyek között szerepelt egy kisfiú és
egy kislány monológja. Ezt a szálat folytattam
ebben a könyvben, másfelôl pedig nyelvileg
rendkívül izgalmas volt egy gyerekszájon, a
gyermek nézôpontján keresztül „elbeszélni” a
felnôtt világot. Olyasmi ez, mint a svéd gyerek-
versek, csak prózában.
– Kevés a derûs hangvételû történet a könyv-
ben, miért van ez?
– Az egész könyv alapja az emlékeimben élô
gyerektragédiák voltak. Ha egy kisgyerek halá-
láról szólnak a hírek, mélységes szomorúság
tölt el. Megrendülök, és közben tehetetlennek
érzem magam. Hogyan lehetséges ez? Hogy
történhetett meg? És nincs válasz. Nincs segít-
ség. És ha mást nem tehetek, legalább megszó-
laltatni tudjam ezeket a gyerekhangokat. Rajtuk
már nem lehet segíteni, de a valóságos történe-
tükben lévô dráma van olyan megrendítô,
hogy odafigyeljünk a gyerekekre, akik számom-
ra mindaddig angyali lények, amíg meg nem je-
lenik bennük a gonosz felnôttség tükörképe. 
– Beszélgetett szülôkkel, esetleg gyerekekkel
az írás során? Hogyan állt össze az a sokféle
„életút”?
– Nem beszélgettem senkivel. Figyeltem, ol-
vastam, és gondolkodtam. A fülszövegben is
írtam, nem volt bennem pedagógiai szándék,
nem akartam felnôtt nevelésbe fogni. A törté-
netek súlyát és drámáját évtizedek óta cipel-
tem magamban. A megírásuk eddig soha nem
érzett kínokat okozott azzal, hogy már nem
élô, mégis valóságos személyek „bôrébe bújva”
kellett megszólalnom. Merthogy az író azono-
sul a szereplôjével, belôle beszél. Nem egy tör-
ténet végén éreztem, hogy most fog megsza-
kadni a szívem, itt és most fogok belepusztul-
ni. Minden egyes történetet egyetlen nekiülés-
ben, valós idôben írtam. Amikor elkészültem
egy „elbeszéléssel”, jó ideig mély szomorúság
telepedett rám, aztán valamiféle megtisztulás-
ban feloldódott, hogy istenem, Tomika, Hédi-
ke, látjátok, egy rövid idôre sikerült életre kel-
tenem a hangotokat.

– Gyerekkorából emlékszik hasonlóan megrá-
zó történetre?
– Igen, de konkrétumokat nem akarok monda-
ni. A tragédiák természete, hogy kiszámítha-
tatlanok. Jönnek és elsöpörnek. Mi pedig csak
nézünk, és azt kérdezzük, hogy miért. A való-
ság sokmillió tényezô összjátéka, amit a kiszá-
míthatatlanságuk okán véletlennek nevezünk.
Minden egyes mozdulatunkban benne rejlik a
tragédia lehetôsége, az a kérdés, kibomlik-e. A
kibomlási esély szintjén a gyerekek védtele-
nebbek, ôk ránk vannak bízva.
– Van az elbeszélések között saját „élmény”? 
– Nem egyszer kerültem olyan helyzetbe, amikor
hajszálon múlott az életem. Én megúsztam a „vé-
letlennek” köszönhetôen, de más nem. És ezek a
megúszások a mai napig tartanak. Figyelek, látom
az esélyeket kibomlani. Talán ezt hívják egészsé-
ges veszélyérzetnek. Ugyanakkor nem tudok
mindig ellenállni, hogy ne menjek bele veszélyes
helyzetekbe. Adrenalin és tapasztalat.
– Az Ön gyermekei hogyan reagáltak a könyvre?
– 30 és 26 évesek. Azt mondták, kemény. Ez
nagyon kemény. Amikor folyóiratban, újság-
ban közöltek a részleteket, mindig volt vissz-
hang. Egy este chaten bejelentkezett Fliegauf
Bence, hogy felkavarta az írás. Elôtte soha nem
beszéltünk.
– Milyenek az olvasói visszajelzések?
– Azt látom, hogy mindenkiben megmozdítja
az érzelmeket, mert viszonyulni akar a témá-
hoz. Olyan érzelmi szálak rezdülnek meg,
amelyeken a hozzá kapcsolódó tragédiát anno
nem varrták el, nem izzadták ki magukból. És
nem feltétlenül azért, mert nem akarták, ha-
nem azért, mert a halállal foglalkozni nem egy-
szerû. Van egyfajta hagyományunk, de abban
több a rémület és az önsajnálat, mintsem az el-
fogadó technika.
– Milyen hatásnak, olvasói, szülôi, társadalmi
reakciónak örülne a legjobban?
– Amikor 2005 ôszén hazajöttem Svájcból egy
féléves ösztöndíjról, ápoltam magamban egy
gondolatot. Azt, hogy jó lenne már az iskolában
megtanítani azt, amit odakint láttam az emberi

kapcsolatokban. Ez pedig a segítségnyújtás. A
segítségnyújtásban benne van minden, ami az
emberben jó. A figyelme, a szeretete, az önzet-
lensége. Azért mondjuk így, hogy a jóra töre-
kedni kell, mert a bennünk élô emberfeletti go-
noszság adott. Ha a könyvem segít a gyerekek-
nek felnôni, hogy ne traumák sorozata legyen
az életük alapja, akkor az egy jó reakció lesz.
– Iskolákban tervez felolvasást, beszélgetést?
– Nem tudom, még nem kértek. De tény és va-
ló, van a történetekben olyan dramatikai lehe-
tôség, amely az iskoláskorú gyerekeket meg-
szólíthatja. Fôként azért, mert gyerekek be-
szélnek benne. Ez az ô nyelvük. Nem egy bácsi
akar okosakat mondani. Ugyanakkor a hatásuk
számomra felmérhetetlen. Az elsô könyvbe-
mutatóra szándékosan nem kritikust, hanem
egy onkopszichológust, Szy Katalint hívtam
beszélgetôtársnak.
– Saját grafikák díszítik a könyvet?
– Nem én rajzoltam ôket. Egy rajzoló gyerek-
közösség vezetôjét kérdezte meg barátom, Ga-
lambos Ádám, hogy vállalnák-e az anonim raj-
zolást a történetek motívumai alapján. Vállal-
ták, és hálás vagyok érte. Azért ez mégiscsak
egy mû, amelynek egységesnek kell lennie.
Nem is annyira a rajzokra volt szükségem, in-
kább a gyerekrajzban megjelenô, összetéveszt-
hetetlen gyermekiségre, a látásmódra, a kéz bi-
zonytalan, mégis világábrázoló mozdulataira.
– Saját kiadásban jelent meg a kötet, hogyan
tartja fent magát a kiadó, milyen bevételeket
tud szerezni a mûködéséhez?
– Mondjuk inkább úgy, hogy a saját kiadóm ad-
ta ki az én könyvemet is, ami nem azonos a
szerzôi, a magánkiadással. A könyvkiadásból a
bennem élô író is sokat tapasztal, mert belelát
a könyvpiac mûködésébe. Nem írhatok olyan
könyvet, amit nem tudok eladni. Megtalálni az
egyensúlyt az írói habitus és a könyv pénzügyi
konstrukciója között, megmozgatja a kiadói ér-
zelmeket és az írói racionalitást. És ez mindkét
részrôl valóságos tétekkel mûködik.

Illényi Mária

INTERJÚ

PPeeddaaggóóggiiaaii  sszzáánnddéékk  nnééllkküüll
Beszélgetés Podmaniczky Szilárddal

KÖNYVRÔL
Podmaniczky Szilárd
KISGYEREKEK
EMLÉKIRATAI
Podmaniczky
Mûvészeti Alapítvány
2400 Ft

KÖNYVHÉT 619



A SANTOS Kiadó karácsonyi ajánlata

KARÁCSONYI ANGYALOK
leporelló

rajzolta Radvány Zsuzsa
620 Ft

KIS KARÁCSONY
NAGY KARÁCSONY...
leporelló
rajzolta Radvány Zsuzsa
620 Ft

KARÁCSONYI KIFESTÔ
kifestô

rajzolta Radvány Zsuzsa
420 Ft

KARÁCSONYI
AJÁNDÉKOK

kifestô
rajzolta

Radvány Zsuzsa
420 Ft

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

MENNYBÔL AZ ANGYAL
leporelló
rajzolta Kecskés Anna
620 Ft

RENDKÍVÜLI ÁRENGEDMÉNY
Szegeden a Bába Kiadónál

2007. december 31-éig forgalomba hozott könyveink nagy
részét 70–80%-os leértékeléssel hozzuk forgalomba.
Kiadványaink közül szépirodalmi, mûvészeti, családi nevelést, a
szabadidô eltöltését elôsegítô mûvek, valamint versek, történelmi
és vallásos kifestô könyvek, bibliai történetet feldolgozó játékok
találhatóak. 
Ajánlatunk megtekinthetô:
www.btsainyomda.hu honlapunkon.

MEGRENDELHETÔ
Betûvetés könyvesbolt 6724 Szeged, Pulz u. 14.
telefonon: 06-62/315-301
e-mailen: betuvetes@invitel.hu

BRUCK ANDRÁS KÖNYVE

Bruck András:
A FOGADALOM

Tom Lester 13 éves, majdnem
olyan, mint más gyerek. Majd-
nem. Mert ôt köti egy fogada-
lom, meg kell találnia eltûnt
öccsét. Rájön, hogy öccsét egy
titokzatos idegen rabolta  el,
csakhogy senki nem hisz neki,
sem szülei, sem legjobb barát-
ja. Tomot ezernyi csodán, ve-
szélyen át hajtja fogadalma,
de egyedül nem jut közelebb a
titokhoz. Mígnem két új gye-
rek érkezik a városkába, a
rendkívüli erejû Cosmi és Tom

unokahúga, az eszes Miranda. „Élet-halál” harc kezdôdik a há-
rom gyerek és a láthatatlan idegen között. Segíti ugyan ôket
egy csodálatos zenélô doboz, de a küzdelem így is egyenlôtlen.
Folytatása következik...
Ill.: Dés Márton
XXI század Könyvkiadó, 2900 Ft



PANORÁMA

Európa szürreál
haladóknak

Az Übü király világhírû szer-
zôjének A patafizikus Faust-
roll doktor cselekedetei és
nézetei címû könyvét keve-
sen ismerik, pedig méltó
párja a közismert remekmû-
nek. Ha valaki felkészületle-
nül veszi kézébe a kötetet, a
szöveg elrettentheti az olva-
sástól, ugyanis a harminc-
négy évesen elhunyt szerzô
– életében teljes egészében
sosem publikált – mûve Ho-
mérosztól a Biblián át kora
irodalmán, festészetén és tu-
dományán keresztül a 19. szá-
zad végéig az európai kultú-
ra sajátos, szimbolista-szür-
realista szintézisét adja. Az
alig hetvenoldalas szöveg
túltelített, sûrû és tömény.
Minden sora és képe mélyen
az nyugati irodalmi, filozófiai
hagyományból ered, arra

utal, ám groteszk, rontott,
torz formában.

A cselekmény rendkívül
egyszerû: a kötet fôhôsét,
Faustroll doktort, Panmuphle
végrehajtó kilakoltatja tarto-
zása miatt bérlakásából. Az
otthontalanná vált doktor szá-
razföldi hajójával párizsi uta-
zásra indul. Társául magával
viszi a hivatalnokot és a pávi-
ánképû Boss-de-Nage-t. Szá-
mos mesés, furcsa szigeten
megfordulnak, ahol kalandok-
ba keverednek, végül mind
életüket vesztik. Ezután Faust-
roll túlvilágról küldött levelei
– melyben Isten mibenlétérôl
elmélkedik – lesznek a kötet
záró fejezetei.

Jarry, aki kora legendás mû-
vészeit egytôl egyig ismerte,
az egyes fejezeteket egy-egy
pályatársának ajánlja, rájuk
jellemzô tájat, hangulatot,
szöveget alkot. A kötet ezért
egyfajta „így írtok ti”-ként is
olvasható, azonban ezen túl-

mutat a zárlat, melyben bib-
likus utalások, tudományos
szövegek, és filozófiai mor-

zsák is akadnak, legvégül pe-
dig magát Istent írja le a ma-
tematika eszközeivel. Itt ér-
hetô tetten igazán az író me-
galomániája és vállalkozásá-
nak nagysága. Stílusában, ki-
fejezôeszközeiben Alfred
Jarry jócskán meghaladta
korát. Munkássága nemcsak
a szürrealisták, hanem a ké-
sôbbi posztmodern megihle-
tôje is. Humora, nyelvi sza-
bad(os)sága, hihetetlen ötle-
tei, tollának könnyedsége és
mélysége lenyûgözô. Mûvei
mai is hatásosak, izgalmasak
és aktuálisak.

A kiadó míves kiadásban ad-
ta közre Jarry e rendkívüli
könyvét. A kötet a kisregény
szövegét eredeti francia nyel-
ven is tartalmazza, valamint
utószó gyanánt Bajomi Lázár
Endre 1985-ös értô tanulmá-
nya nyújt mankót a Faustroll
ámokfutása után elbizonytala-
nodott olvasónak. 

Hományi Péter

A végzet kútja
Elsôként kerül a magyar olva-
só kezébe kurd regény. Meh-
med Uzun a modern kurd re-
gény megteremtôje, ô írt elô-
ször nemzetközileg is elis-
mert kurd nyelvû regényeket.
1953-ban született Törökor-
szágban, 1977-tôl harminc
évig Svédországban élt, és rö-
viddel hazaköltözése után
meghalt. Uzun számos iro-
dalmi díj birtokosa. Sajátossá-
ga kulturális sokszínûségé-
ben, soknyelvûségében rejlik.
Egyaránt alkotott kurdul, tö-
rökül, illetve svédül. Mehmed
Uzun hét regényt írt kurdul,
amelyeket elsôsorban török-
re, de a világ számos más
nyelvére is lefordítottak. Je-
lentôs esszéket is alkotott.

A végzet kútja egy kurd értel-
miségi család, a fényes múltú
Bedirhánok életét, hányatott
sorsát mutatja be, egészen a 19.
század végérôl indítva az elbe-
szélést. A regény fôszereplôje
az a Celadet, aki késôbb elsô-
ként megalkotja a latin betûs
kurd ábécét, és leíró nyelvtan-

könyvet állít össze, továbbá lét-
rehoz egy kurd nyelvû folyóira-
tot, a Hawart. A Bedirhán di-
nasztia rendkívül sokat tett a
kurd kultúráért, tagjai a szultán
közvetlen közelében szolgál-
tak, illetve magas rangú állami
hivatalnokok voltak az Oszmán

Birodalomban. Az elsô világhá-
ború nem kedvez a kurdoknak,
sorra szenvedik el a csapáso-
kat. A regénybeli család is szét-
szóródik, a fiúk nekivágnak Eu-
rópának, hogy ott végezzék el
felsôfokú tanulmányaikat. Uta-
zásaik során megfordulnak a
Balkánon, Belgrádban, Zágráb-
ban, Bécsben (ahol megnézik
többek között az Esterházyak
palotáját), és végül megérkez-
nek Németországba. Megtud-
hatjuk, milyen kilátástalan
helyzetbe kerültek az elôkelô
mírek, a kurd dinasztia tagjai
nyomorúságban tengôdnek,
alig jut betevô falatra. A Bedir-
hánok korábban hatalmas,
több emeletes, sokszobás ház-
ban laktak, olasz dajka nevelte
a gyerekeket, és zeneórákat
vettek, elôkelô magániskolákba
jártak. Celadet Berlinben talál-
kozik Hitler eszméivel, majd a
második világháború pusztító
tüzével. Egyiptomba, majd a
Közel-Keletre hajóznak, útjuk
során megismerkednek zsi-
dókkal, akik lelkesen tanulják
anyanyelvüket, a hébert egy
tanító segítségével. Ez a jelen-

ség lenyûgözi Celadetet, aki
ekkor ismeri fel az anyanyelv
alapvetô fontosságát. A re-
génybôl számos érdekes apró
részletet tudhatunk meg a
kurd történelemrôl, kultúrá-
jukról, népviseletükrôl, ének-
mondóikról, árulásaikról, láza-
dásaikról, küzdelmeikrôl. 

Uzun talán legzseniálisabb
megoldása, hogy egy hatalmas
drámával indítja regényét: a
csecsemô halva születik. Vagy
mégsem? A feszültséget meste-
ri módon fokozza. Tizenöt
fényképen keresztül eleveníti
fel a Bedirhánok történetét. Így,
noha a regény valós dokumen-
táción alapul, sok mindent az
alkotó fantáziája tesz hozzá. Ér-
dekes az is, hogy minden egyes
rész duplán szerepel. Elôbb az
író, majd a regény fôhôse szólal
meg, mintha a fôhôs reflektálna
az elhangzottakra, és helyesbít,
pontosít, hiszen az író nem volt
jelen, nem láthatott mindent.
Az olvasónak az az érzése tá-
mad, mintha Celadet és Uzun
jó barátok lennének, akik közel-
rôl ismerik egymást. 

Sz. D.

Mehmed Uzun
A VÉGZET KÚTJA 
Fordította: Sipos Kata
Napkút kiadó
392 oldal, 3790 Ft

Alfred Jarry
A PATAFIZIKUS
FAUSTROLL DOKTOR
CSELEKEDETEI
ÉS NÉZETEI  
Tillinger Péter kiadása
1911 Ft
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Húsz év egy családi vállalkozásként
alakult könyvkiadó életében nagy idô,
különösen, hogy alapítóinak már a
kezdetekkor is jelentôs szakmai ta-
pasztalat állt a háta mögött. Vagy ép-
pen ezért, a kapcsolati tôkéjét is be-
vetve sikerült elérnie a K.u.K. Könyv-
kiadónak, hogy most kerek évfordulót
ünnepelhet. Az Osztrák–Magyar Mo-
narchia intézményeinek megjelölésé-
re utaló kiadónév-választás azt hiva-
tott jelezni, hogy minden témakör-
ben, a lektûrök terén is „békebeli”
színvonalú mûvet kívánnak megje-
lentetni; valójában azonban a rövidí-
tés a két tulajdonos, Köves József és
felesége, Köves J. Julianna nevének
kezdôbetûjét rejti. De a biztonság
kedvéért Habsburg Ottónak is jelez-
ték elôzetesen a K.u.K. megjelölés fe-
lélesztését, aki titkársága révén „ál-
dását adta” a döntésre, és sok szeren-
csét kívánt a vállalkozáshoz.

Egy rendeletnek köszönhetik a cég
létrejöttét, meséli a kiadóvezetô; 1991-
ben kedvezményt kapott az, aki még
karácsony elôtt bejegyeztette a vállal-
kozását. Így vágtak bele, tízezer forint
alaptôkével és egy saját könyvvel. Kö-
ves József J. J. Stone álnéven írt egy
krimit, Halál a Riviérán címmel,
amely két részletben jelent meg az
akkor igen népszerû Rakéta Regényúj-
ságban. Ezt adták ki könyv formájá-
ban. Még a borítót is maga a különö-
sebb kézügyességgel egyáltalán nem
büszkélkedô szerzô készítette, külföl-
di lapokból (köröm)ollózta össze a nôi
és férfi figura, valamint a rulett fotó-
ját a montázshoz. Elsô kiadásban hét-
ezer példányban vették meg a terjesz-
tôk, fixen, tehát nem bizományba. Eb-
bôl tudták fedezni a következô kiad-
ványukat. Elindították a KutyaTárat.
Elôbb A beszélô, majd Az éneklô ku-
tyát adták ki Jack Londontól, aztán
megszerezték a sokáig sikeres Lassie
kiadási jogát. Az Orvosregények soro-
zat volt a következô sikerük, amely
addig tartott, míg a mûfaj is kedvelt
volt a közönség körében.

– Akkor még nem létezett az euró,
és a dollár árfolyama is százharminc
forint körül járt – hallgatom Köves Jó-
zsefet. – Az ügynökségek gyakorlati-

lag azóta ugyanakkora jogdíjelôleget
kérnek, jó esetben is ezer dollárt, il-
letve ezer eurót. Az árak így csak szá-
munkra emelkedtek jelentôsen a fo-
rintárfolyam növekedésével arányo-
san, hiszen még három éve is csupán
kétszázharmincezer forintba került
egy-egy könyv jogának elôzetes bizto-
sítása a mai háromszázezret is megha-
ladó összeghez képest. A befogadói
környezet is megváltozott, ma már azt
is jól fogyó mûnek tartjuk, amelynek
háromezres összpéldányszámából
két-három év alatt elkel a fele. 

– Ez végül is arra késztet bennünket
– folytatja –, hogy populárisabbak le-
gyünk, mint bármikor korábban, olyan
mûveket is kiadjunk, amelyre néhány
éve még azt mondtuk volna, hogy a
mûfaja miatt kilóg a mi kínálatunkból.
És lám csak, az egyik legnagyobb je-
lenkori sikerünk is ilyen: Paulina Éva
Közös ágyban, mégis széjjel címmel a
kiüresedett házastársi kapcsolatról és
a harmadik megjelenésérôl ír. Ugyan-
csak nem a mi profilunk lenne a blog-
ger Völgyessy Véda bejegyzéseit köz-
zétevô kötet, a Szex és nôi lélek, alcí-
me szerint Utazás a vaginám körül, de
tudomásul vettük, hogy manapság
ilyenre is van igény, és az internetes
hozzászólásokból látom, hogy igazunk
volt, mert a fiatal lányok megôrülnek
érte, nyilván választ kapnak belôle sa-
ját problémáikra. 

Ugyanakkor nem mondtak le az érté-
kek, klasszikusok kiadásáról sem, sôt,
viccesen szokták mondogatni magunk
közt, hogy az a szerzô bizonyította
igazán az idôtállóságát, aki már het-
ven éve elment az élôk sorából. Ez
persze csak tréfa, arra utalva, hogy a
könyvszakma sanyarú körülményei
között az is számít, hogy jogdíjköte-
les-e valami, vagy már nem az. 

– Arra is rászorulunk – panaszolja –,
hogy kortárs könyveket, méghozzá ki-
tûnôeket úgy jelentessünk meg, hogy
az alkotó hozzájárul a kiadáshoz,
megtámogatja, mondjuk ötszázezer
forinttal. Ez nem visszatérítendô
összeg, de a szerzôdésünkben a szo-
kásosnál magasabb százalékos jutalé-
kot jelölünk meg számára, hogy ha-
marabb megtérüljön a befektetése.

Volt, aki rövid idôn belül a támogatás
többszörösét kapta vissza, de Lugosi
Lou Lámapulóverébôl, amely könyv-
heti könyvünk volt, és én imádom,
mindössze néhány tucatnyi fogyott el
országszerte, pedig olyanok a novel-
lái, mintha Chagall-festményeket al-
kotott volna szóban. Sokszor kiszá-
míthatatlan a fogadtatás. Reklámra
azonban nincs pénzünk. Régebben
annyit megengedhettünk magunknak,
hogy legalább karácsony elôtt egy-
egy leporellónyi ajánlót behajtogas-
sunk a kötetekbe, de most már ilyen
kiadványt nem fogadnak el a terjesztô
mamutcégek.

Több klasszikus regény és krimi
mellett továbbra is piacon tartják a
cégtulajdonosok maguk alkotta büsz-
keségeiket. A kulturált viselkedés
szabályait összegzô Illik tudni… címû,
a K.u.K. Kiadónál is „öregebb”, eddig
összesen kétszázötvenezer példány-
ban forgalmazott összeállítást, Köves
J. Júlia tollából, persze kissé felújítva,
kiegészítve némi mobiltulajdonosok-
nak és internetezôknek szánt résszel
is, illetve A legnagyobb vicckönyvet,
és társát, a Kis-nagy vicckönyvet,
bennük összesen tizenháromezer-öt-
száz poénnal, amelyeket mind-mind a
cégtulajdonos gyûjtött össze fiatalko-
ra óta. A jubileumi évadban, jövô feb-
ruárra tervezve pedig nagy meglepe-
tést tartogatnak olvasóiknak: a ma-
gyarul eddig soha nem kiadott Bel-
phégort. A Franciaországban mind-
máig népszerû szerzô e regényébôl
készült sorozat a magyar televíziózás
hôskorában lázban tartotta a nézôket,
hétrôl hétre találgatták a Louvre fan-
tomjának kilétét. 

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Balla Tamás

KK..uu..KK..--ttöörrttéénneett
Habsburg Ottó áldásával
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