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Könyvhét, 2008. november
■ A könyvszakma ezekben a hetekben összpon-
tosítja erôit az év könyves szemmel nézve legfon-
tosabb idôszakára, a karácsonyi könyvvásárra, így
aztán most némileg a könyvözön elôtti csöndet
tapasztalhatjuk meg. Természetesen jönnek ki
azért könyvek most is, megjelent például az egyik
nemzetközileg is rangos magyar író, Krasznahor-
kai László új kötete is. A vele készült interjúban
beszél arról is, hogyan ismerkedett meg Susan
Sontaggal, és arról, hogy mi az irodalom.

Schein Gábor a kortárs magyar irodalomban
kevéssé mûvelt mûformában, verses elbeszélés-
ben alkotta meg Bolondok tornya címû mûvét,
olvasóink megtudhatják, milyen nyelven szüle-
tett a mû, és mi a viszonya a nyelvnek, a nyel-
vezetnek és az irodalomnak.

A nyelv korokat és földrajzi távolságokat hidal
át, e számunkban eljutunk az ókori Egyiptomba
is, az Egyiptomi királynôk krónikája segítségével. 

Korunkban különbözô társadalmi összefüggé-
sek markáns megnyilvánulásai miatt egyre több
szó esik nô és férfi viszonyrendszerérôl, C.
Molnár Emma A nô ezer arca címû tanulmá-
nyában és az arról történt beszélgetésben egy-
aránt megszívlelendô megállapításokat fogal-

mazott meg errôl
a viszonyról.

Az Erdélyi Ma-
gyar Szótörténeti
Tár létrehozása,
megje lentetése
több évtizedes he-
roikus munka
után sem ért még a
végére. A munka-
társak új nemzedé-
ke készíti már az apák nemzedéke által kezdett
szótársorozatot, és ma éppúgy, mint a kezdetek-
kor, ugyanolyan nehéz a megjelentetésig eljuttat-
ni a köteteket, most éppen a XIII. kötet sorsa bi-
zonytalan, de a XII. kötet díjat nyert – mindezt
Fazakas Emese mondja el nekünk.

A könyv, az olvasás helyzete kis magyar világunk-
ban amúgy sem túlságosan biztató, annak ellené-
re, hogy még mindig sokan vannak, akik hisznek
abban, hogy bizony könyvek nélkül a világ nem
mehet elébb, s eme többszörösen összetett aláren-
delt mondatban foglalt, egymással szemben álló
állítások igazára bizonyság két könyvtártudományi
szakemberrel – Nagy Attilával és Bényei Miklóssal
– készített, e számunkban olvasható interjú.

A Pauker Nyomda Pro Typographia díjai
■ A Magyar  Nyomda és
Papíripari Szakmai Szö-
vetség 2008. évi termék-
versenyére legszebb köny-
veivel nevezett  a Pauker
Nyomda. A szakmai zsûri
értékelése szerint a ke-
ménytáblás könyv kategó-
riában az aranydíjat a

„Best of Mû-Terem” címû, Virág Judit Galéria ál-
tal megrendelt könyv nyerte el. Ezenkívül a
nyomda kapta mindkét kategória ezüstdíját is,
a Népszabadság Kiadó „Gróf Batthyány Gyula
festészete” ill. Pataki János  „Székelyföld ízei” c.
albuma kiváló minôségû gyártásáért. 2008. októ-
ber 25-én a Virág Judit Galéria adott  méltó hely-
színt arra a fogadásra, melyre a Pauker Kft. hívta
meg ügyfeleit, megköszönve a díjazott könyvek
megrendelôinek a megbízásokat.

Megnyílt az Anno Könyvesbolt

■ A Naphegy Kiadó egy mesefesztivál megszer-
vezésével ünnepelte, hogy megnyitotta az egyedi
gyermekkönyveket forgalmazó Anno Könyves-
boltját október 3-án. A mesefesztivál programjai
az esô miatt a boltba szorultak, de ez nem akadá-
lyozta a szülôket és a gyermekeket, hogy lelkesen
használatba vegyék a könyvesboltot. A boltban

azon túl, hogy sok szép, különleges dolgot meg
lehet vásárolni, lehetôség van helyben olvasgatás-
ra, játékra, beszélgetésre. Kínálnak gyerek- és fel-
nôttprogramokat egyaránt. Van több játszósarok
a gyerekeknek, egy külön kis galéria a foglalkozá-
soknak, kényelmes beszélgetôsarok az anyukák-
nak, és hamarosan lesz internet a laptoppal érke-
zô apukáknak, diákoknak. A bolt Budapesten, az
I. kerületben, a Naphegy és Mészáros utca sarkán
várja a vásárlókat.

Megnyílt a debreceni Alexandra Könyvesház

■ 2008. október 7-én megnyitott Debrecen leg-
újabb, és az ország legnagyobb (2800 m2 alapterü-
letû) Alexandra Könyvesháza a város fôutcáján ál-
ló egykori Skála Áruház épületében. A könyváru-
ház egy többfunkciós kulturális központ is, ennek
a szerepnek a betöltésére az itt is létrehozott Ale-
xandra Pódium tervezett  programjai, a helyben
olvasáshoz, böngészéshez is lehetôséget nyújtó
kellemes vásárlói környezet, és az elsôként itt be-
vezetett új könyves kávézó-típus, az Alexandra
BookCafe kulturális hangulata, ingyenes internet-
hozzáférése teremtenek lehetôséget. Az áruház-
ban kialakított vinotékában a Matyi Dezsô által
alapított Hungarian Matias pince borait is árusít-
ják más pincészetek termékei mellett. A debrece-
ni Piac utcában található könyváruház minden-
nap este 10 óráig várja a vásárlókat. 5
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591. oldal
Akinek nem kell papír
a könyvíráshoz
Találkozás
Krasznahorkai Lászlóval
(Mátraházi Zsuzsa)

593. oldal
PANORÁMA

François Lelord: Hector utazása,
avagy a boldogság nyomában;
Hector és a szerelem titkai
Todd Strasser: A Hullám
Igor Štiks: Illés próféta széke
Szalai József: Gyerekszemmel

595. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ

Tarján Tamás
Egy, kettô, sok

596. oldal 
Megjelent könyvek
2008. szeptember 11. – október 10.

A forgalomba ke-
rült könyvek válo-
gatott listája a
K ö n y v t á r e l l á t ó
adatbázisa alapján.

A teljes lista és a mûvek továb-
bi adatai a Könyvtárellátó
honlapján (www.kello.hu) te-
kinthetôk meg.

600. oldal
LAPMARGÓ

Murányi Gábor
Hallható hangsúlyok

602. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI

Írók, alkimisták
és mágusok
(Cs. A.)

605. oldal
Hétnyelvû mini Bábel
Beszélgetés Schein Gáborral
(Illényi Mária)

606. oldal
Rejtôzködô írók
(Csokonai Attila)

608. oldal
„Ha egyik nemzetnek
nyelve ott vagyon, a
másiké is legyen ott”
Kitüntették az Erdélyi Magyar
Szótörténeti Tárt

Beszélgetés Fazakas Emesével
Az V. Szótárnap alkalmából
különdíjjal kitüntetett Erdé-
lyi Magyar Szótörténeti Tár
a leggazdagabban adatolt
magyar (és közép-európai)
nyelvtörténeti szótár. Elsô-
sorban az erdélyi magyar
nyelv szókincsanyagának
életére, a szavak alaki, jelen-
tésbeli, mondattani, sôt sti-
lisztikai viselkedésére nézve
igyekszik minél több és
megbízhatóbb adalékot
szolgáltatni.
(Szénási Zsófia)

610. oldal
A nôiesség a világ
sajátos kezelési módja
C. Molnár Emma a nô ezer
arcáról írt könyvet
Miközben a pszichológusok
szerint férfi és nô mély egy-
másrautaltságban él egymás
mellett, és a nemek közti kü-
lönbségek feloldhatatlanok,
„az elmúlt évtizedekben
mintha éppen a különbségek-
bôl fakadó egymásrautaltság
lenne felbomlóban. Napja-
inkban az egymással rivalizá-
ló és mégis egymást keresô
férfiak és nôk konfliktusai, az
ebbôl fakadó feszültségek, il-
letve a belôlük fakadó lelki
bajok megjelenésének va-
gyunk tanúi” – írja könyvé-
ben C. Molnár Emma.
(Szénási Zsófia)

612. oldal
Hiszem vagy tudom?
Sokan voltak kíváncsiak arra a
könyvbemutatóval egybekö-
tött vitaestre, amelyet október
2-án a Magyar Tudományos
Akadémián tartott a Typotex
Kiadó a Dombi Péter szer-
kesztette Hiszem vagy tu-
dom? c. könyvérôl.
(Hegedûs Eszter)

591

■ „Különbséget kell persze tenni az isteni teremtés és az emberi teremtés kö-
zött, de itt is teremtô gesztusról van szó, az irodalom vagy a mûvészet létre-
hozásakor is egy világot teremtünk, ha nagyok az ambícióink, márpedig az
én esetemben nagy ambíciókról van szó, különben nem foglalkoznék iroda-
lommal. Az ilyen értelemben megteremtett világ olyan, amilyen korábban
nem létezett.” – Krasznahorkai László

■ „…a nôi lét egy kapott lehetôség, amivel, ha
rosszul gazdálkodunk, boldogtalanok leszünk, ha
jól gazdálkodunk, a férfival való kiegészülés okán
harmóniát tudunk létrehozni. Ha ez nincs, nagy
bajok állhatnak elô. Ahogy vannak is.  Jóllehet a
nôk jelentôs része ma is a kiegészülés részre szavaz-
na.” – C. Molnár Emma

www.konyv7.hu
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614. oldal
Egyiptom úrnôi

Az ókori Egyiptom világá-
nak misztikuma sokakat ra-
bul ejtett már, nem vélet-
len, hogy a mai napig nép-
szerûek azok a hollywoodi
filmek, ezoterikus és tudo-
mányos könyvek, melyek
arra vállalkoznak, hogy
visszavarázsoljanak minket
évezredekkel korábbra, ab-
ba az idôbe, amikor a Nílus
még évente áradt, amikor a
halál utáni élet fontosabb
volt, mint az evilági, ami-
kor a piramisokat dolgos
munkások ezrei (vagy a föl-
dönkívüliek?) építették. 
(Pompor Zoltán)

619. oldal
Hogyan gyôzzük
le a „sárkányainkat”?

Interjú Nagy Attilával
(Mátraházi Zsuzsa)

620. oldal
Tudomány,
áltudomány, csalás
„…ha valamit nyomtatásban
vagy filmvásznon látunk, rádi-
óban hallunk, hajlamosak va-
gyunk kritika nélkül elfogad-
ni. Ha ráadásul kellôen ko-
moly, tudományos(kodó?)
köntösbe is öltöztetik, akkor
már a kritika árnyéka sem me-
rül fel bennünk.”
(Laik Eszter)

622. oldal
„Legyen minden
helységben
olvasóintézet”

Beszélgetés Dr. Bényei Miklós
történész-könyvtárossal 
(Maczkay Zsaklin)

623. oldal
Kiadói eredmény
optimalizálása szerzôi
jogokkal
(Dr. Bódis Béla)

624. oldal
KERTÉSZ ÁKOS

Irul-pirul Mária

626. oldal
SIKERLISTA

628. oldal
Tudomány
közérthetôen
1001 kérdés és válasz
a tudomány világából
Számtalan olyan jelenséggel ta-
lálkozunk nap mint nap, me-
lyeket nem igazán értünk, pe-
dig ha tisztában lennénk mû-
ködésével, könnyebben eliga-
zodnánk a világban. A Reader’s
Digest nemrégiben megjelent
kötete segítségünkre lehet a kü-
lönbözô természeti és techni-
kai jelenségek megértésében.
(Jolsvai Júlia)

630. oldal
Elmarad az egyetemi
tankönyvvásár
Szerkessze a tanár,
nyomtassa a diák
Beszélgetés Lelkes Lajossal
A minisztérium már nem tá-
mogatja új tankönyvek megje-
lenését, ezért marad el a Felsô-
oktatási Tankönyv- és Szak-
könyvvásár is: nincs mit bemu-
tatni. Pedig az új oktatási rend-
szer új tankönyveket kíván.
(Ócsai Dorottya)

630

605
■ „Semmi értelme a jelenlegi helyzetben megtartani
a vásárt – mondja Lelkes Lajos, a fôszervezô. – Pedig
sokan vettek részt ezen a rendezvényen, eljöttek a vi-
déki egyetemek könyvtárosai és diákok is, fôleg Pest-
rôl.” – Elmarad az egyetemi tankönyvvásár

■ „Megtudhatjuk, milyen
szexuális és erkölcsi normák
szabályozták a házastársak
életét, milyen biológiai isme-
reteik voltak az egyiptomiak-
nak a születésrôl, és azt is,
miként tették magukat még
kívánatosabbá férjeik elôtt a
nôk (lásd VII. Kleopátra
szépségápolási tanácsai, me-
lyek ismerve az érte rajongó
férfiak sokaságát, minden bi-
zonnyal népszerûek lehettek
az asszonyok körében).” –
Egyiptom úrnôi

■ „Ahhoz, hogy ezt meg tudjam írni, a
bennem lévô lehetôségeket és a démono-
kat is szabadon kellett engednem. A saját
lehetôségeim határain járva kívül kellett
kerülnöm önmagamon, a történetemen,
mindazon, amit tudok.” – Schein Gábor

www.konyv7.hu
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KÜLÖNLEGES KÖNYVEK
SOROZATUNK

Domokos Mátyás
A metafizikus
költészetrôl

Rádióelôadás

Dalos László
A vén budai

hársfák
Dalszövegek

és versek

Kaffka Margit
Napló

Szerkesztette
Bodnár György

Pilinszky János
Karácsony

Összeállította
Hafner Zoltán

Minden kötet ára
2000 Ft

www.napkiado.hu

NAP KIADÓ
1117 Bufapest

Budafoki út 183.
Telefon/fax:

208-0796

GGeerrdd  TThheeiißßeenn
AAZZ  ÔÔSSKKEERREESSZZTTYYÉÉNNSSÉÉGG
ÉÉLLMMÉÉNNYYVVIILLÁÁGGAA
ÉÉSS  MMAAGGAATTAARRTTÁÁSSFFOORRMMÁÁII
AAzz  ôôsskkeerreesszzttyyéénnsséégg
ppsszziicchhoollóóggiiáájjaa

576 oldal, 5500 Ft
A keresztyénség keletkezésé-
nek kérdése a történetírás egyik
legizgalmasabb problémája.
Az intenzív kutatómunka ellené-
re ma sem értjük, hogy mi volt
az, ami a Kr. u. 1. században
történelmünk kulturális alapin-
formációjává és egy új vallás
létrejöttének alapjává lett.

PPhhiilliipp  SShheellddrraakkee
AA  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÁÁSS  RRÖÖVVIIDD
TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE
232 oldal, 1900 Ft
A spiritualitás szó sok mindent
elárul a mai korról. A mai nyu-
gati kultúra egyik különös je-
lensége, hogy egyre jobban
érdekli a spiritualitás, ám egy-
re kevésbé foglalkozik a ha-
gyományos egyházakkal. A vi-
lágvallások spiritualitása nagy-
mértékben eltér egymástól. Ez
a könyv csak a keresztyén spi-
ritualitásról szól.

JJöörrgg  ZZiinnkk
SSZZEENNTT  EERRÔÔFFOORRRRÁÁSS
KKeerreesszzttyyéénn  hhiitt
aa  2211..  sszzáázzaaddbbaann
388 oldal, 1950 Ft
Amit az emberek hittek, mindig
ellentétben állt azzal, ami a va-
lóságban történt. Milyen for-
rásból merítsünk hát erôt? A
keresztyének a szent erôforrást
„Isten Lelkének” nevezik: hitük
minden további eleme abból a
bizalomból következik, hogy
mindezt a „Szent” Lélek mun-
kálja bennük.

AAlliisstteerr  MMccGGrraatthh  ((sszzeerrkk..))
AA  KKEERREESSZZTTYYÉÉNN  HHIITT
352 oldal, 4300 Ft
A keresztyén hit alapelveit, és
a világ legnagyobb vallási kö-
zösségének évszázados válto-
zásait foglalja össze e gazda-
gon illusztrált kötet, összevetve
azokat más vallásokkal, és a
különbözô tudományterületek
állításaival, szembesítve ko-
runk és civilizációnk aktuális
kérdéseivel.

AA  KKÁÁLLVVIINN  KKIIAADDÓÓ AAJJÁÁNNLLAATTAA

AA  MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGGII  RREEFFOORRMMÁÁTTUUSS  EEGGYYHHÁÁZZ
KKÁÁLLVVIINN  JJÁÁNNOOSS  KKIIAADDÓÓJJAA

11111133  BBuuddaappeesstt,,  BBooccsskkaaii  úútt  3355..  TTeell..::  338866--88226677;;  220099--33003333
HHoonnllaapp::  wwwwww..kkaallvviinnkkiiaaddoo..hhuu;;  wwwwww..bbiibblliiaaeevvee..hhuu



Címében istennô nevét viselô elbeszéléskötettel je-
lentkezett Kraszahorkai László: Seibo járt odalent. A

könyvbemutató utáni napon beszélgettünk. Még
mindig az esemény hatása alatt volt:

■ – A Mûcsarnok végében abban a gyönyörû ap-
szisban voltunk, amire mindig azt mondják,
hogy zenére alkalmas, de beszédre nem. Ebben a
térben öt másodpercbe tellett, amíg egy hang
visszakongott a csendig. Ha így tagoljuk a felol-
vasandó szöveget, az teljesen széttöredezik.
Kénytelenek voltunk valamennyire megôrizni a
mondatok egységét, aminek a következtében
egyfajta templomi szertartássá alakult a könyvbe-
mutató. A „katedrálishang”, ahogyan ezt neve-
zik, állandóan visszazengett. Már nem vagyunk
templomba járók, s elszoktunk tôle, hogy a pap
miséjét másfajta figyelemmel kell hallgatni, mint
amikor egymástól egy méterre beszélünk. Teg-
nap újra érteni kellett ezen a nyelven, és biztos vagyok benne, hogy
a jelenlévôk nagy részének ez sikerült.
– Maguk a kötetbe foglalt novellák sem könnyû olvasmányok... 
– A Biblia sem könnyû olvasmány, különösen a Károli Biblia, még-
is olvassuk és értjük. 
– A hosszú mondataira gondolok. Régebben is voltak olykor be-
kezdésnyi, pont nélkül tagolt szövegei, de ezek még tovább
nyúltak, most szinte egy elbeszélés egy mondat, igaz, tökéletes,
remekbe szabott szerkezetû… 
– Értem, hogy nem nehezményezi ezt, ahogy az ember nem ne-
hezményezi a teremtést, pedig az is hosszú és bonyolult dolog. Kü-
lönbséget kell persze tenni az isteni teremtés és az emberi teremtés
között, de itt is teremtô gesztusról van szó, az irodalom vagy a mû-
vészet létrehozásakor is egy világot teremtünk, ha nagyok az ambí-
cióink, márpedig az én esetemben nagy ambíciókról van szó, kü-
lönben nem foglalkoznék irodalommal. Az ilyen értelemben meg-
teremtett világ olyan, amilyen korábban nem létezett. Sokfélekép-
pen el lehet ezt érni, meg lehet teremteni úgynevezett rövid mon-
datokkal, és meg lehet teremteni egy olyan nyelven, ami leginkább
az élôbeszédhez hasonlít. Ha megfigyeli, meglepôdve fogja tapasz-
talni, hogy az emberek legnagyobb része nem használ pontot. Én
csak az élô nyelvet követtem, abban találtam meg azt a varázst, az
áramlásnak azt az eszközét, amellyel megidézhetô, megteremthetô
a könyvemben bemutatott világ. Ez persze nem elôre átgondolt do-
log, az idôk során egyre inkább így alakult. Az irodalom, ha mûvé-
szetként mûvelik, alapvetôen az ösztönök uralma alatt áll, és köz-
ben a tudatában kell lennünk, hogy nem egyedül dolgozunk. Ne-
héz megmondani, hogy ki a Másik, nem is mernék találgatásokba
bocsátkozni.  
– Mikor érzi, hogy segítô van Ön mellett, mögött, fölött? Ami-
kor leül az üres, talán virtuális papír elé, vagy amikor jár-kel
az utcán? 
– Nem hagyományos módon dolgozom, fejben írom a mondato-
kat. És folyton dolgozom, például felfogom ezt a kérdést, megre-
megek tôle, s aztán az egész beleépül egy már folyamatban lévôbe.
Lehet, hogy ezért ment tönkre a memóriám, s nem a korral jár, mert
már harmincéves koromban sem találtam a szemüvegemet. 
– Mostani elbeszélései furcsa helyekre vezetik olvasójukat.
Megjelennek a mi kultúránkban szokatlan figurák, hagyomá-

nyok azokból az egzotikus országokból is, ahol járt az utóbbi
években. Eleve élmény-, témagyûjtô szándék vezette Kína,
Mongólia, Japán földjére? 
– Élményeket nem keresek, azok maguktól jönnek, s nem feltét-
lenül jó élmények. A Távol-Keletre egyszerûen odavetôdtem, de

ugyanígy Amerikába is; véletlenek láncolata volt
az egész, nem tudatos választás eredménye. Az
életben nagyon pici az a tér, az a lehetôség, ahol
az ember maga dönthet. Lényegében egyrészt a
szüleink, az ôsszüleink irányítanak bennünket,
borzasztó erôsen meghatározóak az öröklött tulaj-
donságaink. És mások öröklött tulajdonságai is
meghatároznak minket. 
– Vagyis hatnak ránk. 
– Egyszerûen összetalálkozunk, összeütközünk,
megremegünk. 
– A fülszövegben és az Ön honlapján szerepel is
Susan Sontagtól egy méltatás, aki „az Apokalipszis
Gogolt és Melville-t idézô magyar mesterének” ne-
vezte Önt. Melyik könyve kapcsán írta ezt? 

– Úgy ánblokk. Voltak kedvencei az angolra fordított könyveim kö-
zül, például Az ellenállás melankóliája, de szerette a Sátántangót
meg a Háború és háborút is. 
– Ismerték egymást? 
– New Yorkban találkoztunk, mert abban a szerencsében volt ré-
szem, hogy Allen Ginsberget a barátomnak tudhattam és az ô laká-
sában dolgoztam a Háború és háború címû regény New York-i fe-
jezetein. Ha nem is mindennapos vendég volt Susan, de amikor
megtudta, hogy ott vagyok, föltétlenül találkozni akart velem, mert
már ismerte Tarr Bélát, akivel a filmes világban együtt dolgozunk,
nagyon nagyra becsülte Béla mûveit, s tudni akarta, ki a háttérben
az a szürke inspirátor, akibôl Béla ezeket a filmeket merítette. Meg-
ismerte a könyveimet is, már fölkészülve érkezett, megismert en-
gem is, és elég gyorsan összebarátkoztunk. Susan, ha akart, egy pil-
lanat alatt barátkozott össze, úgy, hogy tíz perc múlva az ember azt
hitte, évek óta ismeri már. Elragadó személyiség volt. Szinte ô volt
az egyetlen amerikai értelmiségi, akit valóban tiszta szívbôl érdekelt,
ami az európai és az egyéb kontinensek irodalmában, film- és fotó-
mûvészetében történik. Egyszerûen mindent tudott. Tôlem példá-
ul olyan intellektuális budapesti belsô ügyre kérdezett rá, amirôl
még csak nem is hallottam. Európán kívüli területeken egyáltalán
nem jellemzô az a kimerítetlen kíváncsiság és érzékenység, amellyel
ô fordult a mi kultúránk felé. 
– Hogyan kezdôdött filmes alkotótársával, Tarr Bélával az
együttmûködésük? 
– Mélyen inspirálták azok a könyvek, amelyeket írtam; 1985 óta
dolgozunk együtt. Komoly mûvész Tarr Béla, ô az egyik utolsó
olyan alkotó a világ filmmûvészetében, aki még mindig zsigerbôl,
ösztönbôl és pont jókor ismeri fel, hol van egy mû tengelye, aki na-
gyon jól tudja, hogy az elôzetes terv, elképzelés, gondolat, ideoló-
gia olyasmi, amit az ember munka közben elhagy, elveszít. 
– Megfilmesíti-e valamelyik novellát a Seibo járt odalent kötetbôl? 
– Azt senki nem tudja még, tudomásom szerint jelenleg egy régi
esszém alapján írt forgatókönyvembôl kíván filmet csinálni, ame-
lyik Nietzsche torinói megôrülésének egy mellékszáláról szól. 

Mátraházi Zsuzsa
Krasznahorkai László: Seiobo járt odalent
Magvetô, 430 oldal, 3490 Ft 5
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Akinek nem kell papír a könyvíráshoz
Találkozás Krasznahorkai Lászlóval



KKaammaarrááss  IIssttvváánn
BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  AAZZ  EEMMBBEERRTTAANNBBAA
Loisir Kiadó 2008.
B/5, kartonált, 352 oldal, 3000 Ft
Az Íme, az ember! címû könyv 4. átdolgozott
kiadása. Kamarás István a rendszerváltáskor mint
független szakértô vett részt a Nemzeti Alaptan-
terv (NAT) harmadik változatának elkészítésében
az ember- és társadalomtudományokért felelôs
munkacsoport tagjaként.

BBaallllaa  DD..  KKáárroollyy
MMAAGGYYAARRUULL  BBEESSZZÉÉLLÔÔ  MMAAGGYYAARROOKK

EEsssszzéékk,,  ppuubblliicciisszzttiikkáákk,,  íírróójjeeggyyzzeetteekk  22000000––22000066
EÖKK 2008.

A/5, kartonált, 188 oldal, 2200 Ft
Az Ungváron élô József Attila-díjas író az ezred-
forduló óta keletkezett azon publicisztikai írásait,

esszéit válogatta be a kötetbe, amelyek a kárpát-
aljai régió magyarságának politikai, szociális és

kulturális helyzetével foglalkoznak.

GGyyuullaa  KKrrúúddyy
DDAASS  GGEESSPPEENNSSTT  VVOONN  PPOODDOOLLIINN
Kortina 2008.
A/5, keménytáblás, 280 oldal, 4500 Ft
Krúdy Gyula A podolini kísértet címû
könyvének német nyelvû kiadása.

VVáárraaddii  MMoonniikkaa  MMáárriiaa
((sszzeerrkk..))    

KKIISSTTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSEEKK
LLÉÉPPÉÉSSKKÉÉNNYYSSZZEERRBBEENN

Új Mandátum Kiadó
B/5, kartonált, 680 oldal, 3690 Ft

A kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, tudo-
mányos kutatók, egyetemi oktatók és hallgatók

valamint a szerkesztô szöveggondozással kísért
munkájának eredménye. Érdekfeszítô tablót nyújt

Magyarország aprófalvas vidékeirôl.

A kötetek megvásárolhatók:
BBuuddaappeessttii  TTeelleekkii  TTéékkaa  11008888  BBuuddaappeesstt,,  BBrróóddyy  SS..  uu..  4466..  TTeell::  778877--55666611;;  

FFaaxx::  226666--00885577;;  ee--mmaaiill::  oottkkoonnyyvv@@cchheelllloo..hhuu;;  wwwwww..tteelleekkiitteekkaa..ccoomm

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA
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Külföldi irodalom
Mikor ér véget
a háború?

■ Mikor is? Amikor elhallgat-
nak a várost ostromló fegyve-
rek? Amikor az utolsó tömeg-
sírt is feltárják, az utolsó ma-
radványokat is azonosítják?
Amikor az utolsó bujkáló tá-
bornokot átadják a nemzetkö-
zi törvényszéknek? Vagy ami-
kor az utolsó besült bombát
megtalálják egy építkezés
munkagödrében?

Igor Štiks: Illés próféta széke
címû regényében a háborúk
egymásba érnek – mire sike-
rülne lezárni az egyiket, a
földrész egy újabb pontján
dühödten tombol a követke-
zô. És mindegyikhez szemé-
lyes közünk van, a regény hô-
seinek is, de nekünk is. Em-
berségünkbôl fakadó szemé-
lyes közünk, pusztán azáltal,
hogy értesülünk róluk. Mert
Szarajevo bárhol lehet, bárme-
lyik hónapban, héten, nap-
szakban.

A szerzô 1977-ben született
Szarajevóban, boszniai horvát
családban, ám életrajza szerint
magyar vér is folyik az erei-
ben. Az Illés próféta széke a
második regénye, jelentôs
horvát irodalmi díjakat hozott
számára, és több nyelvre is le-
fordították (például németre).
Ez azonban nem meglepô: az
ezredfordulón megjelent elsô
elbeszélése is élénk visszhan-

got keltett, a határokon túlra
röpítve nevét.

Ahogy a cím is sugallja, a re-
gény zsidó szálakkal átszôtt

családtörténet, a
Bécs–Párizs–Szaraje-
vo háromszögbe he-
lyezve. Fôhôse egy
író, Richard Richter,
aki 1992-ben búcsút
int megfeneklett pá-
rizsi életének, és
visszatér gyermekko-
ra színhelyére, Bécs-
be, mi több, ugyan-
azon bécsi lakásba.
Ott rábukkan egy
második világhábo-
rús naplóra, amely
alapjában megkérdô-
jelezi addigi sorsát,
egész létét. Válaszok-
ra szomjazik, és e vá-
laszokért Szarajevó-
ba, a balkáni háború
borzalmai közé kell
utaznia. Legsod-

róbbnak az ott játszódó feje-
zetet érezhetjük, bár a kék
naplófüzet megtalálásának le-
írása is érdekes. A klasszikus
vendégszövegek alkalmazása,
az egyéni szerkesztésmód
szintén ébren tartja a figyel-
münket. Štiks prózája helyen-
ként kimondottan költôi – de
senki ne rémüljön meg: ez az
emelkedettség nem nehezíti
az olvasást, a maradéktalan
befogadást. Inkább ráhangol,
lendít, továbbgondolásra ösz-
tönöz. Akadályt csupán Or-
csik Roland amúgy lelkiisme-
retes fordításának itt-ott elô-
forduló magyartalanságai je-
lentenek. Gondosabb szer-
kesztôi munkával ezek kikü-
szöbölhetôk lennének.

Zsille Gábor
Igor Štiks:
Illés próféta széke
328 oldal, 2690 Ft
Magvetô Kiadó

Boldogság – 
receptre?
■ Milyen összetevôi vannak a
boldogságnak? Mitôl mûködik
a szerelem? Mi a gyógyír a sze-
relmi bánatra? Önsegítô kiad-
ványok tucatjai keresik – és ad-
ják meg – a csalhatatlan vála-
szokat ezekre a kérdésekre, en-

nek ellenére újra meg újra meg-
jelennek, és az emberek újra
meg újra megveszik a még biz-
tosabb megoldást kínáló, a hét-
köznapi tapasztalatot pszicho-
lógiába csomagoló könyveket.

François Lelord könyveinek
hôse, Hector, párizsi pszichiá-
ter, aki elôbb saját kíváncsisá-
gától hajtva ered a boldogság
kék madarának nyomába
(Hector utazása, avagy a bol-
dogság nyomában), majd pe-
dig egy gyógyszeripari cég
„ügynökeként” a szerelem (lel-
ki) ajzószerét feltaláló, ôrült
tudós után nyomoz a kambo-
dzsai vadonban (Hector és a
szerelem titkai). 

Az önmagában nem túl ere-
deti témát az elbeszélômód te-
szi fogyaszthatóvá, a történet
narrátora humorosan naiv
hangon kommentálja Hector

cselekedeteit, a történe-
tet felülrôl szemlélô
mindentudó mesélô-
ként. Miként a mesék-
ben, ebben a könyvben
is kitalált, mesebeli hely-
színeken – a Távol-Kelet,
európai ember számára
ismeretlen, igazi és nagy-
városi dzsungeleiben –
történnek az események
teljesen hétköznapi bol-
dogságkeresô emberek-
kel. Hectort mesebeli útja so-
rán barátok segítik jó taná-
csokkal, gonosz ellenfelek aka-
dályozzák célja elérésében,
bár ez utóbbiakból keveseb-
ben vannak, és végül róluk is
kiderül, hogy csak megoldat-

lan lelki problémáik miatt go-
noszabbak az átlagnál.

Az elsô könyv meséjének va-
rázsa a második részre mintha
egy kicsit megkopott volna, ez
a két könyv hasonló témája mi-
att is lehet: a boldogság és a sze-
relem sokunk életében nagyon
szorosan összefonódik. A for-
dulatos cselekményen túl, me-
lyek az elsô rész meditatívabb
kalandozásaival ellentétben a
második könyv gerincét adják,
nem nagyon tud újat nyújtani a
szerzô. Hector iránti szimpáti-
ánk töretlensége pedig jobbára
annak köszönhetô, hogy mély-
ségesen együtt tudunk érezni
vele, amikor az elsô rész végén
barátnôje, Clara mellett megta-
lált boldogságból hirtelen a sze-
relmi bánat mélységes kínjai
közé vettetik. (Ez persze kizáró-
lag a férfi olvasó perspektívája,

aki megérti, hogy bánatá-
ban hôsünk egy fiatal,
ázsiai lány karjaiban keres
vigaszt. De vajon mit
szólnak ehhez a Clara-
párti nôk?)

A könnyed szórakozást
didaxissal mételyezô
szerzô nem átallja az
egyes fejezetekben meg-
tanított boldogság-lecké-
ket az elsô könyv végén
újra felmondatni Hec-

torral, ehhez képest a második
rész „kis virágainak” természe-
tesebb burjánzásai igazán fel-
üdítôk, bár a Szerelem titkai-
ban az olvasó számára is na-
gyobb helyet hagyó elmélke-
déseket az oxitocin és a dopa-

panoráma
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min jótékony hatásairól szóló
részek ismét tankönyvi anyag-
gá silányítják.

Nem azért baj, hogy leckéket
kapunk, mert nem hasznosak
(kifejezetten ajánlom nász-
ajándékként a könyveket);
csak hát, ez az egész boldog-
ság dolog nem ilyen egyszerû! 

P. Z.
François Lelord:
Hector utazása, avagy
a boldogság nyomában
208 oldal, 2490 Ft
Hector és a szerelem titkai
307 oldal, 2790 Ft
Athenaeum Kiadó

Hullámozzatok,
hullámozzatok!

■ Veszélyes dolog a tömeg-
pszichózis, még veszélyesebb
a reformpedagógia. Todd
Strasser könyvének fiatal, tör-
ténelemtanár hôse a pedagó-
gia bûvöletében élve új mód-
szerekkel igyekszik felrázni az
érdektelenségbe süppedô kö-
zépiskolásokat. Igyekezetének
látható eredménye is van: az ô
órájáról késnek a legkeveseb-
bet a diákok, viszonylag ke-
vésszer hülyézik le, és néha
még a házi feladatot is elkészí-
tik. Ezeket az alapfeltételeket
megváltoztatni nehéz, ugyan-
akkor a jövô nemzedékének
átadni valamit a múltról, be-
szélni a korábban elkövetett
történelmi hibákról, úgy, hogy
annak hatása, sôt eredménye is
legyen, ne csak „szövegeljünk”

róla, nemes feladat.
Történetünk fôszereplôjének

remek ötlete – a náci propa-
ganda élethû modellkísérlete
– egy csapásra megváltoztatja
a történelemórák hangulatát.
A táblára írt, majd hangosan
elharsogott jelmondatok, a
köszönés, a szabályok és a
Hullám embléma fegyelme-
zett közösséget teremt a ren-
detlen csürhébôl. Ehhez per-
sze szükséges egy karizmatikus
vezetô is, aki ötletével, határo-
zottságával képes magával ra-
gadni a biztonságot és példa-
képet keresô tinédzsereket.
Míg korábban a személyes
szabadság korlátlan megélése
volt a jelszó, most legtöbben
autonómiájukat levetve beol-

vadnak az arctalan tö-
megbe, mindent aláren-
delnek a Hullámnak. 
A fegyelem sokakat le-
nyûgöz, a korábban
tiszteletlen fiatalok szü-
lei csodálkozva nézik a
könyveik fölé görnyedô
gyermekeiket, a tanárok
áhítattal beszélnek a re-
nitens diákok megválto-
zott óralátogatási szoká-
sairól, még az igazgató
is elismeréssel nyilatko-
zik fiatal kollégájának
forradalmi ötletérôl.
Mégiscsak van értelme a
fanatizmusnak? 
Természetesen minden
ép elmével gondolkodó
diák és szülô ellenáll a
Hullám kísértésének.

Sokan szüleik tanácsára, még
többen a mozgalom vadhajtá-
sait érzékelve döntenek úgy,
hogy nem kérnek a diktatúrá-
ból. Úgy tûnik azonban, hogy
a Hullám megállíthatatlanul
tör elôre és pusztít el mindent.

A mozgalmat irányító, új és
új impulzusokkal továbblen-
dítô történelemtanár hamaro-
san azt veszi észre, hogy ô
maga is fanatizálódik, telje-
sen a Hullám hatása alá kerül,
vezetôi (führeri) allûrjeit fele-
sége józan tanácsai ellenére
sem képes levedleni. Váltig
állítja, hogy képes kontrollál-
ni a játékot, ez azonban hiú
ábránd, és amikor már a diá-
kok testi épsége is veszélybe
kerül, úgy határoz, leállítja a
„hullámzást”. 

Tod Strasser regé-
nye nem azért érde-
kes olvasmány, mert
magas irodalmi
színvonalat képvi-
sel. Gyorsan pergô,
fordulatos lektûr,
mely olyan kérdése-
ket vet fel, amelyek
akár a magyar peda-
gógusok kérdései is
lehetnek: hol van a
diák/tanár autonó-
miájának határa?
Milyen eszközökkel
lehet a szociális
kompetenciákat ki-
bontakoztatni? Ön-
álló gondolkodásra
vagy tekintélytiszte-
letre neveljünk?

A könyv filmváltozata már
látható a mozikban, egy osz-
tályfônöki (vagy történelem)
órát megér a boncolgatása – ér-
demes elolvasni, megnézni, szi-
gorúan kritikai gondolkodással.

Pompor Zoltán
Todd Strasser:
A Hullám
176 oldal, 2490 Ft
Athenaeum Kiadó

Emlékezet
Gyerekhangon
■ Azt mondják, minél távo-
labb kerülünk gyermekkorunk-
tól, annál tisztábban látjuk el-
múlt életünk eseményeit. A
felvillanó emlékek teljes képpé
állnak össze, színekre, szagok-
ra, érzésekre tudunk emlékez-
ni; a homályos sejtések helyét
a múlt örömteli vagy fájó pilla-
natainak kristálytiszta bizo-
nyossága veszi át.

Szalai Józsefnek több mint fél
évszázad távlatából adatik
meg, hogy gyermekkorát újra-
élje, és a múlt mélységes mély
kútjából felbukkanó emlékei-
vel megajándékozza könyvé-
nek jelenkori olvasóját. Emlé-
kei az 1930-as évek elejétôl
egészen a második világhábo-
rú végéig sorjáznak, egy árva,
pesti srác mindennapjainak
képe bontakozik ki a történet-
bôl: öröm és bánat, iskola és
ünnepek, háború és béke, csa-
lád és barátok, város és tanya;
váltakozó színterek, váltakozó

élethelyzetek, melyeket egy
kiskamasszá cseperedô kisfiú
szemén keresztül látunk.

Külön érdekessége az elbe-
szélésmódnak, hogy a gyer-
mekkorát megidézô mesélô
nem az okos(kodó) felnôtt
hangján reflektál az elmúlt
idôre, hanem belehelyezkedik
gyermekkori önmagának sze-
repébe. Gyermekhangon hall-
juk a gyermekfejjel megélt ka-
landokat, a gyermek perspektí-
váját csak ritkán váltja a bölcs
felnôtt nézôpontja, éppen
ezért válhat Szalai József
visszaemlékezése hitelessé, át-
élhetôvé, olvasmányossá nem-
csak a memoárirodalmat ked-
velô felnôttek, hanem a múlt-
ra rácsodálkozni képes ifjú ol-
vasók számára is. 

Mucur (így becézik a könyv
hôsét) kalandjai a közel 70
éves távolságból is életszerû-
ek: gyermekszerelem, csínyte-
vések, iskolai barátságok, utcai
bandázások a jelenkor olvasó-
jának is ismerôs élményeit a
szerzô nem valami mesterkélt
hangon, hanem a gyermek
egyszerû nyelvén meséli el.
Ezért gondolom, hogy egyes
szemelvényei akár az iskolai
tananyagba ajánlott olvas-
mányként is bekerülhetnének,
mondjuk Kertész Imre Sorsta-
lansága vagy A Pál utcai fiúk
társaságába. 

P. Z.
Szalai József:
Gyerekszemmel
320 oldal, 3000 Ft
Kairosz Kiadó
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■ Ilyenkor október eleje tájt évrôl évre morgok egy jót, hogy
már megint nem az én favoritom, John Updike kapta az irodal-
mi Nobel-díjat. Komoly esélyt nem is adhattunk neki, a fogadó-
irodák nagyjából 1:66 aránnyal tették meg esetleges befutónak,
amerikai vetélytársai közül is sokan sokkal álltak elôtte e furcsa
tipplistán (a Nobel-díj bizottság képviselôje pedig – elôre ma-
gyarázva a bizonyítványt? – nehezen indokolható kirohanást in-
tézett az Államok, vagy Észak-Amerika egész literatúrája ellen).
Jean Marie Gustave Le Clézio francia író díjazása egyébként meg-
örvendeztetett. A láz címû novelláskötete (úgy emlékszem, a
Modern Könyvtár sorozatában) egyik elsô fontos felnôttolvas-
mányom volt a kortárs világirodalomból.
Updike

A terrorista
címû regényével aligha pályázhat-
na a legmagasabb irodalmi elis-
merésre: a Sóvágó Katalin fordítá-
sában megjelent mû túlbonyolí-
tottságánál csak a motiválatlansá-
ga zavaróbb. A két negatív vonás
valószínûleg magyarázza is egy-
mást. (A könyv, mint jelen átte-
kintés valamennyi kötete, az Eu-
rópa Kiadónál látott napvilágot.)
A biztos prózaírói kéz vonásai in-
nen sem hiányoznak. A záró for-
mula – „Ezek ördögök, gondolja
Ahmad, elvették az istenemet” –
telített értelmû variánsa a regény-
nyitásnak; a mellékszálon a Terry–
Jack jelenetek szinte röpülnek. A nyugati (euro-amerikai) kultú-
ra és az iszlám vallási és világfelfogás ütközése még sincs meg-
gyôzôen „kiírva”. A tizennyolc éves, ír-amerikai/egyiptomi
származék Ahmad körött a „gyenge keresztények” és „vallásta-
lan zsidók” sokasága nem egyértelmûen érvel amellett, hogy az
anarchista individuális lázadás mozlim révületû cselekményéig
kellene eljutnia hôsünknek (olyan
egyéb inspirációs háttérrel, amilyen az
övé). A saját kommentárját oldalról ol-
dalra görgetô történet szokott updike-i
érdekességéhez, intellektuális akrobati-
kájához ezúttal sem fér kétség.
John Updike már a harmincadik ma-
gyarra fordított könyvénél jár az Euró-
pánál. Immár a kiadó házi szerzôje
Nick Hornby is, aki vélhetôen –
M. Nagy Miklós tolmácsolásában – a

Betoncsók
alig felnôtt fôalakjait, Samet és Aliciát
is sok ezer hazai olvasó kedves hôsévé
avatja. Kitûnô a magyar cím az eredeti,
más (sok-) jelentésû Slam helyett. A
gördeszka megszállottja a fiú, egy nô-
vére-lehetne fiatalságú mama fényé-
ben-árnyékában, akinek a sorsát részint – pedig mennyire nem
óhajtotta! – ismétli is az övé, sôt kettejük történetében érdekes
párhuzamosság is mutatkozik a végére. Bestsellert sejtet a kimó-
doltság, amellyel Hornby összerakosgatja a szerelmi mesét. A
néhány rövid éven belüli idôjáték is ügyes. A „végzetes” (valójá-
ban életkezdô) szerelmi együttlétkor Sam még félig serdülô,

Roof születésekor és sajátságos munkamegosztású nevelése alatt
már felelôs felnôtt. A Tom Hawkkal, „a legnagyobb deszkással”
(azaz a fényképével) folytatott életértelmezô diskurzusok is nyit-
nak egy sikerregény-dimenziót (a sport, s a társalgás egy újabb
szlengje irányába). A Betoncsók összességében rendelkezik azzal
a megemeltséggel, amely elengedhetetlen, ha az író – akad erre
idehaza is pregnáns példa – taktikus esztétikai fogásokkal vala-
mely népszerû (majdnem irodalomperemi) regényformát és
örökzöld témát kíván „átírni” a teherbíróbb, mégis széles körû
sikerre számító epika magasába. Természetesen rászolgál a ke-
mény táblára a manapság világszerte nagy kedveltségnek örven-
dô Hornby love storyja – de azért ez egy tipikus paperback, far-

mer-hátsózsebbe való könyv.
Az

Egyrôl a kettôre
Sinéad Moriarty számítógépét hagyta el, s a fülszöveg
egyenesen „zseniális új regény”-nek titulálja. A Belladon-
na sorozat számára Komáromy Zsófia ültette át magyarra a
giccsességgel is kacérkodó mesét, melyben a gyermekte-
lenségtôl tartó fiatal házaspár egy orosz fiúcskát fogad
örökbe, de még le sem zajlott a hivatalos folyamat, a kis
Jurij húgocskát kap a mégis megfogant, egészséges életé-

ért keményen megharcoló pi-
ci Lara személyében. Az ún.
Emma-regények e (puha fede-
lû) darabja úgy futkározik két
házaspár, apró gyerekek és kü-
lönféle karakterfigurák humo-
rosan bedíszletezett társadal-
mi játszóterén, ahogyan az a
„nagykönyvben” meg van ír-
va. Ha a zsenialitás jele, hogy
az elsô fejezet így indul: „A
legjobb barátnôm, Lucy eskü-
vôjét követô reggel arra éb-
redtem, hogy James bámul”, a
második pedig ekként: „Lucy
arra ébredt, hogy kopognak”
– ha ez valamiféle rafinált
motívumismétlés, akkor a ha-

sonló kopírozó fordulatokat, elcsépelt szöveghelye-
ket, érzelmes tudósításokat is a kivételes írói képes-
ségek rubrikájába kellene bejegyeznünk.
Mit tesz egy nem is olyan nagyon fiatal férj, ha kar-
jaiban ringathatja az örökbefogadott csöppséget?
Férfi létére is sír (természetesen addig soha). S ami-
kor vér szerinti gyermeke biztató életjelet ad? Mind-
járt sírva fakad (pedig addig csak egyszer). Mit tesz-
nek az érzelmek? Elhatalmasodnak.
A némiképp „szétírt” – különben avatott tollra val-
ló – háromszázhetvennégy oldalt lemorzsolva a
Hornby-regény erôsen jelenetvariáló, helyzetismét-
lô háromszázhuszonnégy oldala rövidnek mondha-
tó, s illik visszavonni az elsietett állítást, miszerint
Updike könyve (háromszázötvennyolc oldal) „túl-

bonyolított” lenne. Nem bántam meg, hogy elolvastam e három
újdonságot. Ha az újraolvasás lenne feladatom, ugyanebben a
sorrendben vágnék bele.

E három regény közül mégis A terrorista kering a legközelebb
a Nobel-díjhoz.

Tarján Tamás

Egy, kettô, sok
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK

MMûûvveellôôddééss..  KKuullttúúrraa..  CCiivviilliizzáácciióó

HHuunnttiinnggttoonn,,  SSaammuueell  PP.: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Bp.: Európa.

646 p. Kötve 3200 Ft

KKöönnyyvvttáárrii  kkaattaallóógguussookk..  BBiibblliiooggrrááffiiáákk

KKaattaallooggoo  ddee  llaa  eessppeerraannttoo--kkoolleekkttaajjoo  ddee  KKáárroollyy  FFaajjsszzii, Budapest. 2. parto. Libroj = Katalógus

Fajszi Károly eszperantó gyûjteményérôl, Budapest. 2. köt. Könyvek. Bp.: OIK. XXIV, 506 p.

Fûzve 6600 Ft

EEnncciikkllooppééddiiáákk,,  áállttaalláánnooss  lleexxiikkoonnookk

TTuuddoodd--ee?? 2.: érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek. Kisújszállás: Pannon-Literatúra.

63 p. Kve  2990 Ft

MMúúzzeeuummookk

AA  ddeebbrreecceennii  DDéérrii  MMúúzzeeuumm  éévvkköönnyyvvee::  22000077. Debrecen: Hajdú-Bihar M. Múz. Ig. 288 p.

(A debreceni Déri Múzeum kiadványai, 80.) Fve 3636 Ft

FILOZÓFIA

OOkkkkuulltt  jjeelleennssééggeekk..  EEzzootteerriikkuuss  iisskkoolláákk

AAzz  AAkkaasshhaa--kkrróónniikkaa  ttiittkkaa: [sorsunk az élet könyvében]. [Miskolc]: Hermit. 143 p. Fve 2300 Ft

GGaallllaagghheerr,,  AAnnnn--MMaarriiee: A varázslat bibliája: amit az amulettekrôl és a varázslásról tudni kell.

Pécs: Alexandra. 400 p. Fve 2999 Ft

OOrrbbaann,,  HHeeiiddeemmaarriiee  ––  OOrrbbaann,,  PPeetteerr: A párkapcsolat Symbolonja. Bp.: Bioenergetic. 219 p. +

mell.: kártyacsomag Kve 5900 Ft

RRaajjnneeeesshh,,  BBhhaaggwwaann: Mindennapra: 365 meditáció az „itt és most” megéléséhez. Bp.:

Édesvíz. 393 p. (Meditáció) Fve 2890 Ft

WWeebbsstteerr,,  RRiicchhaarrdd: Amulettek, talizmánok: [hogyan válasszunk, készítsünk és használjunk

mágikus tárgyakat?]. Bp.: Édesvíz. 209 p. (Mágia és misztikum) Kve 2990 Ft

PSZICHOLÓGIA

BBááccsskkaaii  JJúúlliiaa: Akit a kalapból kihúztál...: a párkapcsolatok pszichológiája. Bp.: Saxum. 196

p. (Az élet dolgai) Fve 1150 Ft

GGiillllee--MMaaiissaannii  JJeeaann--CChhaarrlleess: Az írás pszichológiája. Bp.: Flaccus. 333 p. Fve 3750 Ft

HHaammbbuurrgg,,  SSaammuueell  RR.: A boldog párkapcsolat titkai: útikalauz pároknak. 2. kiad., váltl.

utánny. Bp.: Athenaeum. 236 p. (Emberi tényezô) Kve 2690 Ft

HHaazzuuggssáágg,,  öönnáámmííttááss,,  éérrddeekk. A hazugság az önámítás érdeke? + Hazudik-e a reklám? + A

blöff + A hazugság ára a párkapcsolatban. Bp.: Saxum: Affarone Kft. 196 p. (Az élet dolgai)

(Mesterkurzus) Fve  1150 Ft

MMccKKeennnnaa,,  PPaauull  ––  WWiillllbboouurrnn,,  HHuugghh: Gyógyulj ki szerelmi bánatodból!: [a felejtést segítô CD-

melléklettel]. Bp.: Hangoskönyv K. 223 p. (Hangos terápia) Fve 2690 Ft

SSeelliiggmmaann,,  MMaarrttiinn  EE..  PP.: Autentikus életöröm: a teljes élet titka. Gyôr: Laurus. 381 p. Fve 3480 Ft

VALLÁS

AA  vvaallllááss  kkéérrddéésseeii  áállttaalláábbaann  

KKoozzmmaa  IImmrree: Gyökerek és fények: Kozma Imrével beszélget Kozma László. Bp.: Kairosz.

122 p. (Magyarnak lenni, 46.) Fve 1500 Ft

MMiirrcceeaa  EElliiaaddee  eeggyykkoorr  ééss  mmaa::  centenáriumi tisztelgés. [Konferenciakiadvány tanulmányokkal]

Szeged: Belvedere Meridionale. 151 p. Fve 3636 Ft

RReeiissnneerr  FFeerreenncc  ––  BBíírróó  IIllddiikkóó: A lényegbôl a lényegért: Reisner Ferenccel beszélget Bíró

Ildikó. Bp.: Kairosz. 140 p. (Miért hiszek?, 53.) Fve 1500 Ft

KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk

AAlleexxaannddeerr,,  PPaatt: Gyermekbiblia: ó- és újszövetségi történetek: [a világ legcsodálatosabb

története a gyerekek nyelvén]. Bp.: Harmat. 256 p. Kve 2800 Ft

HHaarrttmmaann,,  BBoobb: Mesélô Biblia: [74 történet az Ó- és Újszövetség-bôl]. Bp.: Harmat. 160 p.

Kve 3501 Ft

LLeewwiiss,,  CClliivvee  SSttaapplleess: A fájdalom. [Esszé] Bp.: Harmat. 196 p. Kve 2201 Ft

LLuutthheerr,,  MMaarrttiinn  ––  TTyynnddaallee,,  WWiilllliiaamm: Martin Luther és William Tyndale Pál Rómaiakhoz írt

levelérôl. Piliscsaba: PPKE BTK. 146 p. (Kora Tudor irodalom és vallás, 1.) Fve 1500 Ft

RRoocckk,,  LLooiiss: Jézus világa. 2. kiad. Bp.: Harmat. 64 p. Kve 2500 Ft

SSzzeenntt  IImmrree  11000000  éévvee: Székesfehérvár, 1007–2007: tanulmányok Szent Imre tiszteletére

születésének ezredik évfordulója alkalmából. Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházm.

Múz. 352 p. (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, 1.) ++ Szent Imre 1000

éve [elektronikus dok.]: Székesfehérvár, 1007–2007: multimédiás DVD-ROM a

székesfehérvári millenniumi emlékév és kiállítás dokumentumairól. Székesfehérvár:

Székesfehérvári Egyházm. Múz. (A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai, 2.)

A könyv az azonos címû DVD-ROM-mal együtt Kve 16345 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vvaalllláássttuuddoommáánnyy..  

NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa

HHoorrvváátthh--SSzzaabbóó  KKaattaalliinn: Vallás és emberi magatartás. Piliscsaba: PPKE BTK. 205 p. Fve

1500 Ft

JJaahhmmoollaa,,  AAnnaannddaa: Kundalini, csakrák, nádik: [a kundalini kígyó felébresztése]. [Miskolc]:

Hermit. 91 p. Fve 1901 Ft

TThhíícchh  NNhhââtt  HHaannhh: Vegyen körül a szeretet: éld éberen a napjaidat: útmutató az év minden

hetére. Bp.: Bioenergetic. [119] p. Kve 3600 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

EE--ttuuddoommáánnyy  éévvkköönnyyvv..  11. [Két tanulmány angol nyelven] Bp.: E-tudomány Egyesület. 180 p

Fve 1990 Ft

SSzzoocciioollóóggiiaa..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa..  SSzzoocciiáállppoolliittiikkaa..  TTáárrssaaddaallmmii  kkaappccssoollaattookk  ééss  ffoollyyaammaattookk..

TTáárrssaaddaallmmii  kkoommmmuunniikkáácciióó

BBéérreess  MMaaggddoollnnaa  LLéénnaa: Menni vagy maradni?: Bodony 2003–2008. Bp.: Szerzô. 199 p. Fve

2390 Ft

BBoorrii  IIssttvváánn  ––  MMaassáátt  ÁÁddáámm: A mai magyar társadalom. [Oktatási segédlet] Bp.: L’Harmattan:

Balassi B. Intézet. 216 p. Fve 2300 Ft

DDrreexxlleerrnnéé  SSttaanncchhiicchh  IIlloonnaa: Társadalmi viselkedéstan. 11. Érett-korú felnôttek: kulturált

viselkedéssel egy jobb életminôségért. Bp.: [Magánkiadás] 119 p. Fve 1800 Ft

GGrriiffffiinn,,  EEmmoorryy  AA..:: Együtt-lét: mitôl jó egy csoport? Utánny. Bp.: Harmat. 239 p.

Fve 2200 Ft

HHáámmoorrii  PPéétteerr: „Szegények mindig lesznek veletek...”: tanulmányok a szociálpolitika

történetébôl. Bp.; Piliscsaba: PPKE BTK Szociológiai Int.: LOISIR Kft. 325 p. (Pázmány

társadalomtudomány, 2.) Fve  3000 Ft

KKiissss  TTaammááss,,  TT..:: Tett(Hely)ek: egyetemisták valóságkutató táborai Magyarországon a 20.

században. Bp.: Ú-M-K. 168 p. + mell.: 1 CD-ROM Fve 2590 Ft

RRoosseennggrreenn,,  KKaarrll  EErriikk: Kommunikáció. 5. kiad. Bp.: Typotex. 259 p. (Társadalmi

kommunikáció) Kve  3200 Ft

TTáárrssaaddaallmmii  rriippoorrtt::  22000088. [Elemzések, tanulmányok] Bp.: Tárki. 523 p. Fve 2990 Ft

VVáárrooss  ééss  vviiddéékkee: településszociológiai tanulmányok, 2003–2006. Szeged: Belvedere

Meridionale. 223 p. (Településszociológiai tanulmányok, 1.) Fve 1909 Ft

VVeenncczzeell  JJóózzsseeff: A falumunka útján: válogatott írások. 2. bôv. kiad. Székelyudvarhely: Orbán

B. Közmûvel. Egyes. 283, [10] p. (Az Orbán Balázs Közmûvelôdési Egyesület kiskönyvtára,

1.) Fve 2241  Ft

SSttaattiisszzttiikkaa..  DDeemmooggrrááffiiaa

AA  mmaaggyyaarr  rrééggiióókk  zzsseebbkköönnyyvvee::  22000077. Bp.: KSH. XX, 94 p. Fve 901 Ft

NNyyuuggddííjjaassookk,,  nnyyuuggddííjjaakk,,  22000088. Veszprém: KSH. 42 p. Fve 2500 Ft

PPoocckkeett--bbooookk  ooff  HHuunnggaarriiaann  rreeggiioonnss::  22000077.. [Hazánk 2007. évi társadalmi-gazdasági mutatói

angol nyelven] Bp.: KSH. XX, 92 p. Fve 1301 Ft

PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy

AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  áállmmúú  mmaaggyyaarr  kkuullttuusszzmmiinniisszztteerr: Klebelsberg Kuno kora és munkássága.

[Tanulmányok]  Szeged: Belvedere Meridionale. 255 p. Fve 2863 Ft

GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyy

BBáárrcczzyy  PPéétteerr  ––  VVáárraaddii  BBaalláázzss  ––  VViinncczzee  JJáánnooss: Közgazdaságtan és versenyjog: alapfogalmak

és gyakorlat. Bp.: Arsenicum. 207 p. Fve 455 Ft

LLeevveelleekkii  MMaaggddoollnnaa: Kisvállalkozások iparosodott térségekben a kilencvenes években. Bp.:

Akad. K. 143 p. (Philosophiae doctores) Fve 3780 Ft

MMaaggyyaarr  GGáábboorr: Pénzügyi navigátor: [rendhagyó kézikönyv]. 4. kiad. Bp.: [Cameron Crea

Kft.] 333 p. Fve 2990 Ft

NNoonnpprrooffiitt  sszzeerrvveezzeetteekk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn::  22000066. Bp.: KSH. 385 p. Fve 2500 Ft

TTóótthh  TTaammááss: Nemzetközi marketing. Bp.: Akad. K. 305 p. (Marketing szakkönyvtár) Kve

4200 Ft

JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy

AAzz  eeuurróóppaaii  bbüünntteettôôjjoogg  kkéézziikköönnyyvvee. Bp.: M. Közlöny Lap- és Kvk. 882 p. Kve 8820 Ft

MMeeggrreennddüülltt  aa  vviilláágg [elektronikus dok.]: a Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó

szerinti leirata. Bp.: MOL. 1 DVD-ROM 4990 Ft

HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg

AAzz  éégg  kkaattoonnááii,,  11993388––22000088: fejezetek a magyar légierô történelem-könyvébôl. [Memoár] Bp.:

Regiment Militaria Kft. 176 p. Kve 3900 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

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

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

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

Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.



MMaacciinnttyyrree,,  BBeenn: Cikcakk ügynök. [Dokumentumregény] Bp.: General Press. 391 p., [16] t.

Kve 3300 Ft

SSzzaabbóó  JJóózzsseeff  ––  SSzzaabbóó  MMiikkllóóss,,  MM.: A magyar katonai repülés története, 1938–2008. Bp.:

Zrínyi. 111 p. Kve 4990 Ft

WWiilllliiaammssoonn,,  GGoorrddoonn: A hûség a becsületem: [egykori SS-katonák visszaemlékezései].

Debrecen: Hajja. 255 p. (20. századi hadtörténet) Kve 3150 Ft

PPeeddaaggóóggiiaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss

AAjjáánnllóó  bbiibblliiooggrrááffiiaa  aazz  OOrrsszzáággooss  KKöözzééppiisskkoollaaii  TTaannuullmmáánnyyii  VVeerrsseennyy ... témáihoz: 2008/2009-

es tanévi.  Szombathely: BDK. 73 p. Fve 1454 Ft

AAzz  aannyyaannyyeellvvii  nneevveellééss  mmóóddsszzeerreeii::  11––44..  oosszzttáállyy. 4. kiad. Bp.: Trezor. 383 p. Fve 2945 Ft

CCzziieegglleerr  OOrrssoollyyaa: Én? Te? – Mi!: gyerekekrôl szülôknek. Bp.: Saxum. 202 p. (Az élet dolgai)

Fve 1150  Ft

GGöönncczzôô  FFeerreennccnnéé: Beszédfejlesztés és anyanyelvi nevelés: segédanyag

óvodapedagógusoknak. [Tanári segédkönyv] Debrecen: TKK. 79 p. Fve 614 Ft

GGöönncczzôô  FFeerreennccnnéé: Játékgyûjtemény: az óvodás gyermek beszéd-fejlôdésének

elôsegítésére. [Tanári segédkönyv] Debrecen: TKK. 32 p. Fve 439 Ft

IIsskkoollaavváállaasszzttááss  eellôôtttt......::  22000099. [Középfokú oktatási intézmények pályaválasztási tanácsadója]

Bp.: Pa-nem. 608 p. Fve 1901 Ft

KKuullttúúrráázzóókk: falusi kultúrotthonok Hargita megyében. Csíkszereda: HMKK. 191 p. + mell.: 3

térkép. (HMKK könyvek) Fve 1980 Ft

SSwwaannssoonn,,  NNooeell: Hogyan neveljünk jó gyereket?: útikalauz szülôknek. 2. kiad., váltl. utánny.

Bp.: Athenaeum. 158 p. (Emberi tényezô) Kve 2290 Ft

TTaattaaii  EErrzzsséébbeett  ––  TTaattaaii  MMáárriiaa: Környezetkultúra: egy alternatív tantárgy programja

kisiskolásoknak. [Oktatási segédlet] Bp.: M. Iparmûvészeti Fôiskola: Tölgyfa. 128 p. Fve

1401 Ft

NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr

DDúúcczz  LLáásszzllóó: A közöttünk élô turulmadár. Gál Éva (ill.) – Bakay Kornél (elôszó) 4. átd. kiad.

Szentendre: Geobook. 86 p., [4] t. Kve 1995 Ft

FFoollkkllóórr..  SSzzeelllleemmii  nnéépprraajjzz

LLeeggtteelljjeesseebbbb,,  úújj  kkééppeess  ppeerrzzssaa--eeggyyiippttoommii  áállmmoosskköönnyyvv: a legrégibb adatokból és a

legújabban feltalált hírneves kaldeai, perzsa és egyiptomi bölcsek kézirataiból összeállítva:

függelékül: Csízió, vagyis minden jóslás tudománya, az 1905-ös kiadás alapján. [Tyukod]:

Betûmetszô. 176 p. Fve 626 Ft

MMaaggyyaarr  kköözzmmoonnddáássookk, szólások diákoknak: több mint 6500 szócikk. [Nagykovácsi]: Puedlo.

431 p. Kve 2251 Ft

NNaaggyy  ZZoollttáánn: Kis népmese lexikon és -határozó. Salgótarján: Szerzô. 286 p. (Palócföld

könyvek) Fve  1336 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

MMaatteemmaattiikkaa

SSzzáámmííttóóggéépp--ttuuddoommáánnyy..  PPrrooggrraammoozzááss

BBaaiirrdd,,  KKeevviinn  CC.: A Ruby programozási nyelv: gyakorlati példákon keresztül. Bp.: Kiskapu. X,

310 p. Fve 4980 Ft

CCssiillllaaggáásszzaatt

ÜÜbbeellaacckkeerr,,  EErriicchh: A bolygók és az ûrkutatás. 3. átd. kiad. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi

micsoda, 27.) + A bolygók és az ûrkutatás [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi

micsoda) A könyv az azonos címû DVD-vel együtt Fve 3500 Ft 

FFööllddttaann..  GGeeoollóóggiiaa..  HHiiddrroollóóggiiaa

TTuuddoodd--ee  aa  vváállaasszztt??: Földünk: 180 kérdés és felelet. 3. váltl. utánny. Bp.: Tessloff és Babilon.

60, 60 p. (Mi micsoda) Spirál fûzéssel Fve 970 Ft

ÔÔsslléénnyyttaann

MMaasshh,,  RRoobbeerrtt: A Föld urai: dinoszauruszok. Bp.: Gulliver: Nemz. Tankvk. [32] p. Kve 4990 Ft

ÔÔsslléénnyyeekk  ééss  hhüüllllôôkk. Alarcón, Pablo et al. (ill.) – Nagy Loránd István (ford.) Bp.: Kossuth. 95

p. (Természettudományi enciklopédia, 9.) Kve 1491 Ft

NNöövvéénnyyttaann

AAllbbeerrtt  LLáásszzllóó  ––  LLooccssmmáánnddii  CCssaabbaa  ––  VVaassaass  GGiizzeellllaa: Ismerjük fel a gombákat!: [ehetô és

mérges gombák]. Bp.: Gabo. 191 p. Fve 1990 Ft

ÁÁllllaattttaann..  ÁÁllllaattkkeerrtteekk

DDeeiimmeerr,,  PPeettrraa: Bálnák és delfinek. 8. átd. kiad. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda,

1.) + Bálnák és delfinek [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv
az azonos címû DVD-vel eeggyyüütttt Fve 3500 Ft 

EEmmllôôssöökk. Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 11.) Kve 1491 Ft

HHaallaakk  ééss  kkééttééllttûûeekk. Alarcón, Pablo et al. (ill.) – Nagy Loránd István (ford.) Bp.: Kossuth. 95

p. (Természettudományi enciklopédia, 10.) Kve 1491 Ft

HHoollddaass  SSáánnddoorr: Az állatkert – belülrôl. Bp.: Agroinform. 143 p. Kve 4800 Ft

SSzzaaffaarrii  hhaatt  kkoonnttiinneennsseenn. [Fényképalbum] Bp.: Totem. 256 p. (Túrázók nagykönyve) Kve

12980 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy

AAuusstteerrmmaannnn,,  AAllffrreedd  RRaammooddaa  ––  AAuusstteerrmmaannnn,,  BBeettttiinnaa: Dráma az anyaméhben: az elveszített

ikertestvér. Bp.: Hellinger Int. 228 p. Fve 2600 Ft

AA  kkoommpplleexx  oonnkkooddiiaaggnnoosszzttiikkaa  ééss  oonnkkootteerrááppiiaa  iirráánnyyeellvveeii. Bp.: Semmelweis. XX, 750 p. Fve

5600 Ft

NNééppeeggéésszzssééggttaannii  iissmmeerreetteekk. Bp.: Semmelweis. 364 p. Fve 5500 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé  

FFrrüühhmmaannnn,,  EErrnnsstt  ––  FFrrüühhmmaannnn,,  WWaallttrraauudd: Ájurvéda: a harmóniához vezetô út. Bp.: Saxum. 83

p. (Életmódkalauz) Kve 2480 Ft

KKaammppwweerrtthh,,  KKaarriinn: Legyél te a suli királya: [túlélési tippek életed legkeményebb

idôszakára]. Pápa: Deák. 123 p. Fve 1850 Ft

MMiilleennkkoovviiccss,,  BBeerrnndd: Enzimekkel az öregedés ellen: 100 évig élni. Bp.: Saxum. 91 p.

(Életmódkalauz) Kve 2480 Ft

TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt

BBiieellaauu,,  KKllaauuss: Homeopátia: az öngyógyítás kulcsa. Bp.: Saxum. 91 p. (Életmódkalauz)

Kve 2480 Ft

BBrrooffmmaann,,  MMaarrttiinn: Minden gyógyítható. Váltl. utánny. Bp.: Bioenergetic. 209 p. Fve 1800 Ft

FFaarrrreerr--HHaallllss,,  GGiillll: Az aromaterápia bibliája: amit az illóolajok használatáról tudni kell. Pécs:

Alexandra. 400 p. Fve 2999 Ft

GGyyóóggyynnöövvéénnyy--kkiisskkááttéé: [növények gyógyító ereje a betegségek leküzdésében]: [8 oldal

színes melléklettel]. [Tyukod]: Betûmetszô. 135 p., VIII t. Fve 626 Ft

LLêê,,  TThhúúyy  OOaannhh: Cérna-beültetés. Bp.: Vietnami Cérna-beültetés és Rehabilitációs Intézet.

225 p., [26] t. + mell. Fve 12000 Ft

LLêê,,  TThhúúyy  OOaannhh: Cérna-beültetés. Bp.: Vietnami Cérna-beültetés és Rehabilitációs Intézet.

225 p., [26] t. + mell. ++ 4 db tabló az akupunktúrás pontokról és kódjaikról Fve 17001 Ft

LLeeddwwoonn,,  LLiiaannee  MMaarriiaa: Aloé: a gyógynövények királynôje. Bp.: Kossuth. 125 p. (Egészséges

életmód, 13.) (Metro könyvtár) Kve 995 Ft

PPiiggoozzzzii,,  PPaaoolloo: Házipatika: természetes gyógyszerek. Bp.: Kossuth. 127 p. (Egészséges

életmód, 15.) (Metro könyvtár) Kve 995 Ft

HHaaddiitteecchhnniikkaa

HHaarrtt,,  SStteepphheenn  ––  HHaarrtt,,  RRuusssseellll: A II. világháború német páncélosai. Debrecen: Hajja. 159 p.

(20. századi hadtörténet) Kve 3990 Ft

MMeezzôôggaazzddaassáágg

NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett

BBooddoorr  JJáánnooss: Szobakaktuszok. Bp.: Mezôgazda. VIII, 88 p. (Kertészkönyvtár) (88 színes

oldal) Kve   2900 Ft

HHiimmmmeellhhuubbeerr,,  PPeetteerr: Sziklakert: kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret. 2.

kiad. Bp.: Cser K. 68 p. (Kertünk növényei) Fve 2495 Ft

TTaallaajj  nnééllkküüllii  zzööllddsséégghhaajjttaattááss. Bp.: Mezôgazda. 371 p. Kve 5901 Ft

TTaammááss  EEnniikkôô: Biokertészkedés. Jav. kiad. Bp.: Mezôgazda. 162 p. (Kertészkönyvtár) Kve

2900 Ft

VVeennddééggllááttááss..  SSzzaakkááccsskköönnyyvveekk

BBaarrttooss  AAnnddoorr: Vendéglátós és turista fonetikus „konyhanyelv” szótár: magyar, német, angol,

francia nyelveken. Dabas: Grafi-lux Kft. 176 p. Fve 2201 Ft

BBaarrttooss  AAnnddoorr: Phonetic „kitchen language” dictionary of catering and tourism. Dabas:

Grafilux Kft. 176 p. [Német, angol, francia, magyar nyelven és magyar nyelvû fonetíkus
átírással]  Fve 2201 Ft

BBuurrggoonnyyááss  éétteelleekk. [S.l.]: Pro-Book. 44 p. (Süssünk, fôzzünk, 9.) Fve 599 Ft

CCssaallááddii  sszzaakkááccsskköönnyyvv. Sân-georgiu de Mures: Hoppá K. 596 p. (Székely ízek sorozat) Kve

2500 Ft

EErrddééllyyii  éétteelleekk. [S.l.]: Pro-Book. 45 p. (Süssünk, fôzzünk, 8.) Fve 599 Ft

ÉÉtttteerreemm--  ééss  bboorrkkaallaauuzz,,  22000088: közel 1400 étterem: több mint 150 tesztelt étterem: borkalauz:

térképekkel. 2. kiad. Pécs: Alexandra. 269, [10] p. Fve 3000 Ft

GGuunnddeell  KKáárroollyy: Kis magyar szakácskönyv. 10. kiad. Bp.: Corvina. 87 p., [16] t.

Kve 1450 Ft

HHaallmmooss  MMóónniikkaa  ––  NNaaggyy  EEllvviirraa  ––  OOvvááddii  LLaajjoossnnéé: Sütemények könyve. 1. Kisújszállás: Szalay

Kvk. 95 p.  Kve 1226 Ft

KKoolloozzssvváárrii  IIllddiikkóó: Tájak és ételek Magyarországon. [Fényképalbum] Budaörs: CasteloArt Kft.

95 p. + mell.: 1 DVD Kve 3870 Ft

MMuuffffiinnookk.. [S.l.]: Pro-Book. 45 p. (Süssünk, fôzzünk, 11.) Fve 599 Ft

NNaaggyy--MMaaggyyaarroorrsszzáágg  sszzaakkááccsskköönnyyvvee: a legjobb magyar háziasszonyok receptjeibôl összeáll.

Lucullus. [Tyukod]: Betûmetszô. 240 p. Fve 626 Ft

SSzzáárrnnyyaass  éétteelleekk.. [S.l.]: Pro-Book. 45 p. (Süssünk, fôzzünk, 7.) Fve 599 Ft

TTéésszzttááss  éétteelleekk. [S.l.]: Pro-Book. 45 p. (Süssünk, fôzzünk, 10.) Fve 599 Ft

TToojjáássooss  éétteelleekk. [S.l.]: Pro-Book. 45 p. (Süssünk, fôzzünk, 12.) Fve 599 Ft

VVaasszzaarrii  TTaammááss: Vendéglátás-marketing. Bp.: Gasztrotop Kft. 352 p. Kve 4801 Ft

VVeezzeettééssttuuddoommáánnyy..  MMeenneeddzzssmmeenntt..  SSzzeerrvveezzééss

ÜÜzzeemmggaazzddaassáágg..  MMaarrkkeettiinngg

BBaauueerr  AAnnddrrááss  ––  MMiitteevv  AArriieell: Eladásmenedzsment: a személyes értékesítés folyamata és

irányítása. Bp.: Akad. K. 268 p. (Marketing szakkönyvtár) Kve 4451 Ft

KKöönnyyvvnnyyoommttaattááss..  KKöönnyyvvkkiiaaddááss

PPeecczzee  FFeerreenncc: Magyar alkotmány- és jogtörténeti könyvsorozatok fél évszázada, 1958–2008:

az alkotmánytörténet útvesztôi és kiútjai. Bp.: Societas Hunyadiana. 338 p. (A Hunyadi

Szövetség füzetei, 13.) Kve 4963 Ft

KKöözzlleekkeeddééss..  SSzzáállllííttááss--  ééss  ffoorrggaalloommsszzeerrvveezzééss

FFëëddoorroovvsskkiijj,,  VVllaaddiimmiirr: Az Orient expressz regénye. Bp.: General Press. 245 p., [32] t.

(Különleges könyvek) Kve 3200 Ft

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarr

BBoorr..  BBoorráásszzaatt..  SSzzeesszzggyyáárrttááss

KKaallóó  IImmrree  ––  BBeennkkeeii  IIllddiikkóó  ––  JJáámmbboorr  LLáásszzllóó: Prófécia Szomolyáról: Kaló Imre borásszal

beszélget Benkei Ildikó és Jámbor László. Bp.: Kairosz. 105 p. (Magyarnak lenni, 47.) Fve

1500 Ft

KKoolloozzssvváárrii  IIllddiikkóó: South African wine routes: with GPS Guide. [Fényképalbum angol, német,
francia és magyar nyelven] [Budaörs]: CasteloArt Kft. 92 p. Kve 3290 Ft

SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa

AAttkkiinnssoonn,,  CClliiffff: Ne vetíts vázlatot!: a hatásos prezentáció. Bicske: Szak K. XXV, 369 p. +

mell.: 1 CD-ROM Fve 6500 Ft

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Windows Vista zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO. 414 p. Fve 1490 Ft

ÉÉppííttôôiippaarr

FFrröösssseell,,  FFrraannkk: Vakolat és stukkó. Bp.: Terc. 312 p. Fve 8900 Ft 5
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MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

KKeerrtt--  ééss  ppaarrkkééppííttééss

110000  áálloommkkeerrtt : Németország – Ausztria – Svájc. Bp.: Terc. 251 p. Fve 6900 Ft

KKééppzzôômmûûvvéésszzeett

LLóósskkaa  LLaajjooss: Képtörténetek: mûterem-beszélgetések. Bp.: Napkút. 192 p. Fve 2190 Ft

FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss

BBáánn  AAnnddrrááss: A vizuális antropológia felé. [Tanulmányok] Bp.: Typotex. 273 p. Fve 3200 Ft

FFiillmmmmûûvvéésszzeett

GGéécczzii  ZZoollttáánn  ––  TTeesszzáárr  DDáávviidd: 94 filmsiker, amit nem hagyhatsz ki. Kisújszállás: Pannon-

Literatúra. 190  p. Kve 4500 Ft

SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett

AAllmmáássii--TTóótthh  AAnnddrrááss: Az opera – egy zárt világ: az operai színjáték alapproblémái. Bp.:

Typotex. 137 p. (Claves ad musicam) Fve 1800 Ft

SSppoorrtt

EEuurroo  22000088: a 13. Európa-bajnokság krónikája: [a 13. Európa-bajnokság krónikája és a

korábbi kontinensviadalok története]. Bp.: Aréna 2000. 215 p. Kve 6980 Ft

KKeerreesszztteess  LLaajjooss, Székelyföld elsô olimpikonja. Székelyudvarhely: Magánkiadás. 36 p. Fve 840 Ft

SSzzáágguullddóó  cciirrkkuusszz  ......:: 2007/2008: a sorozat nyolcadik kötete. Bp.: Aréna 2000. 207 p. Kve

5980 Ft

TTóótthh  JJuuddiitt: Schumimánia. [Napló] [S.l.] : [Magánkiadás] 162 p. Kve 2990 Ft

VVaaddáásszzaatt

MMaaddeerrssppaacchh  VViikkttoorr: Medve! [Memoár] Szeged: Lazi. 249 p. Kve 2400 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

NNyyeellvvttuuddoommáánnyy

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv

AA  mmaaggyyaarr  hheellyyeessíírrááss  sszzaabbáállyyaaii: [3 az egyben!]. 11. kiad., 12. bôv. lny. Bp.: Akad. K. 478 p.

+ mell.: 1 CD-ROM Kve 2451 Ft

AAnnggooll  nnyyeellvv

DDrraagguunnkkiinn,,  AAlleexxaannddeerr: Ugrás az angolba: kézikönyv az angol nyelv önálló tanulásához:

[rendhagyó nyelvlecke]. Bp.: Strucc Kvk. 150 p. (Barátságos nyelvkönyvek) Fve 980 Ft

PPuusszzttaaii  GGyyuullaa: Hogyan ne tanulj + angolul?: kézikönyv a lehAN-GOLó tanulásról. Bp.: Strucc

Kvk. 268  p. Fve 1850 Ft

LLeennggyyeell  nnyyeellvv

BBaaññcczzeerroowwsskkii  JJaannuusszz  ––  BBáárrkkáánnyyii  ZZoollttáánnnnéé  ––  RReeiimmaann  JJuuddiitt: Lengyel társalgási zsebkönyv.

Jav., bôv. kiad. Bp.: Tinta. 237 p. Fve 2100 Ft

NNéémmeett  nnyyeellvv

OOllaasszzyy  KKaammiillllaa: Spaß mit Wörtern: Synonymwörterbuch: ein Wörterbuch der besonderen Art

– Mustersätze, Aufgaben mit Lösungen. [Oktatási segédlet] 2. váltl. utánny. Bp.: Olka. 289,

[12] p. Fve  2800 Ft

OOllaasszzyy  KKaammiillllaa: Wortfamilien. Bd. 1. = 1. köt. Von A bis J. + Wortfamilien. Bd. 2. = 2. köt.

Von K bis Z. [Példatár] Bp.: Olka. 338 + 367 p. A két kötet együtt Fve 4500 Ft

OOllaasszzyy  KKaammiillllaa: Gazdasági német szótár: középiskolától az egyetemig és szakmai köröknek:

[német – magyar]: [magyar – német]. Bp.: Olka. 654 p. Fve 5590 Ft

IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy

AArraannyyhhaannggookk [hangdok.]. 3.: válogatás a Petôfi Irodalmi Múzeum Hangtárának

gyûjteményébôl. Bp. : PIM. 1 CD 3285 Ft

CCvveettaaeevvaa,,  MMaarriinnaa  IIvvaannoovvnnaa: A mûvészet a lelkiismeret fényénél: esszék. Bp.: Tinta. 210 p.

(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 81.) Fve 2100 Ft

EErrddééllyyii  IIlloonnaa,,  TT.: „Pályák és pálmák”: T. Erdélyi Ilona válogatott tanulmányai. Piliscsaba:

PPKE BTK. 419 p. Fve 2940 Ft

EEzzeerraarrccúú  hhuummoorr:: az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia elôadásai. Bp.: Tinta.

318 p. (Se-gédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 79.) Fve 2940 Ft

FFeekkeettee  IIssttvváánn  bbiibblliiooggrrááffiiaa. Szeged: Lazi. 541 p. (Fekete István mûvei) Kve 4500 Ft

IIttaalliiaanniissttiiccaa  DDeebbrreecceenniieennssiiss: 14: a Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke és az Olasz

Felvilágosodás és Romantika Kutatóközpont évkönyve: annuario del Dipartimento di

Italianistica dell’ Università di Debrecen e del Centro di Ricerche sull’ Illuminismo e Roman-

ticismo Italiano. [Tanulmányok magyar és olasz nyelven] Debrecen: Kossuth Egyetemi K.

263 p. Fve 2291 Ft

KKóónnyyaa  JJuuddiitt: Szabó Magda: ez mind én voltam... [Monográfia] Bp.: Jaffa. 228 p. Kve 3490 Ft

LLaabbááddii  GGeerrggeellyy: A magyar episztola a felvilágosodás korában: mûfaj- és médiatörténeti

értelmezés. Bp. : L’Harmattan : M. Irodalomtörténeti Társaság. 267 p. (Ligatura) Fve 2500 Ft

PPáásszzkkaa  IImmrree: Narratív történetformák a megértô szociológia nézôpontjából. [Monográfia]

Szeged: Belvedere Meridionale. 520 p. Fve 3345 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk

BBaarrttooss  AAnnddoorr: Horvát fonetikus turista szótár. Dabas: Grafilux Kft. 112 p. + térkép Magyar és
horvát nyelven Fve 2201 Ft

BBööttiigg,,  KKllaauuss: Rodosz. Bp.: Corvina. 127 p. (Marco Polo) Fve 1990 Ft

CChhaammbbeerrlliinn,,  RRuusssseellll::  Firenze és Toscana. Pécs: Alexandra. 190 p. (Útravaló) Fve 1999 Ft

RReennoouuff,,  NNoorrmmaann: Kanári-szigetek. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve 1490 Ft

RRiiffffeennbbuurrgghh,,  BBeeaauu: A felfedezés élménye: [a világ legnagyobb felfedezôinek nyomában].

[Képeskönyv] Bp.: Nemz. Tankvk.: Gulliver. 80 p. + mell.: 1 CD-ROM Kve 8500 Ft

RRoommáánniiaa.. Bp.: Kossuth. 384 p. (Nyitott szemmel) Fve 5990 Ft

RRoossssbbaacchh,,  PPeettrraa: Mallorca. Bp.: Corvina. 147 p. (Marco Polo) Fve 1990 Ft

AA  vviilláágg  oorrsszzáággaaii: részletes adatok, országleírások, zászlók, címerek, térképek, fényképek:

[földrészenként, tájanként]. 3. jav., bôv. kiad. Bp.; Nyíregyháza: Topográf: Nyír-Karta. 512 p.

Kve 3950  Ft

TTéérrkkééppeekk

KKiiss  vviilláággaattllaasszz [Kart. dok.]: országlexikonnal. 3. jav. kiad. Nyíregyháza: Nyír-Karta. (286 p.)

Kve 1890  Ft

VViilláággaattllaasszz  [Kart. dok.]: országlexikonnal. 4. jav., bôv. kiad. Nyíregyháza: Nyír-Karta. (478 p

Kve 3980  Ft

ÉÉlleettrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett

AAbbaa  BBééllaa: Aba legendárium: az Aba nemzetség Nekcsei ága és a barantali Aba család

történetének leírása visszaemlékezések, meglévô iratok és közvetett bizonyítékok alapján.

Bp.: Szabadkéz. 152 p. Kve 3500 Ft

WWrriigghhtt  ,,  EEdd: Balkezesek a világtörténelemben. Bp.: Népszabadság. 251 p. (Népszabadság

könyvek) Fve 2990 Ft

VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett

KKöörrööss--mmeennttii  éévveezzrreeddeekk: régészeti ökológiai és településtörténeti kutatások a Körös-vidéken.

Gyula: Erkel F. Múzeum. 235 p. (Gyulai katalógusok, 13.) Fve 2727 Ft

MMaarrccuu  IIssttrraattee,,  DDaanniieellaa: A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota

régészeti kutatása, 2000–2002. Bp.: Teleki L. Alapítvány. 671 p., XXXII t. Kve 6800 Ft

TToorrmmaa  ZZssóóffiiaa  ––  JJáákkii  GGáábboorr:: Sumér nyomok Erdélyben. Torma Zsófia élete és munkássága +

Sumér nyomok Erdélyben + Sumérok magyar földön. Bp.: M. Ház. 256 p. (Magyar Ház

könyvek) Fve 2800 Ft

MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett

SSzzttaannóó  LLáásszzllóó: Olasz – magyar kulturális szótár. Bp.: Corvina. 304 p. Fve 2990 Ft

ÓÓkkoorrii  ttöörrttéénneelleemm

LLaanncceell,,  SSeerrggee: Hannibál. [Életrajz] Bp.: Osiris. 357 p., [16] t. Kve 2880 Ft

WWaallddhheerrrr,,  GGeerrhhaarrdd  HH..: Nero: életrajz. Bp.: Gabo. 333 p., [16] t. (Királyi házak) Kve 2190 Ft

EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee

FFeerrwwaaggnneerr  PPéétteerr  ÁÁkkooss: A második világháború történelmi atlasza. Kisújszállás: Pannon-

Literatúra. 184  p. Kve 5000 Ft

LLüükkôô  GGáábboorr: Adattár a moldvai magyarság térképéhez. Kétnyelvû kiad. = Ed. Bilingvã.

Csíkszereda: Hargita K. 271 p. + térk. (Bibliotheca Moldaviensis) Fve 1890 Ft

RRuuddoollff  – a reményvesztett imádó: idôszaki kiállítás a Gödöllôi Királyi Kastély Múzeumában:

2008. június 5. – szeptember 28. [Magyar és angol nyelvû kiállítási katalógus] Gödöllô:

Gödöllôi Királyi  Kastély Kht. 64 p. (Titánia lovagjai, 1.) Fve 3436 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc: Káldeától Ister-Gamig. 1. A sumír ôstörténet. Bp.: M. Ház. 246 p.

(Badiny Jós Ferenc életmûsorozat, 1.) Fve 2500 Ft

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc: Káldeától Ister-Gamig. 2. A sumír – magyar nyelvazonosság

bizonyítékai. Bp.: M. Ház. 479 p. (Badiny Jós Ferenc életmûsorozat, 1.) Kve 3300 Ft

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc: Káldeától Ister-Gamig. 3. A sumír – magyar lelkiség és mitológia. Bp.:

M. Ház. 431 p. (Badiny Jós Ferenc élet-mûsorozat, 1.) Kve 3300 Ft

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc: A sorsdöntô államalapítás. Bp.: M. Ház. 427 p. (Magyar Ház könyvek)

(Badiny Jós Ferenc életmûsorozat, 9.) Kve 3500 Ft

BBaaddiinnyy  JJóóss  FFeerreenncc: A táltos isten. Az istenes honfoglalók + A magyar Szent Korona +

Jézushitû Atilla. Bp.: M. Ház. 311 p. (Magyar Ház könyvek) (Badiny Jós Ferenc

életmûsorozat, 5.) Kve 3300 Ft

DDeeáákk  IIssttvváánn: A szent királyságtól a Habsburg-uralomig: hamisított korszakok, átírt

történelem. Bp.: M. Ház. 396 p. (Magyar Ház könyvek) Fve 3300 Ft

AA  ffoorrrráássookk  bbûûvvöölleettéébbeenn: ünnepi tanulmányok Katona Tamás 75. születésnapjára. Szeged:

Belvedere  Meridionale. 543 p. Fve 3982 Ft

FFoorrrráássookk  EEsszzee  TTaammááss  kkuurruucc  bbrriiggaaddéérrooss  éélleettééhheezz és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez. 1. köt.

1694–1706.  Vaja: Vay Ádám Múzeum Baráti Köre. 179 p. (Folia Rákócziana, 10/1.) Fve

1200 Ft

GGeebbeeii  SSáánnddoorr: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. Szeged: Belvedere

Meridionale. 415 p. Fve 3136 Ft

KKeerréénnyyii  BB..  EEsszztteerr: Báró Sina Simon. Bp.: Ú-M-K. [77] p. Kve 1950 Ft

MMaaggyyaarr  zzssiiddóó  ttöörrttéénneelleemm – másképp: jeruzsálemi antológia. [Tanulmányok] 2. átd. kiad. Bp.;

Jeruzsá-lem: Múlt és Jövô K. 282 p. (Hágár, 6.) Fve 3600 Ft

MMiinnddeennnnaappii  éélleett  aa  ttöörröökk  áárrnnyyéékkáábbaann: kora újkori társadalom- és életmódtörténet. Piliscsaba:

PPKE BTK. 221 p. (Khronosz, 1.) Fve 1470 Ft

SSzzeennttii  TTiibboorr: Parasztvallomások: gazdák emlékezései Hódmezôvásárhelyrôl. 2. jav., bôv.,

teljes kiad. Bp.: Századvég. 788 p., CXL t. + mell. Kve 4998 Ft

MMááss  ffööllddrréésszzeekk  ttöörrttéénneettee

CCaasstteelloott,,  AAnnddrréé: Miksa és Sarolta: Habsburg pár Mexikó trónján. Bp.: Európa. 521 p., [8] t.

Kve 3600 Ft

SZÉPIRODALOM

AAllbbeeee,,  SSaarraahh: Éljenek a hôsök! [Képeskönyv] Bp.: MalibuPrint. [24] p. (Szezám utca 123)

Kve 1790 Ft

AAllbbeeee,,  SSaarraahh: Elmo elsô bébiszittere. [Képeskönyv] Bp.: Malibu-Print. [24] p. (Szezám utca

123) Kve  1790 Ft

AAllbbeeee,,  SSaarraahh: Elmo szeret téged: Elmo verse. [Képeskönyv] Bp.: MalibuPrint. [24] p.

(Szezám utca 123) Kve 1790 Ft

AAllbbeeee,,  SSaarraahh: Pirosak, kékek, zöldek, sokfélék a szörnyek. [Képeskönyv] Bp.: MalibuPrint.

[24] p. (Szezám utca 123) Kve 1790 Ft

AArrccookk  ééss  éénneekkeekk::  22000088: verses antológia. Bp.: Rím Kvk. 336 p. Kve 3000 Ft

AAuusstteenn,,  JJaannee: Értelem és érzelem. [Regény] 2. jav. kiad. Bp.: Palatinus. 427 p. Kve 2590 Ft

BBaallddaaccccii,,  DDaavviidd: Tizedmásodperc. [Bûnügyi regény] Bp.: Európa. 445 p. Fve 2800 Ft

BBaalloogghh  BBeerrttaallaann: Vonaton vissza. [Memoár] Bp.: [Magánkiadás] 119 p. Fve 1490 Ft

BBáánnllaakkii  VViikkttoorr: A tenger asszonya. [Romantikus regény] Kistarcsa: STB Kv. 259 p. (Florence)

Fve 561 Ft

BBaarrtthhaa  KKaattaalliinn: Vágy-lombok. [Versek] Bp.: Szerzô. 75 p. Fve 1390 Ft
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BBeenneeddeekk  EElleekk: Hunor és Magyar: válogatott népmondák. Debrecen: TKK. 143 p. Kve

1376 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: Székely Tündérország: székely népmesék és mondák. Debrecen: TKK. 143

p. Kve 1376 Ft

BBiinncchhyy,,  MMaaeevvee: A vérbükk. [Regény] Bp.: Európa. 400 p. Fve 2800 Ft

BBíírróó  ZZssuuzzssaa: Angyalok márpedig vannak: elbeszélések, versek, meditációk. Bp.: Accordia.

127 p. Fve  2300 Ft

BBooddóó  BBééllaa: Brumi az iskolában. [Gyermekregény] Bp.: Holnap. 200 p. Kve 1700 Ft

BBööllöönnii  FFaarrkkaass  SSáánnddoorr: Utazás Észak-Amerikában. Bp.: Ad Librum. 213 p. (Régi utazások)

Fve 1990 Ft

BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Jótündér kerestetik. [Ifjúsági regény] Pápa: Deák. 105 p. + mell. (Pssszt!

A mi  titkunk, 18.) Kve 1750 Ft

CChhaannddlleerr,,  RRaayymmoonndd: Asszony a tóban. Bp.: Európa. 298 p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Éjféltájt. Bp.: Európa. 271 p. (Európa krimi) Kve 2000 Ft

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Poirot nyomoz. [Elbeszélések] Bp.: Európa. 223 p. (Európa krimi) Kve

2000 Ft

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: Valerie. Bp.: EX-BB K. 153 p. (Hedwig Courths-Mahler

felejthetetlen szerelmes regényei) (Bastei romantik) Fve 851 Ft

CCssiiccsseerryy--RRóónnaayy  IIssttvváánn: Õk mertek magyarok lenni: három történelmi dráma. [Teleki + Amikor

ránk törtek az alvilág démonai + Két gyôzedelmes esztendô] Bp.: Occidental Press. 243 p.

Kve 2500 Ft

CCssookkoonnaaii  VViittéézz  MMiihháállyy: A tihanyi ekhóhoz: Csokonai Vitéz Mihály versei. [S.l.]: Pro-Book. 393

p. Kve 2590 Ft

DDaarrvvaassii  LLáásszzllóó: A világ legboldogabb zenekara: válogatott novellák. Váltl. utánny. Bp.:

Magvetô. 369  p. Kve 2990 Ft

DDee  llaa  CCrruuzz,,  MMeelliissssaa: Beach girl. 3. [Ifjúsági regény] Bp.: Ulpius-ház. 334 p. Fve

2990 Ft

DDhhaarrmmaa:: deviáns hazai amatôr rajzolók manga antológiája. [Képregény] Bp.: Szerzô:

PodPress. 148 p.  Fve 1790 Ft

DDoobbooss  MMáárriiaa,,  HH.: Keresztutak: H. Dobos Mária élet-novellái. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti

Kör Kulturális Egyesület. 271 p. Fve 2000 Ft

EEllssôô  ddaallooccsskkááiimm. [Képeskönyv] Bogos Katalin (vál.) – Nyilasi Antónia (ill.) [Kistarcsa]: STB

Kv. (12  p.) Kve 561 Ft

EErrddééllyyii  MMaarrggiitt: A múlt árnyai. Kistarcsa: STB K. 236 p. (Margaret Moore romantikus

regényei) Fve  561 Ft

EErrddééllyyii  MMaarrggiitt: Valóra vált álmok. Kistarcsa: STB K. 236 p. (Margaret Moore romantikus

regényei) Fve 561 Ft

FFeehhéérr  BBééllaa: Filkó. [Regény] 2. jav. kiad. Bp.: Magvetô. 335 p. Kve 2690 Ft

FFeekkeettee  IIssttvváánn: Csí és más elbeszélések. Bp.: Móra. 182 p. (Fekete István mûvei)

Kve 1790 Ft

FFoolllleetttt,,  KKeenn: Kaland Afganisztánban. [Regény] Bp.: Gabo. 341 p. Kve 2990 Ft

FFoolllleetttt,,  KKeenn: Könyörtelenül. [Kalandregény] Bp.: Gabo. 365 p. Kve 2990 Ft

FFoorrdd,,  MMiicchhaaeell  CCuurrttiiss: Az utolsó király: Róma rettegett ellensége. [Történelmi regény] Bp.:

I.P.C. Kv. 460 p. (I.P.C. könyvek) Fve 2295 Ft

FFlluukkee,,  JJooaannnnee: Pikáns meglepetés és gyilkosság. [Bûnügyi regény] Bp.: Illia & Co. K. 321 p.

(Hannah  Swensen titokzatos esetei, 4.) Fve 1890 Ft

GGaannttnneerr  ÁÁddáámm: Kissinger és én. [Novellák] Bp.: I.A.T. K. 176 p.

Fve 1990 Ft

GGeerrrriittsseenn,,  TTeessss: Eltûntek. [Bûnügyi regény] [Bp.]: Palatinus. 453 p. Fve 3100 Ft

GGooddddaarrdd,,  KKeennnneetthh  WWiilllliiaamm: Máglyatûz. [Bûnügyi regény] Bp.: Kiss J. Kvk. 332 p. Fve

2490 Ft

GGrriimmmm,,  SSaannddrraa  ––  JJeelleennkkoovviicchh,,  BBaarrbbaarraa: Tíz kiscsibe. [Képeskönyv] Pécs: Alexandra. (22 p.)

Kve 1999 Ft

GGuuttiiéérrrreezz,,  PPeeddrroo  JJuuaann: Havanna királya. [Regény] Bp.: Magvetô. 225 p. Kve 2690 Ft

HHaabbee,,  HHaannss: Ilona: regény. Bp.: K.u.K. K. 783 p. Kve 4200 Ft

HHaaddddoonn,,  MMaarrkk: Valami baj van. [Regény] Bp.: Európa. 507 p. Kve 3200 Ft

HHaappkkaa,,  CCaatthheerriinnee  ––  FFrraannttzz,,  JJeennnniiffeerr: A kavics és a szél meséi. Bp.: M&C Kft. 54 p. Kve

1990 Ft

HHooggyyaann  sszzôôtttteedd  eezztt  aa  ppóókkhháállóótt??:: [építô állatok]. [Képeskönyv] Bp.: Egmont-Hungary. [28] p.

(Töprengj Micimackóval!, 13.) Kve 1399 Ft

HHoovváá  bbúújjiikk  aa  nnaapp  ééjjjjeelleennttee??:: [bolygók mozgása]. [Képeskönyv] Bp.: Egmont-Hungary. [28]

p. (Töprengj Micimackóval!, 14.) Kve 1399 Ft

HHrraabbaall,,  BBoohhuummiill: Ôfelsége pincére voltam. [Regény] Bp.: Európa. 270 p. Kve 2200 Ft

JJaaccqq,,  CChhrriissttiiaann:: Mozart. 1. A nagy mágus. [Regény] Bp.: Európa. 324 p. Kve 2700 Ft

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa  ––  RRéébbeerr  LLáásszzllóó: Örülj, hogy fiú! [Karcolat] 7. kiad. Bp.: Móra. [24] p.

Kve 1790 Ft

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa  ––  RRéébbeerr  LLáásszzllóó: Örülj, hogy lány! [Karcolat] 7. kiad. Bp.: Móra. [24] p. Kve

1790 Ft

JJóókkaaii  MMóórr: Útleírások. Bp.: Ad Librum. 259 p. (Régi utazások) Fve 1990 Ft

KKiinngg,,  SStteepphheenn: A coloradói kölyök. [Bûnügyi regény] Bp.: Európa. 162 p. Fve 1899 Ft

LLeewwiiss,,  CClliivvee  SSttaapplleess: Míg arcunk nem lesz: egy örök mítosz. [Regény] Utánny. Bp.: Harmat.

229 p. Kve 2900 Ft

MMaaccddoonnaalldd,,  RRoossss: Áldozat kerestetik. Bp.: Európa. 269 p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft

MMáárraaii  SSáánnddoorr: Ítélet Canudosban: [regény]. Bp.: Helikon. 172 p. Kve 2990 Ft

MMccNNaauugghhtt,,  JJuuddiitthh: Édenkert. 1. [Romantikus regény] Bp.: General Press. 372 p. Kve 2290 Ft

MMeezzôô  FFeerreenncc: Legyenek-e ellenségeink a politikusok?: töredékek Jób elfelejtett naplójából.

[Karcolatok, versek] Bp.: Fit-Plan: Pod-Press. 176 p. Fve 1990 Ft

MMiilleerr,,  ZZddeennììkk  ––  ÈÈaarreekk,,  JJaann: A vidám Pöfivonat. [Képeskönyv] Bp.: Móra. (12 p.) Kve 790 Ft

MMiinnttee--KKöönniigg,,  BBiiaannkkaa: Szerelem... teljes káosz. [Ifjúsági regény] Pápa: Deák. 149 p. (Pimasz

csajszik – pimasz könyvek!) Fve 1600 Ft

NNaaggyy  BBaannddóó  AAnnddrrááss: Sosemvolt Toscana: regény. 5. váltl. kiad. Orfû: Szamárfül. 315 p. Kve

2800 Ft

NNaaggyy  NNaattáálliiaa: Lufimese. [Orfû]: Szamárfül. 61 p Kve 2400 Ft

NNóóggrrááddii  GGáábboorr: Gyerekrablás a Palánk utcában. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 243 p.

(Nógrádi Gábor könyvei) Kve 1990 Ft

NNoorrddqqvviisstt,,  SSvveenn: Lesz nemulass, Findusz! [Mese] Bp.: General Press. 128 p. Kve 2500 Ft

NNyyíírrffááss  PPyyrrkkeerr  DDeezzssôô: A Zrt.: politikai krimi. Bp.: Szerzô. 380 p. Fve 2990 Ft

OOllsseenn,,  MMaarryy--KKaattee  ––  OOllsseenn,,  AAsshhlleeyy: 16 leszek. 9. Nem mind arany. [Ifjúsági regény]

[Debrecen]: Aquila. 115 p. Fve 899 Ft

PPaarrvveellaa,,  TTiimmoo: Mérleghinta. [Mese] [Szentendre]: Cerkabella. 83 p. Kve 2250 Ft

PPäättzz,,  CChhrriissttiinnee  ––  CCoossssmmaannnn,,  RReennaattee: Álomhozó csillagok. [Képeskönyv] Pécs: Alexandra.

(20 p.) Kve 1999 Ft

PPeettôôffii  kköölltteemméénnyyeeii: a költô születése századik évfordulójának emlékére ...Váltl. utánny. Bp.:

Laude. [14], 626 p. Kve 1250 Ft

PPeettôôffii  SSáánnddoorr  vveerrsseeii. [S.l.]: Pro-Book. 395 p. Kve 2590 Ft

RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa: Mackó, mackó, ugorjál!: mondókák, énekek kicsiknek. Bp.: Santos. 67 p.

Kve 1700 Ft

RRéétthhyy  LLáásszzllóó: Pajzán múzsa: Lôwy Árpád verses könyve. 3. átd. bôv. kiad. [Szombathely]:

Oskar. 341   p. Kve 3890 Ft

RRootthh,,  PPhhiilliipp: Sabbath színháza. [Regény] Bp.: Európa. 510 p. Kve 3000 Ft

RRuuiizz  ZZaaffóónn,,  CCaarrllooss: A szél árnyéka. [Regény] Bp.: Palatinus. 595 p. Kve 2980 Ft

SSaannddeemmoo,,  MMaarrggiitt: Varázsjelek. 4. Vak Hold. [Regény] [Bp.]: Tuan. 292 p. Fve 1590 Ft

SSccaarrrryy,,  RRiicchhaarrdd: Tesz-vesz Város iskolája. [Képeskönyv] Átd. kiad. Bp.: Lilliput. 60 p. Kve

1990 Ft

SShhaaww,,  PP..  JJ.: Elmo a fogorvosnál. [Képeskönyv] Bp.: MalibuPrint. [24] p. (Szezám utca 123)

Kve 1790 Ft

SSttrraasssseerr,,  TToodddd: A hullám. [Regény] Bp.: Athenaeum. 175 p. (Est könyvek) Kve

2490 Ft

SSttrreeiitt,,  JJaakkoobb: Louis Braille: a vakírás feltalálójának élete. [Ifjúsági regény] Gödöllô:

Öregmalom. 105 p. + mell.: Braille ABC Kve 1990 Ft

SSzzáállkkaa  RRóóbbeerrtt: Topi. [Regény] Dabas: Magánkiadás. 229 p. Kve 2280 Ft

TTeerrrraa:: magyar fantasztikus irodalmi antológia: [évkönyv]: 1. évfolyam 2008.  Bp.: [Ad

Librum] 175 p.  Fve 1500 Ft

ÚÚjjaabbbb  1122  kkeeddvveenncc  mmeessee. [Képeskönyv] Debrecen: TKK. 96 p. K 3001 Ft

UUlliicckkaajjaa,,  LLjjuuddmmiillaa  JJeevvggeennyyeevvaa: Kukockij esetei. [Regény] 2. kiad. Bp.: Magvetô. 501 p. Kve

2990 Ft

VVaarrrróó  DDáánniieell: Túl a Maszat-hegyen: Muhi Andris és a pacák birodalma: verses meseregény.

Váltl. utánny. Bp.: Magvetô. 205 p. Kve 2690 Ft

VVaarrggaa  KKaattaalliinn  ––  PPaapppp  AAnniikkóó Míra: Kiugrott a gombóc... [Képeskönyv] Bp.: Móra. (8 p.) Kve

890 Ft

WWaallllaaccee,,  EEddggaar: Bosambo: dél-afrikai történet. [Kalandregény] Bp.: K.u.K. K. 306 p. Fve

1500 Ft

WWeeöörreess  SSáánnddoorr  ––  SSzzáánnttóóii  KKrriisszzttiiáánn: Kocsi és vonat. [Képeskönyv] Bp.: Móra. (8 p.) Kve

890 Ft

WWeesssseelléénnyyii  MMiikkllóóss: Útinapló, 1821–1822. Bp.: Ad Librum. 191 p. (Régi utazások) Fve

1990 Ft

WWoooodd,,  BBaarrbbaarraa: Lélekláng. [Regény] Bp.: Móra. 462 p.

Kve 2690 Ft

ZZaass  LLóórráánntt: Kaktusz és szomorúfûz: hetvenkedô: Arizona – Kalifornia – Mexikó, 2008.

[Versek] Pomáz: Kráter Mûhely Egyes. 101 p. Fve 2000 Ft

ZZeellkk  ZZoollttáánn  ––  KKaallmmáárr  IIssttvváánn: Ákombákom. [Képeskönyv] Bp.: Móra. (8 p.) Kve

890 Ft

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10 – 18 óráig
Tel.: (06-1) 428-1010 Fax: (06-1) 428-1030

KAZINCZY KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10 – 18 óráig
Tel.: (06-62)-559-559 Fax. (06-62)-559-558

KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT.

A hazai könyvtermés közel teljes választékát, import kiadványokat, tankönyveket, folyóiratokat, hang-
zó és elektronikus anyagokat: CD-ket, DVD-ket kínálunk szerzôdött partnereinknek és minden kedves
érdeklôdônek. Kérjük, tekintsék meg honlapunkat (www.kello.hu), illetve jöjjenek el boltjainkba: 



■ Feledhetô intermezzóvá csendesült
néhány hónap alatt az a viharos polé-
mia, ami a Nagy Imre-per hanganyaga
körül dúlt ez év májusában és júniusá-
ban. A történet felidézésére most, az
újabb forradalmi évforduló küszöbén és
alkalmából közkinccsé vált kiadvány
kapcsán még dióhéjban sincs kedvem és
terem összefoglalni a szövevényes, el-
lentmondásokkal és egymásnak feszülô
igazságokkal terhes történetet. Hosz-
szabb is, szomorkásabb is annál, s kü-
lönben is: méltatni jöttem, nem kesereg-
ni. Megrendült a világ címmel, négy ki-
adó cégérével megjelent A Nagy Imre és
társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti le-
irata alcímû DVD. Mostantól tehát van
alapmû, van alapforrás. Páratlan törté-
neti dokumentum, mondhatni perdön-
tô bizonyítéka annak, amit egyébként
régóta tudni lehet, hogy egy ócska mó-
don kivitelezett koncepciós per végén, a
törvényesség látszatát keltve a törvénytelenség minden eszközét
bevetve bitófára juttatták Magyarország miniszterelnökét, Nagy
Imrét – aki 1953 és 1956 között két, egyébiránt nem lényegtelen
különbséggel kétszer is betöltötte ezt a posztot, egyszer Moszkva,
egyszer pedig a nép (mondhatni közfelkiáltásos) akaratából –, tit-
kárát, Szilágyi Józsefet, honvédelmi miniszterét, Maléter Pált és a
koncepciós szereposztásban a „felbújtó” értelmiségit, Gimes Mik-
lós újságírót. (Az ugyancsak ebbe a fôperbe bevont államtitkár,
Losonczy Géza „csak” azért kerülte el ezt a sorsot – mármint az
akasztást –, mert ô még a vizsgálati eljárásban fulladt bele decem-
berben a kényszertáplálásba.)

A „perdöntô bizonyíték” megfogalmazást ezúttal tehát nem
jogi, nem is törvényességi értelmében használom, hanem a szó
leghétköznapibb formájában. A valóban páratlan dokumentum
– amely, persze, „mellékesen” jogi, mi több, történeti értelem-
ben is bizonyítéka, pontosabban cáfolata az 1958-as justiz-
mordnak – ugyanis maga a hétköznapi bolsevizmus, amikor is
az emberségesnek és igazságosnak hazudott embertelenség, az
ostoba kisszerûségbe oltott rettenet mechanizmusának szöve-
déke a maga pôreségében feslik fel. Amikor a kisszerûségében
félelmes diktatúra gépezetének egy kis csavarja, a szûklátókörû
és ostoba (vér)bíró testesíti meg a hatalmat. Amikor Vida Fe-
renc tanácselnök – a rátestált szerepet betöltve – végzi el a pisz-
kos munkát a koncepciót kiötlôk, a nála, pb-tagként mégíróasz-
talabb gyilkosok helyett. 

Mielôtt azonban ezt a gondolatot folytatnám, ha úgy tetszik,
tényközlésként, ha úgy, tiszteletkörként néhány adalék a DVD ke-
letkezésérôl, mibenlétérôl, tartalmáról. 1990 áprilisa óta tudott
ugyan, hogy az 1958-as (két nap után félbeszakított) februári, majd
júniusi Nagy Imre-per hanganyaga – 74 eredeti szalagon megôrzô-
dött a Belügyminisztérium legtitkoltabb irattárában, a tárgyalási fel-
vételrôl további két évtizeden át nemigen lehetett semmit hallani –
Nagy Imre utolsó szó jogán elmondott szavain kívül. (A kádári pro-
pagandagépezet által készített, ám bemutatásra nem került 70 per-
ces Nagy Imre-ellenes propagandafilmrôl és annak a rendszerváltás
utáni szemérmetlen terrorházas felhasználásáról pedig szó se essék.)
Ha meglehetôs késéssel is, de a megsemmisülés elôtti pillanatokban
sor került az idôközben Szilágyi József különperével gazdagodott
hanganyag digitalizálására, technikai értelemben „élvezhetôvé” tisz-
títására, s a szöveg többszörös kontrollon átesett, forrásértékûen hi-

teles leírására. A munka dandárját végzô
Magyar Országos Levéltár és a Széchényi
Könyvtár Történeti Interjúk Tárának – Sza-
bó Csaba és Hanák Gábor irányította –
negyvenfôs csapatának produktuma ez a
könnyen kezelhetô, jól áttekinthetô, tanul-
mányokkal értelmezett hangos – és ezzel
párhuzamosan olvasható – dokumentum-
könyv. Olyan szinkronizáló megoldás szü-
letett ugyanis, hogy az éppen hallható szö-
vegrészt a számítógép képernyôjén írásban
is követheti a „felhasználó”. (A DVD-nek e
téren egyetlen – egyébként a közreadók ál-
tal szándékoltan elôállított – hiányossága,
hogy a szöveg nem kopírozható ki a lemez-
rôl. De ennek a levéltári szabályozásból fa-
kadó, szerintem bornírt szûkítésnek szemé-
lyiségvédelmi és egyéb aspektusait sem
most boncolgatnám…)

Merthogy a 70 órányi felvételt magá-
ban foglaló, lejátszható DVD-archívum
a történelmet, a hétköznapi rettenetet

szobánkba hozó, felkavaró „hangolmány”. Dráma és magya-
rázat, országos ügyek és beszédes apróságok különös kevercse.
Magára hagyott, az egyedüllét kínjával vergôdô, az életük tét-
jével szembesülôk hôsies vagy kompromisszumot keresô meg-
nyilvánulásait kísérheti nyomon az utókori hallgató, miköz-
ben konstatálhatja az olyan pitiáner momentumokat is, mint-
hogy a februári tanácsvezetô bíró, a Vidánál jobbindulatúbbnak
mondott Radó Zoltán tanácsvezetô ismételten felszóltja a
vádlottakat: „Kérem, tessék hangosabban beszélni, kissé
rosszul hallok!”. Radónak ugyanis korántsem a fülével akad-
tak problémái, a februári elsô tárgyalási napon inkább – az ak-
kor még – rejtett mikrofonoknak próbált a segítségére sietni.
A tárgyalásfolyamot figyelmesen végighallgatók számára hát-
borzongató és felkavaró, a mûködés mechanizmusát fülközel-
be hozó momentumok, árulkodó részletek tárulnak fel. Rég-
óta, az 1989-es hírhedt, Borenich Péternek adott rádióinterjú-
ja óta foglalkoztat Vida személye. Külön elemzô tanulmányt
érdemelne, ahogy ez az egykor, az illegalitásban állítólag vak-
merô antifasiszta milyen gyáva gyalázatossággal viselkedett a
bírói pulpituson, ahogy a ráosztott szerepébôl kizökkenve –
az asztalt verve süvöltötte például a különperes Szilágyi felé:
„hogy mi a tisztességes hang és mi (…) a tiszteletlen hang, én határo-
zom meg!”. S ô az, aki ugyanebben a perben úgymond el is
szólta magát, hiszen amikor Szilágyi „provokációjára” („ti bí-
rák… nem tudtok böcsületesen ítélni rólam”) megint felcsattant
(„pillanatnyilag azért nem a bíróság felelôsségérôl, hanem a maga fe-
lelôsségérôl van szó, amikor maga életfogytiglan…”), a megfonto-
latlanul kiejtett „életfogytiglan” szót követôen szinte beleha-
rapott a szájába. És soha nem fog már a fülembôl kimenni az
a leírhatatlan hangsúlyú „megértettem” szócska, amellyel Vi-
da úgymond tudomásul vette, hogy Nagy Imre nem kért ke-
gyelmet. Zavarodottságot, bizonytalanságot, értetlenséget, az
elnyomott tiszteletérzetet kompenzáló mérhetetlen gyûlölet
szorult bele abba az egyetlen szócskába. 

Murányi Gábor

Megrendült a világ. A Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele
és szó szerinti leirata. Magyar Országos Levéltár, Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára, Országos Széchényi Könyvtár,
Kossuth Kiadó. 70 óra (olvasható formátumban is), 4990 Ft.6
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gyermek, ifjúsági

Kezdjük piciben!
■ Pontosabban: icipiciben.
Még az se túlzás, ha így
mondom: iciripiciriben.
Szakszerûbben  fogalmaz-
va Timothée de Fombelle Ág-
rólszakadt Tóbiás c. mesere-
gényében milliméterekrôl
van szó, legalábbis, ami a
szereplôk „nagyságát” illeti.
Maga a címszereplô, Ágról-
szakadt Tóbiás  például
másfél milliméter magas.
(„Korához képest nem túl
nagy”. Na már most, ami a
korát  illeti: a legszebb ka-
maszkorban van, ugyanis
tizenhárom éves.) Lénye-
ges, sietek is leszögezni, hogy a Móra
Könyvkiadó újdonságának (egyelôre
csak) külföldi sikere fordított arányos-
ságban áll a megadott méretekkel. Tud-
niillik a mû megkapta a legjelentôsebb
díjakat, amiket gyerekkönyv egyáltalán
kaphat: az IBBY (az International Board
on Book for Yougle Peaple = Gyermek-
könyvek Nemzetközi Tanácsa) díját, az
ugyancsak nemzetközi Andersen-, a bel-
giumi Versele-, a hollandiai Zilveren
Griffel-díjat. És persze odahaza, Franci-
aországban „begyûjtötte” a Saint-Exu-
péry-díjat, a francia könyvtárosok és
könyvkereskedôk és nem utolsó sorban a francia
gyerekolvasók díját. A könyv meghódította Euró-
pát: már lefordították angolra, németre, olaszra, tö-
rökre, hollandra, hamarosan megjelenik a magya-
ron kívül lengyelül, bulgárul, csehül, spanyolul, hé-
berül, japánul, koreaiul, litvánul, brazilul, románul
és vietnámiul. Azért ez nem lehet véletlen! Az elsô
rész tartalmát meg sem próbálom összefoglalni, le-
hetetlen is volna néhány sorban. Csak röviden pró-
bálom jelezni, mi mindenrôl van szó ebben a kalandregényben.
Mert bármily hihetetlenül hangzik is, ez az egyetlen (tölgy)fán
játszódó izgalmas regény tele van feszültséggel, üldözéssel, ve-
szélyhelyzettel. Egyke Tóbiásnak apja tudományos felfedezése
miatt kell menekülnie. A fa népe, akár ha a való világról olvas-
nánk, ellene fordul, barátai cserben hagyják, sôt elárulják. Tehát
ez a könyv szól a családról, a szerelemrôl, a barátság-
ról, a természetrôl. Hiszen miközben Tóbiás menekül
mindenre elszánt üldözôi (az FKF, azaz Furkó Döme
fogdmegei) elôl, megérti tudós apja tanítását a fa érté-
kérôl. A könyv szereplôi a fa ágain és levelei közt épí-
tett otthonaikban élnek, ez fa tehát a Minden, a Világ,
az Otthonunk, amelyet óvni, védeni kell. (Fordító:
Francois Pace. Illusztrálta: Pacskovszki Zsolt.) 

Folytassuk kicsiben!
Ian Ogilvy leginkább színészként ismert, az Angyal
(Simon Templar) megformálójaként. A Dél-Kalifor-
niában élô mûvész két regénye és színpadi mûve után

állt elô gyerekeknek szóló, Measle és a Mordmágus c. kötetével,
mely egy állandóan éhes, tíz és fél éves, cingár, árva kisfiúról
szól, akinek egy rettenetes házban kell élnie gyámja, Mister Ba-
sil Rombolront nyomasztó  társaságában. („Kígyómarásban”
meghalt szüleitôl elég sok pénzt örökölt. De vagyonát egyelôre
Törvényes Gyámja és annak ügyvéd barátja kezeli.) Az egyik
szobában Measle titokban, kedvtelve nézegeti a csodás vasúti te-
repasztalt, amikor a gonosz, kívül-belül fekete, mindenkit gyû-
lölô mágus varázslatot küld rá: undorító leheletétôl a fiú pár
centiméter méretûre zsugorodik, és azontúl a terepasztalon lá-
tott fura figurák között kell élnie. Izgalmas kérdés, hogyan jut
ki a bajból Measle Stubbs. Milyen tervvel áll elô? Hogyan válik
hôssé? Kik és hogyan segítenek neki? A 10 éven felüliek bizto-
san jól szórakoznak ezen a vicces ötletekben gazdag történeten.
(Illusztrálta: Chris Mould. Fordította: Görbe Angéla.)

Folytassuk verssel
és mesével!
Szilágyi Ákos Kisbab és a negy-
ven rabló c. verskötetét gyere-
kek is élvezhetik, ami azt je-
lenti:  talán ugyanúgy szól-
nak ezek a versek a felnôttek-
nek, a Szilágyi Ákos-féle
hangzóversek híveinek, mint
a 7–10 éveseknek. A szó szo-
ros értelmében szólnak. Még-
hozzá a szerzô elôadásában a
kötethez mellékelt CD-n. A

szerzô a lehetô legjobb elôadónak bizonyul
ezen: tökéletesen érvényesül minden rím-
és szójátéka, a versek ritmusa, zeneisége
(klezmer pl.!). Persze nem elég egyszer meg-
hallgatni ezt a kilenc, viszonylag hosszú,
szabályos költeményt,  olvasgatni is lehet,
kell, hiszen vannak nem csupán tetszetôs,
jól hangzó sorok, versszakok, hanem elgon-
dolkodtató mondatok is, mint például ez:
Bokharai szônyegen/üldögél a lényegem/
kérdem: „lényeg mit ülsz itt/ mint ki létre
haragszik?” S ha már a kötetet forgatjuk, él-

vezzük Nagy Eszter ugyancsak ötletes, szellemes, játékos, gro-
teszk színes illusztrációit is.

Folyamatosan jelennek meg és a kicsik (a mesehallgatók és a
kezdô meseolvasók) körében roppant népszerûek Beatrix Potter
könyvei. A Nyúl Péter kalandjai, a Bikkmakk Mókus kalandjai
után most a Nyuszi Benjámin kalandjaira valamint a Kacsa Jolán

kalandjaira szeretném felhívni a figyelmet.
Mindkét kis kötet izgalmas és tanulságos:
Nyúl Péter és unokatesója, Benjámin, ezúttal
már nem rossz szándékkal, de mégis illeték-
telenként  behatolnak Gergelyfi bácsi kertjé-
be, hogy visszaszerezzék Péter cipôjét és ka-
bátját, ezeket most egy madárijesztô viseli.
Elég az: szorult helyzetbe kerülnek, ráadásul
atyailag jól elfenekelik ôket, miután kiszaba-
dultak. Jolán pedig gyanútlanul besétál a ró-
ka csapdájába, hogy annak a kamrájában
költse ki a tojásokat. Szerencsére Kep, a ku-
tya idôben felismeri a veszélyt. (Fordította
Szabó T. Anna.)

Írók, alkimisták és mágusok
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Csupa izgalom!
Az alábbi három, jól ismert, népsze-
rû szerzôt aztán igazán nem szüksé-
ges reklámozni! Szinte elég volna
annyit írnom, hogy egy kötetben
megjelent (a Jonatán Könyvmolyképzô
jól ismert  emblémájával) Csukás Ist-
ván két kisregénye, a Hogyan lettem
filmszínész? – Mayer Gyula rajzaival –
és a Ló az iskolában, amelyet Sajdik Fe-
renc illusztrált. Azért annyit érdemes
hozzátennem, hogy mindkettôben
Gajzágó István a fôhôs, elôbbiben
másodikosként, utóbbiban negyedi-
kesként. Magától értetôdik, hogy per-
gô cselekményû, humoros mûvek ezek, ahogy Csu-
kástól megszoktuk.

Bosnyák Viktória Analfa visszatér c., 10 éves kor-
tól, továbbá fiúknak és lányoknak  egyaránt aján-
lott kötete a Tündérboszorkány-trilógia harmadik
része. Megjelent a  Tündérkönyvtárosok Szövet-
sége ajánlásával. Kell ennél több? Talán annyi
mégiscsak ide  tartozik, hogy az izgalmas és hu-
morban ugyancsak gazdag cselekmény az írók szigligeti Alkotó-
házában játszódik. Itt kellene legújabb mûvét megírnia a saját
nevén szereplô szerzônek, valamint (Sohonyai) Editnek, (Dóka)
Petinek és (Varró) Daninak. De valami, vagy valaki galádul aka-
dályozza ôket az alkotásban... (Illusztrálta: Falcione Sarolta.)

Nógrádi Gábor Marci visszavág c. letehetetlenül izgalmas if-
júsági regényében nem  csekélyebb dologról esik szó, mint a
terrorizmus elleni harcról. Ebben Marci apja, Szálem Bedzsa-
vi játssza a fôszerepet. Persze, ha az el-
lenség rájön, hogy Abir nevû „mártír-
juk” tulajdonképpen a terrorista-cso-
portba beépült elhárító volt és csak lát-
szólag halt „hôsi halált”, akkor az
egész (félig magyar, félig arab) Bedzsa-
vi család veszélybe kerül. És ilyenkor
ajánlott a lakhelyváltoztatás. Csak-
hogy Marci és Tünde épp most foga-
dott örök hûséget egymásnak...

Ismeret, rejtvény, játék
A Junior Mi micsoda sorozat 6–9 évesek-
nek szól. Már három kötete napvilágot
látott, de mi  most magától értetôdô-
en az elsôt mutatjuk be: Sabine Stau-
ber Az emberi test c. könyve talán a
mindannyiunk számára legfontosabb
témát dolgozza fel, Peti születésnap-
ja apropóján. Az éppen csak olvasni
kezdô, tudó könyvfalók, könyvmo-
lyok nézegethetik a pontos ábrákat,
és mellettük viszonylag rövid szöveg
segítségével választ kapnak például
olyan természetes és egyben izgalmas
kérdésekre, mint „Miért dobog a szí-
ved?”, „Mi történik veled, amikor al-
szol?”, „Miért kell tüsszentened?” és
„Miért vagyunk különbözôek?” Az emberi test rejtvényeket, játé-
kokat és felhajtható kukucskálókat is tartalmaz, és DVD-n is
megkapjuk mindezeket az információkat. Ráadásul három nyel-
ven: a magyaron kívül németül és angolul is! (A könyvet Róna-
szegi Éva fordította.)

Kalandos játék, avagy kreatív és in-
teraktív kalandozás a kémia biro-
dalmában – ez az alcíme J. Balázs
Katalin Az alkimisták titka c. nagy-
szerû könyvének, amely persze
már a 10 éven felülieknek, a kémi-
át tanuló felsôsöknek, kisgimnazi-
stáknak szól. A kerettörténetnek
két gyerek szereplôje van, Hanna
és Dani, és két felnôtt kémikus, dr.
Szegkô és dr. Maszlag munkálko-
dik a laboratóriumban. A gyerekek
kalandjaikat követve a kíváncsi ol-
vasó is eljuthat az alkimisták titká-
hoz. Amikor a történet végére

érünk, még nincs vége a könyvnek: a kiadvány má-
sodik felében érdekes kérdésekre kapunk rövid,
szakszerû választ. Mi az alkímia? Ki volt Paracel-
sus? De az elektronok titkai és az oxidációs szám
kiszámolásának szabályai mellett a nyelvújítókról
is szó esik. Ki tudja kapásból pl., hogy melyik ele-
met nevezték (volna) mészföldnek, mészanynak
vagy meszenynek? Itt persze nem mágiáról, varázs-

lásról és boszorkányságról, hanem végsô soron tudományról van
szó. Az informatívan és hangulatosan illusztrált kötet végén a szer-
zô megadja a megoldásokat azoknak, akiknek nem sikerült a szto-
rit követve a válaszokat megtalálniuk.(Illusztrálta: Megyeri Katalin.) 

Minden kornak megvannak a kedvelt mûfajai és (ezen belül) a
szerzôi: lehet, hogy mostanság például a fantasy veri az egykor pél-
dányszám-csúcsdöntô sci-fit, történelmi regényt.  És persze a rajon-
gók utánozzák a bestsellerszerzôket. Ilyenkor vagy íróiskolába irat-

koznak, vagy olyan segédeszközt vesznek kézbe, amely a
mûfaj mûvelésének minden, akár a legapróbb titkába, „fo-
gásába” beavatja ôket. A  Készíts fantasyt nem témaötleteket
ad, hanem technikai tudnivalókkal szolgál, mûfogásokat
ad a tökéletes fantasygrafikák, digitális mestermûvek meg-
alkotásához. A modern fantáziamûvészet (fantasy-art) –
mondja könyve bevezetôjében Kevin Crossley – nem múló
divat vagy hóbort, egyrészt több évezredes múltja van,
másrészt a mûvészeti formák fejlôdésének újabb lépése,

képzelôerônk, kreativitásunk kifeje-
zésének korszerû lehetôsége. A
Marton Éva fordította kézikönyv-
höz CD társul, amelynek nagy fel-
bontású képeit profi fantasyalkotók
készítették. A könyvet és a CD-t
együtt kell használni!

Cs. A.

Balázs Katalin, J.: Az alkimisták tit-
ka. Móra Könyvkiadó, 62 old., 1990
Ft; Bosnyák Viktória: Analfa vissza-
tér. Könyvmolyképzô Kiadó, 180 old.
1999 Ft; Crossley, Kevin: Készíts

fantasyt. Jószöveg Mûhely Kiadó, 130 old., 3990 Ft; Csukás Ist-
ván: Ló az iskolában. Könyvmolyképzô Kiadó, 112 old., 1999
Ft;  Az emberi test. Tessloff és Babilon. DVD; Fombelle, Timothée
de: Ágrólszakadt Tóbiás. Móra Könyvkiadó, 320 old., 2990 Ft;
Nógrádi Gábor: Marci visszavág. Móra Könyvkiadó, 213 old.,
1990 Ft; Ogilvy, Ian: Measle és a Mordmágus. Könyvmolykép-

zô, 215 old.,  2290 Ft; Potter, Beatrix: Nyuszi Benjámin kalandjai.
Kacsa Jolán kalandjai. General Press Kiadó, kötetenként 30 old., köte-
tenként 1200 Ft; Stauber, Sabine: Az emberi test. Tessloff és Babilon.
25 old., 2450 Ft; Szilágyi Ákos: Kisbab és a negyven rabló. Palatinus
Kiadó, 64 old., CD melléklettel 2700 Ft 6
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Schein Gábor író, költô, publicista, egyete-
mi docens, az ELTE Modern Magyar Iroda-
lomtörténeti tanszékének tanára, számos ha-
zai és külföldi ösztöndíj nyertese, 1998-ban

Radnóti-díjat kapott, 2005-ben a Hyppolitos
címû drámájáért Szép Ernô-díjat, majd

2006-ban a József Attila-díj tulajdonosa lett. 
Folyamatosan jelennek meg a mûvei, és

rendszeresen publikál az ÉS-ben is.
Ezen alkalommal legújabb verses elbeszélé-
sérôl, a Bolondok tornyáról beszélgettünk.

„A tornyok forgó köreibôl senki sem szabadulhat, és bolond vagy
zsivány, boldog, kit nem forgat ki magából a nagy szédülés”

■ – Erôsen rétegzett, bonyolult, minden értelemben összetett mû a
Bolondok tornya, ahol már maga a cím is szimbolikus jelentôségû.
– Maga a Bolondok tornya létezô épület Bécsben. II. József személyes
utasításai szerint épült 1784-ben, eredeti célja szerint ideggyógyinté-
zetnek. Az ekkoriban készített metszetek másolatai jelennek meg a
könyv borítóján és belül, illusztrációként. Az épület változatos törté-
nete része a verses elbeszélés anyagának. Magát a Bolondok tornyát
ötemeletes, kör alaprajzú toronynak kell elképzelnünk, minden
szintjén 28 cellával. A könyv egyes epizódjai ugyanilyen szerkezetû-
ek, tulajdonképpen mindegyik tíz szonettbôl áll. A Bolondok tornya
tehát magában a könyvben is felépül, mégpedig összesen hétszer.

Így nemcsak ennek az épületnek a története alkotja az elbeszélô
költemény anyagát, hanem a felvilágosult Európa történetének
egyéb epizódjai is. Az utazás, mert hiszen a könyv egy térbeli és idô-
beli utazás hat plusz egy jelenetét emeli a maga színpadára, hozzá-
vetôleg 250 évet fog át 1753 és 2006 között. A szereplôk helyenként
tréfás, máskor rémisztô kalandok során végigszenvednek és végig-
játsszanak egy történetet, melynek során, ahogy a Bolondok tornya
egyik kritikusa fogalmazott, organikusan és felettébb esztétikusan lét-
rejönnek a módszeres emberirtás feltételei. 

A Bolondok tornya itt ugyanakkor egyfajta mini Bábel is. A verses
elbeszélés Bábel tornyának helyén születik, és így, hisz mást nem is
tehetne, maga is tornyokat épít. Hét tornyot, játéktornyokat, az eu-
rópai történelem szörnyûségeinek helyszíneit. 

A szörnyûségbe azonban mindig belevegyül a beszéd öröme. Ez
egy többnyelvû elbeszélés, egész pontosan hét nyelv jelenik meg
benne, ha jól emlékszem: magyar, latin, angol, német, francia, görög
és héber. Bábel tornya számomra nemcsak a zavar helye, hanem a
nyelvteremtésé is, Európa szülôhelye. 
– „Az ôrültség azzal kezdôdik, hogy nem ismerjük azokat a szörnyû-
ségeket, amelyek ebben a városban történtek, és önkéntelenül, az idô
balekjaként, megismételjük ôket.” Hogyan esett a választása azokra a
szereplôkre, akik által láttatja velünk ezeket az eseményeket?
– Van két fôszereplônk, egy mai ember, Robert Nador, aki Magyar-
országon született 1969-ben, akkor, amikor én is, és akinek a szülei
1973-ban vándoroltak ki Ausztráliába, ahol Robert Nador késôbb el-
ismert ideggyógyász lett.

A másik, Bernardo Belotto, mûvésznevén Canaletto, 18. századi
velencei festô, akit valósághû képeiért (vedutáiért: madártávlatból ké-

szült látkép) nagy tisztelet övezett.
Robert Nador és felesége, Eva Nador,
akik szintén Canaletto rajongói, 2006
nyarán európai körutat tesznek, uta-
zásaik helyszínei az elbeszélés helyszí-
nei is egyben: Pirna, Bécs, Zürich, Zü-
rich, Pirna, Bécs, Budapest.
Canalettónak és Robert Nadornak
egészen más a viszonya ahhoz az
Európához, amit bejárnak, más tu-
dásuk van az ôrültségrôl, azokról a
borzalmakról, amelyek majd konk-
rétan ezekhez a helyekhez kapcso-
lódnak. Ebben a holokauszt, mint
régóta készülôdô és megtörténô ese-

mény váltópontnak bizonyul; leegysze-
rûsítve azt mondhatnám, Canaletto a
modernitás elôtti sejtelmekkel, míg Ro-
bert Nador holokauszt utáni tudással vág
neki a közös útnak. 
És a szemléletük is alapvetôen más; Cana-
letto olyasvalaki, aki távolról néz és azt
mondja, megfestem, de nem érint engem,
ami itt történik. Nador Robert olyan, aki
közel megy a történésekhez, kibányássza

ôket, mert nem tehet mást, már csak azért sem, mert Nador Panni,
a nagynénje, Pirnában halt meg. 

Ez két különbözô, de mindenképpen egyenrangú mûvész szemlé-
lete, és a kettôjük összeütközésébôl, találkozásából, kölcsönös irritá-
ciójából nyelv születik. Az egész szöveget tulajdonképpen ennek a
nyelvnek a hirtelen megszületése tette megírhatóvá.
– Ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a mûben létrejött egy
nyelv, amelyen egészen más tudott megszólalni, mint eddigi
munkáiban.
– Igen, ez így van, bár azt hiszem, ez minden korábbi könyvemre
igaz. Az igazi kérdés mindig az, hogy miután kiírok egy nyelvet, el-
veszítem, hogyan tud megszólalni egy új. Itt talán még inkább így
volt. Egyrészt azért, mert bár elbeszélô költeménynek neveztem a
Bolondok tornyát, szorosan véve mégsem az, hisz nincsen benne el-
beszélés. Párbeszédet hallunk az elsô sortól az utolsóig, nem lenne
nehéz színpadra állítani. A szereplôk hol ugratják egymást, hol filo-
zofálnak, hol pedig azt közvetítik, ami velük történik. A hangjuk hol
ironikus, hol szarkasztikus, hol drámai. Továbbá beépül a szövegbe
két levél is, és egyéb másnemû beszédformák. És ennek valamikép-
pen mégis egységesnek kellett lennie. Másrészt fontos volt, hogy a ki-
alakuló beszéd kitartson a mû végéig, végighaladjon a történelem
epizódjain anélkül, hogy egyfajta tragikus vagy ironikus szemléletben
kisülne. És ez a nyelv jelentette az írás örömét is. Egyszerre volt ben-
nem félelem és öröm az írás során. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam ír-
ni, a bennem lévô lehetôségeket és a démonokat is szabadon kellett
engednem. A saját lehetôségeim határain járva kívül kellett kerülnöm
önmagamon, a történetemen, mindazon, amit tudok. Akkor vált
biztossá, hogy jó nyomon járok, amikor éreztem, hogy a megszóla-
ló nyelv megszólalt, már teljesen szabad, önálló élete van, amit én
csak követek és lábjegyzetelem, mert ez is a játék része volt. A nyelv-
nek ez az önálló élete azonossá vált a könyv anyagával.

Illényi Mária
Schein Gábor: Bolondok tornya
Jelenkor, 64 oldal, 1800 Ft 6
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Hétnyelvû mini Bábel 
Beszélgetés Schein Gáborral



Darvasi László Szív Ernôként is publikál, Kovács And-
rás Ferenc versei még több (ál)név alatt jelennek meg,
Parti Nagy Lajos magára öltötte Sárbogárdi Jolán ott-

honkáját. A Nat  Roid anagramma Tandorit rejti. De a
lektûrírók is szívesen választanak angol nevet, példa er-

re Vavyen Fable, vagy a nem kevésbé népszerû Leslie
L. Lawrence. Tudják Önök, hogy kicsoda a „történész”

Kurt Riedell? (Nem árulom el.)

■ Hogy a hazai szépirodalom széles, momentán nyugodtan ringató
vizein maradjunk: most éppen azon töri a fejét pár ember, kicsoda
Spiegelmann Laura. Édeskevés c. regénye a Magvetônél jelent meg
nemrég, de a mû elôtörténetérôl az internet jóvoltából már több
mint egy éve értesülhettünk. A különbözô lapokban megjelent
részletek eltérô reagálásokat váltottak ki az olvasókból, és folyt-
folyik a találgatás: kit rejt e név. („Who the f*ck is S. L.?”) A tip-
pek között számomra ismert és ismeretlen ne-
vek fordulnak elô: 1. Bolgár György, Szántó
T. Gábor, Garaczi László (a legfôbb gyanúsí-
tott, aki konokul tagad), 2. Szily László és
„maga” Spiegelmann Laura.

Persze szabályosan egy kis történeti áttekin-
téssel kellett volna kezdenem. Ez a divat, ha
nem túlzás itt ezt a szót használni, Esterházy-
val vette kezdetét, az ô „beugratósdijá”-val.
A 80-as évek elsô felében az ÉS-ben egy-
szer csak megjelent egy különösen szép ne-
vû, fiatal írónôtôl valami döbbenetesen jó,
életteli és archaizáló szöveg. „Én, Csoko-
nai Lili löttem e nyívvel tellyes világra az
1965. esztendôben 17. septembris  virra-
dólag Csepel szürke lapályában, az igaz ró-
mai hitben és hitetlenségben megmarad-
ván hóttig.” Önkéntelenül elsô olvasásra
belénk ivódott a kezdô mondata. Sajnála-
tos, hogy a szerzô nem sokáig tartotta meg
inkognitóját. Amikor a Tizenhét  hattyúk
1987-ben a Magvetônél könyv alakban napvilá-
got látott, a védôborító hátoldalán ott láthattuk
Cs. L., egy igen szemrevaló, fiatal nô fotóját.
Csakhogy akkorra már a mi Lilink leleplezôdött.

Nem úgy Angela Holy, az Érzéki ecset írója, aki
a páratlanul tehetséges és népszerû vak festô, Asi
Doniro szenvedélyes életét írta meg. A könyv fül-
szövege, az Elôszó és a kötet végén közölt „biog-
ráfia” tökéletesen illúziókeltô. Az olvasmányos regény ráadásul nem
is akart több lenni, mint egy sikeres lektûr. Lehet, hogy azért nem
lett igazából bestseller, mert túl komolyan vették?! Pedig milyen jó
lett volna, ha Angela Holy trilógiájának a második és harmadik ré-
sze is „megjelenik magyarul”: a Free and easy feet (Könnyed lábak)
a világhírû, mozgásképtelen orosz balett-táncosról szóló, aztán a A
Lasted Hand (Elvesztett kezek), amely egy szintén világhírû francia
szobrászmûvész szerelmi életérôl mesél. (Aki nagyon akarja, kiderít-
heti, ki a szerzô, de hát ki szokta végigolvasni az impresszumot? Ott
az áll egyébként, hogy lapunk kiadója jelentette meg a kötetet.)

Három évvel késôbb, tehát 2004-ben jelent meg Halloway János
monumentális kötete (a Fekete Sas Kiadónál), amely a Rendszervál-

tó szerelmek címet és a szatirikus mese felnôtteknek alcímet viseli.
A mottó is a címoldalon (!) szerepel: „A szerelem egy férfi és egy nô
között csodálatos dolog. Azonban jól meg kell választanunk azt a
férfit, és azt a nôt, akik közé befekszünk.” Ez ugye nem is lehet más,
mint echte Woody Allen-aforizma. Ez is jó, de a  regény legalább
ennyire szellemes, gúnyos, mélyre láttató. Ha már Tandori Dezsô
írta a fülszöveget, természetesen ô is gyanúba került mint lehetséges
szerzô. Nos, egy valamit biztosan állíthatok, nem ô írta a könyvet.

Ha valaki mgszerkeszti egy fiatal, még ismeretlen költônô elsô kö-
tetét, sôt, utószót is ír hozzá, akkor felmerül a gyanú az immár
Monsieur Poirot és Miss Marple babérjaira törô olvasóban: Mecse-
ki Rita Eszter, a Nôtincs c. verseskötet szerzôje valójában az a Petôcz
András, aki   „szerkesztette és az utószót írta”. A Jószöveg Mûhely
Kiadó jellemzôen nem verseskötetek  kiadója, de az illúziókeltés itt
is sima ügy: van fotó a „szerzôrôl” (állára támaszkodó, csinos, fia-

tal teremtés nagy kalapban), van a kötet végén
bemutatkozó írás tôle. A hátsó borítón pedig
Hernádi Judit ajánlja az Olvasó szeretetébe
„Mecseki Rita Eszter” verseit.

No ha már Eszterünknek nem sikerült a rej-
tôzködés, annál inkább megy ez Vadász  Géza
„bátyánknak”. Azért használom ezt a bizal-
mas(kodó) kifejezést, mert szeretném emlékez-
tetni olvasóinkat, hogy Géza bácsival levelezés-
ben álltunk. Tessék csak megnézni a Könyvhét
2004. 17. számát (szeptember 2.), ott olvasható
a (verseskönyvének fülszövege szerint is) vén
kéjenc, pödrött bajszú, titokzatos költô levele,
hozzászólása mai magyar erotika-ügyben. In-
terneten az archivumunkban az is elolvasható,
mit írt A legfôbb tudomány c. címû kötetérôl
Tarján Tamás. S hogy mi a legfôbb tudo-
mány?! Na nehogy ezt is ki kelljen mondanom,
kedves férfitársim?!... Vadász Géza erotikus ver-
seinek kötetét Várady Szabolcs, Barna Imre és
Lator László ajánlotta az olvasók becses figyel-
mébe. V. G. jövôre lesz 90 (ha minden igaz).
Ehhez képest lépést tart a korral, tessék csak fi-
gyelni, az Internetrôl szóló limerickje éppen
errôl tanúskodik. „Volt egy úr, úgy hívták, Le-
opold./Egyszer a Hálóra belogolt./ Rossz hely-
re kattintott/ s mit látott? Hat strandot,/ s hat
nôt, ki hat pózban elomolt.”

Centauritól a Pátosz a káoszban c. novelláskö-
tete (Liget, 2007.) után a Kék angyal jelent meg
a Magvetô  novellárium sorozatában, Kis Antó-
nia viszont regénnyel debütált  tavaly (Stonhen-

ge-i feliratok. Novella Kiadó), és most szintén novelláskötettel je-
lentkezett. Két ugyancsak különbözô írói világ. A Kék angyal-ban egy
(vagy több, ki tudja?) nagyon olvasott szerzô változatos témákkal áll
elô, csakúgy mint K. A., akinek egyik novellájából részlet található e
számunkban. Centaurit tényleg nem ismerem, Kiss Antóniát mó-
domban állna  leleplezni. De nem is akarom. Centauri fantáziadús,
kissé irodalmias szövegeivel szemben Kiss Antónia a megfigyelt, a na-
gyon is mai, kifejezetten mindennapi valóság pillanatképeit vagy ép-
pen élet-összegzéseit tárja elénk. Érvényes ez is, az is. Kinek-kinek.

Hogy aztán ki hogyan leplezôdik le majd a Magyar Írói Álnévle-
xikonban, mondjuk, 2028-as kiadásban, az már, ahogy mondani
szokás, a jövô zenéje.

Csokonai Attila
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Rejtôzködô írók
A rejtôzködés módozatai a mai magyar irodalomban





A kolozsvári városi tanács 1580-ban azt a határoza-
tot hozta, hogy a városnak a Szamost átívelô hídjá-

ra a feliratot nemcsak magyarul, hanem szászul is ki
kell faragni – tudjuk meg a fenti idézet eredetét a

szótörténeti tárból. Az V. Szótárnap alkalmából kü-
löndíjjal kitüntetett Erdélyi Magyar Szótörténeti
Tár a leggazdagabban adatolt magyar (és közép-

európai) nyelvtörténeti szótár. Elsôsorban az erdélyi
magyar nyelv szókincsanyagának életére, a szavak

alaki, jelentésbeli, mondattani, sôt stilisztikai visel-
kedésére nézve igyekszik minél több és megbízha-

tóbb adalékot szolgáltatni. A szótárt nemcsak a
nyelvtörténészek, de a történészek és néprajzosok is
haszonnal forgathatják. A díjátadás alkalmából Faza-
kas Emesével, a szótár fôszerkesztôjével találkoztam.

■ – A szótár alapanyagát Szabó T. Attila ötvenéves nyelvtör-
téneti kutatása képezi. Kezdeményezésére egy szótárkészítô
mûhely jött létre, amely három évtizede heroikus küzdelmet
folytat a cédulák tengerével. Mikor csatlakozott a szótárszer-
kesztô csapathoz?
– Tizenkét éve kértek fel, a IX. kötetbe kapcsolódtam be. Úgy

nôttem fel, hogy édesapám mindig megvásárolta a köteteket. Az
egyetemre kerülve megismertem azokat, akik benne dolgoztak.
Ez a kör sokáig misztikusnak tûnt számomra. Az egyetem után,
a magiszteri tanulmányaimat elvégezve a Nyelvtudományi Inté-
zetbe kerültem, és egy volt tanárom kérdezett rá, nem volna-e
kedvem belépni. Az elsô szócikkem a pásztor és szócsaládja lett.
Nagyon terjedelmes és nehéz szócikk volt. Mára én koordinálom
a szerkesztést. A csapat szinte állandóan változott és változik. 
– Meghatározott oklevélanyagból dolgoznak?
– Szabó T. Attila professzor úr kicédulázott anyagából dolgo-
zunk, legfeljebb akkor veszünk elô új forrást, ha valami nagyon
érdekes adatot találunk. Levéltárba azért járunk, hogy ellenôriz-
zük, jól olvassuk-e ki a tanár úr keze írását. Hatalmas cédula-
anyagunk van, amit az határoz meg, hogy a professzor úr me-
lyik levéltárban, mihez férhetett hozzá.
– Az elsô köteteknél még bírálták a szótár adatgazdagságát.
– Az elsô köteteket Szabó T. Attila maga szerkesztette, s gyakran
elôfordul, hogy a 16. századból egymást követô évekbôl hoz pél-
dákat. A harmadik kötettôl kollégák és tanítványok is részt vet-
tek a szerkesztésben, közülük B. Gergely Piroska és Kósa Ferenc
ma is részt vesz a munkában. Ekkor már megtalálták a szerkesz-
tôk az egyensúlyt: így 16–17. századi anyagból maximum 8 ada-
lékot, a késôbbiekbôl kevesebbet hoznak. Meg kellett tanulnunk
a hatalmas példaanyagból válogatni, az ember gyakran nagy szív-
fájdalommal veti el a fölösleges példamondatokat. Hallgatólagos
megállapodás szerint egy jelentéshez 12 adaléknál többet nem
kapcsolunk, és nem használunk hosszú példaszövegeket. Mivel a
Partiumból kevesebb adatunk van, ha tehetjük, abból mindig ho-
zunk példát. Törekszünk a regionális kiegyenlítésre is.
– Anyagi szempontból a szótárkészítés sohasem nyereséges
vállalkozás.
– Körülbelül három évet vesz igénybe egy kötet szerkesztése, és
honoráriumot csak a megjelenés után kapnak a munkatársak. Ez

a fiatalok számára nem von-
zó. Pályázunk ide-oda, ebbôl
juttatunk valamit a szerkesz-
tôknek. Sajnos, a XIII. kötet
kiadására viszont még nem
tudtunk megfelelô összeget
pályázni, pedig készen van.
– Az eredetileg tíz kötetre
tervezett szótár, ma a 12.
kötetnél tart, és még nincs
kész. Mikorra várható a be-
fejezés? 
– A XIII. kötet kiadásán kí-

vül egy kötet van még hátra,
és lenne egy mutató. Ebben
a különbözô hangalakokat,
szókapcsolatokat egy helyen

összefoglalnánk és jobban kereshetôvé tennénk. Soha nem tud-
juk elôre, egy-egy betûnél mennyi anyag kerül elô. A terjedelem
annak is tulajdonítható, hogy nem egy purista szótárról van szó,
sok (latin, német) kölcsönszó is benne van. A XIV. kötet szerin-
tem 2010 elejére összeáll. A mutatókötettel az a gond, hogy elôt-
te a teljes szótárt fel kell vinni számítógépre. Az elsô öt kötetet
bizonyosan, a többit, ha szerencsénk van, a kiadótól megkapjuk
elektronikus formában.
– Az értékelôk kiemelik, hogy a magyar mellett német és ro-
mán értelmezést is adnak. Használják a kutatók?
– A professzor úr annak idején a történelmi hagyományok mi-
att tervezte el a három nyelvû értelmezést, és valószínûleg az is
közrejátszott, hogy a román kormánytól csak így lehetett kiadá-
si engedélyt szerezni. Tudok román kollégákról, akik használják,
igaz, hogy csak azok tudnak vele dolgozni, akik tudnak vala-
mennyire magyarul. Ma a német értelmezést nehéz megolda-
nunk, két fiatal munkatárs végzi.
– A német nyelvû értelmezést Erdélyben már nincs aki olvas-
sa, viszont ezzel bejuthatnak a nemzetközi porondra.
– Nem tudok nemzetközi recenzióról, de még Magyarországon
is többen úgy vélik, hogy ez egy regionális szótár, holott nem
az. Az oklevelek, dokumentumok ugyan Erdélyben íródtak, de
a szövegek egy adott kor magyar nyelvállapotára általánosan ér-
vényesek.
– Számos szócikkel dolgozott, melyek voltak a kedvencei és
melyekkel kellett nagyon megküzdenie?
– Néha nehéz bizonyos szakkifejezéseket értelmezni: nemrégi-
ben például a régi asztalosmunkákban kellett elmélyednem.
Volt olyan is, hogy egy magyarországi internetes honlapról kér-
tem segítséget egy aratással kapcsolatos kifejezéshez, amit sem
szótárakban nem találtam, sem a kollégák, munkatársak nem
tudtak megoldani. Ami a forrásokat illeti: érdekesek a vallomá-
sok. Szeretem a magánlevelezéseket is: Teleki Mihály gróf fele-
ségének írt levelezésébôl nemcsak azt tudhatjuk meg, hogy a há-
zaspárt mélységes szeretet fûzte egymáshoz, hanem bepillantást
nyerhetünk a hétköznapi élet apró-cseprô gondjaiba. Teleki
megkérdezi tôle például, milyen anyagot vegyen neki  a vásár-
ban, mivel kedveskedjen neki. A levelezésekbôl nem egy elvont
és absztrakt történelmi korszak jelenik meg, hanem hús-vér em-
berek lépnek ki a szövegekbôl.

Szénási Zsófia
Erdélyi magyar szótörténeti tár XII. (Kósa Ferenc fôszerk.)
Akadémiai, 1012 oldal, 5900 Ft
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„Ha egyik nemzetnek nyelve ott vagyon, a másiké is legyen ott”

Kitüntették az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárt





Miközben a pszichológusok szerint férfi és nô mély
egymásrautaltságban él egymás mellett, és a nemek

közti különbségek feloldhatatlanok, „az elmúlt évtize-
dekben mintha éppen a különbségekbôl fakadó egy-

másrautaltság lenne felbomlóban. Napjainkban az
egymással rivalizáló és mégis egymást keresô férfiak és
nôk konfliktusai, az ebbôl fakadó feszültségek, illetve
a belôlük fakadó lelki bajok megjelenésének vagyunk
tanúi” – írja könyvében C. Molnár Emma, aki pszi-
chológusként több évtizedes klinikai gya-
korlattal bír, a közelmúltban pedig A Nô

Ezer Arca elnevezéssel lelki gondokat
gyógyító központot hozott létre.

■ – Pszichológusként egész életében segített  a
nôknek nembeli lényegüket megérteni, elfogadni
és felfedezni.
– Elôbb néhai Dr. Szinetár Ernô, majd Papp Zoltán
professzor mellett – mindketten iskolateremtôk a sa-
ját szakterületükön – dolgoztam évtizedeken keresz-
tül a SOTE I. számú Szülészeti- és Nôgyógyászati kli-
nikáján, mint pszichoterapeuta.  Papp professzor olyan mûhelyt te-
remtett, amelyben újszerû és korszerû gondolatokat vezetett be  a
nô és család vonatkozásában. Az ügyszeretet és ügyszolgálat állt a
munkánk központjában. Öt éve létrehoztam A Nô Ezer Arca elne-
vezésû Képesség- és Kapcsolatelemzô Fejlesztô Központot, amely-
ben az aktív-analitikus módszert vittem tovább a tanítványaimmal.
Az öt év alatt 14 nôi akadémiai nyílt napot tartottam az érdeklô-
dôknek annak  céljából, hogy a következô szemléletet és gondolko-
dást vissza lehessen állítani az életünkbe:  a nôi lét egy kapott lehe-
tôség, amivel, ha rosszul gazdálkodunk, boldogtalanok leszünk, ha
jól gazdálkodunk, a férfival való kiegészülés okán harmóniát tu-
dunk létrehozni. Ha ez nincs, nagy bajok állhatnak elô. Ahogy van-
nak is.  Jóllehet a nôk jelentôs része ma is a kiegészülés részre sza-
vazna.  H. Sas Judit kutatásai kimutatták, hogy a nôk egy része ma
nem a férfiban keresi a komplementer szereplôt az életében, hanem
életútjának a gyereket választja, akihez „elôhalász” egy férfit. Ma
már törvényes, hogy egy szingli nô asszisztált reprodukciós techni-
kával gyereket vállaljon: létrejönnek olyan családnak mondott, va-
lójában nem család egységek,  ahol a nô az elementáris, biológiai-
lag is meghatározott, gondoskodó, kiegészülésre vágyó igényét a
gyerekkel próbálja megvalósítani. Ô csak anya, nem nô. Apakép pe-
dig nincs. A gyerekkel szemben  lélektani bûntett elvenni a kötô-
dés lehetôségét. Lezárni az utat, olyan, mintha egyetlen érvényes vi-
láglátás lenne, az anyáé. Ami féloldalas világlátás, akármit teszünk
is. Hibás hit, ha azt gondolja a nô, hogy férfiként láthatja a világot.
Ilyen az elvált asszony is, aki azt mondja, hogy majd apja is lesz a
gyerekének. Ami nonszensz. A nembôl kibillentettség nem más,
mint mentális szennyezettség. Az aktív analízis arról szól, hogy a
nembeli lényeghez kötött  belsô erôt jó útra térítsük. Ez egy a vá-
lasztható módszerek és iskolák közül.
– Mennyiben jelent mást a jelenlegi munkája, amikor mene-
dzserekkel és multik munkatársaival foglalkozik? A kórházban
elsôsorban kismamákkal találkozott, akik a szülésre készültek.

– Nem feltétlenül. Mindenféle
nôgyógyászati problémával
dolgoztam, alapvetôen a nôi lét
olyan vetületeivel, amelyek
pszichoszomatikus tüneteket
hoznak létre. Ilyenek a sikerte-
len terhesség,  a koraszülés, a
gyermekágyi depresszió, a daga-
natos megbetegedéseknél a mû-
tét utáni nôi önértékelés helyre-
állítása, vagy az anyaszerepre
való nem jó felkészülés, ahol a
szétesett családban a gyereket
megváltóként fogadják. Azt kell
megérteni, hogy a nôiesség a vi-
lág sajátos kezelési módja. Nagy

kárt okoz, ha pusztán biológiai kapcsolatra redukálják
a férfi és a nô közti viszonyt. Az csupán egy pillanat, és
ha csak ez a pillanat ismétlôdik az életünkben, kiégünk,
és elérjük a „burn out” szindrómát. Ebbôl a témából
sok cikket, és több könyvet is írtam
– Manapság mintha felcserélôdnének a szerepek:
egyre több a férfias nô és a nôies férfi.
– Sajnos, az egymást támogató kiegészítés helyett a ver-
sengésre nevelik a mai gyerekeket, ez a teljesítményori-
entált világnézet aztán nemcsak az iskolában, munka-

helyen érvényesül, hanem a párkapcsolatokban is. A siker és a tel-
jesítmény következmény kellene hogy legyen, nem pedig cél. Elfe-
lejtjük, vagy kimossák belôlünk, hogy tiszteljük magunkban a lány-
ságot, nôiességet, vagy a férfiak a férfiasságot. Az unisex gondolko-
dás rendkívül káros, mert úgy tesz, mintha egyformák lennénk.
– A nô ezer arca címû könyve a nôi lét teljes spektrumát átfog-
ja és a hagyományos szerepeken túl (terhesség, szülés, anyaság,
szexualitás), olyan új jelenségekkel is foglalkozik, mint nô és
karrier vagy a szingli lét. Olvasmányos stílusban, példákkal fû-
szerezett, népszerûsítô könyvet írt.
– Nem értek egyet, ez kifejezetten pszichológiai könyv. Einstein-hí-
vô vagyok, aki azt mondta, hogy aki nem tud úgy beszélni a szak-
májáról, hogy egy átlagos IQ-jú ember megértse, nem érti a szak-
máját. Nemcsak példákat hozok az elakadásokra és problémákra, de
a módszert is leírom. Nem véletlenül idézem József Attilát minden
fejezet elején: kilencven év távlatából ugyanarról a kérdésrôl beszél,
mint én. A kérdés: az ember nembeli lényegének megjelenési for-
májából és elakadásaiból, a  dinamikai feszültségek kimenetele har-
mónia lesz-e, vagy distressz. Az aktív analitika egyébként gyakran
teszi egymás mellé a pszichológiát és a szépirodalmat.
– Könyve elôszavaként egy vallástörténeti bevezetés áll a nôi
nem kultúrtörténetérôl.
– Pethô Sándor zseniális fejtegetései azt mutatják meg, hogy a kü-
lönbözô kultúrákban (a nem fehér kultúrákban) a különbözô ide-
ológiák, azaz vallások (és nem egyházak) hogyan befolyásolják a fér-
fiak és nôk életét. A férfi és nô kapcsolata minden vallásban meg-
jelenik. Az alapkérdés mindig az, hogyan kerülnek ebbe a világba
azok a torzítások, amelyek nem hajlandók tudomásul venni, hogy
a nônek behívó, a férfinek reflektív szerepe van. 

Szénási Zsófia
C. Molnár Emma: A nô ezer arca
Gondolatok a nôi lét és létezés körébôl
Akadémiai, 264 oldal, 2940 Ft
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A nôiesség a világ sajátos kezelési módja
C. Molnár Emma a nô ezer arcáról írt könyvet





■ Sokan voltak kíváncsiak arra a könyvbemu-
tatóval egybekötött vitaestre, amelyet október
2-án a Magyar Tudományos Akadémián tar-
tott a Typotex Kiadó a Dombi Péter szerkesz-
tette Hiszem vagy tudom? c. könyvérôl, amiben
a Szegedi Tudományegyetemen, illetve a Bé-
csi Magyar Diákok Egyesületében az elmúlt 7-
8 évben rendezett vitaestek anyagát adta köz-
re. A vitákban a téma olyan jeles képviselôi
vettek részt, mint Bölcskei Gusztáv, Czeizel
Endre, E. Szabó László és Kampis György,
Weissmahr Béla (†) és Somfai Béla, Tóth Mi-
hály és Lányi András, Kókay József és Szóno-
ky Miklós, valamint Papp Sándor.

A hit és a tudomány viszonya hosszú ideje
állandóan aktuális kérdés. A  párbeszéd alap-
vetôen fontos minden, az emberiség sorsát
érintô feszültség feloldásában. S ha ezt mi, em-
berek, jobban csinálnánk, akkor sok kellemet-
lenséget elkerülhettünk volna és elkerülhetnénk a jövôben is –
mondotta bevezetôjében Kroó Norbert, az MTA alelnöke.

Megkísérelnem sem érdemes nála jobban összefoglalni a rendkí-
vül érdekes olvasmány általa vázolt témáit. Etika: ezen belül a jó és
a rossz szembeállítása, ami nem ugyanaz, mint az igaz és a téves
szembeállítása. A valószínûségi problémák vagy determinizmus
mindennapos gondja a kvantummechanikával foglalkozó fiziku-
soknak. Evolúció és kreacionizmus: szélsôséges esetekben feloldha-
tatlan ellentmondásnak látszik, ám a könyvbôl is világosan kiderül,
hogy mégsem. A hit mint csak a kereszténység fogalomkörében
megjelenô kérdés, a szó szerint értelmezett Biblia, amivel vitatkoz-
ni is lehet. A teremtéstörténet és az anyagcentrikusság, az idô fogal-
ma: anyag nélkül a mi idôképzetünk sem létezik, s ha ezt elfogad-
juk, sok ellentmondás feloldódik. Fundamentalizmus: mintegy vé-
dekezô reakció azon kijelentés ellen, hogy a tudomány minden kér-
désre magyarázatot ad és minden problémát meg tud oldani. Ge-
netika: a klónozás, a születendô gyermek nemének befolyásolása, a
születésszabályozás, az abortusz, a genetikai rendellenességek meg-
elôzése – e kérdések manapság is vitára késztetnek. És igencsak ak-
tuális az ökológia és a kereszténység kapcsolata.

Bár a teológia a hit, a természettudomány pedig empirikus oldal-
ról közelíti a kérdést, ez nem jelenti azt, hogy nincs szoros össze-
függés a két megközelítés között – jelentette ki Somfai Béla jezsui-
ta szerzetes, erkölcsteológus. – A természettudományos kép egyre
gazdagodik, s ennek megvan a hatása az etikai érzékelésre is. A fej-
lôdéselmélet megítélésében a Vatikán eljutott oda, hogy az ’50-es
években még hipotézisnek tartott evolúciót a kilencvenes évek kö-
zepére már teóriának fogadta el. Ez teológiai szempontból rendkí-
vüli jelentôségû, egyelôre kiaknázatlanul hagyva. Márpedig a termé-
szettudományos világkép alapján nem lehet tagadni, hogy a világ,
amelyben élünk, a véletlenszerûség és a törvényszerûség egészen sa-
játos egyensúlyára épül.

A szellemi és az anyagi világ lényegében nem szétválasztható,
az anyagi valóság is rendelkezik szellemi komponenssel, és for-
dítva: számunkra a megismerhetô világban a szellem csakis az
anyagi és érzéki tapasztalatok és ismeretek segítségével közelíthe-

tô meg. Ezért az evolúció úgy is felfogható,
hogy ennek a létezô világnak egy átszellemülô,
tökéletesedô folyamata. Igen fontosnak tartom,
hogy kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen
alapuló dialógust folytassunk.

Kampis György tudományfilozófus arról be-
szélt, hogy dialógus csak akkor folyhat, ha arra
erôs szándék és készség van. Ám hamis biztonság-
érzetet kelthet, mert a valóság az „utcai önkiszol-
gáló hitvilág”, egyfajta Kulturkampf, a hagyomá-
nyos tudás és értékek rombolása, amit alternatív
vallási mozgalmak, szekták és más furcsa képzôd-
mények létrejötte kísér, s ami mellett nem mehe-
tünk el szótlanul. A természettudomány áthatja
az életünket, nagyon nehéz lenne elvonatkoztat-
ni attól a választási kényszertôl, amibe a termé-
szettudományos felfedezések és a velük kapcsola-
tos technológiák gyakran sodornak bennünket.
Az idôk szelleme polarizált világlátásra sarkallja az

emberek jó részét. A tudományok befogadására alapvetôen szükség
van bizalomra, a világban pedig bizalmi válság van.

Vallás és tudomány találkozása: utazás – kezdte hozzászólását
Tóth Mihály filozófus. – E két terület képviselôinek találkozása ha-
sonló ahhoz, amikor egy utazó egy másik világba látogat, ismerke-
dik másképp gondolkodó, a világot másképp látó emberekkel, az
ott élôk vallásával, szokásaival, de csak ott idôzve látja, milyen el-
képesztôek a különbségek. Nem absztraktumok kerülnek szembe
egymással, hanem hús-vér emberek, akik számára egyik vagy másik,
esetleg mindkét terület sokat jelent. 

A két nagy szféra képviselôinek találkozása abból a szempontból
volna igazán fontos, hogy közösen mit tehetünk, hogyan tudunk
elôre haladni, már-már elviselhetetlen világunkat kicsit elviselhe-
tôbbé tenni. Mindkét területnek óriási kapacitásai vannak, akár a
múlt hagyományaira, akár személyes elkötelezettségre gondolunk.
Civilizációnk jövôje azon is múlik, e két terület tud-e kezdeni vala-
mit egymással, tud-e egymástól tanulni, illetve együtt tudnak-e se-
gíteni az embereknek  elôbbre lépni. Majd' két évtizedes tapaszta-
lataim egyre szkeptikusabbá tesznek, mert a meglévô óriási, sokszor
nem is sejtett különbségek és feszültségek ellenére történô összefo-
gás helyett többnyire olyan emberek beszélgetnek errôl szívesen,
akik magukban már tisztázták a két terület viszonyát. Társadalmi
bajaink nem feltétlenül a vallások természetében vagy a tudomány
módszereiben és a vallásokhoz való hozzáállásában keresendôk –
véli Dombi Péter. – Az evolúciós vita is lesüllyed az utcai szintre,
ennek egyik tünete a vulgarizált pamfletirodalom elterjedése,
amelyben az elképzelések teljes spektruma megnyilvánul. Például
az is, hogy a világ teremtésérôl szóló vallási beszéd, illetve az élet
megjelenésével kapcsolatos tudományos elképzelések két teljesen
autonóm területet alkotnak, és gyakorlatilag nincs is szükség párbe-
szédre a két terület képviselôi között. Szerencsére az értelmes pár-
beszédnek is megvan a tere és a fórumai. 

Hegedûs Eszter
Dombi Péter (szerk.): Hiszem vagy tudom? 
Vitaestek hit és tudomány viszonyáról
Typotex, 208 oldal, 2100 Ft
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Hiszem vagy tudom?





Az ókori Egyiptom világának misztiku-
ma sokakat rabul ejtett már, nem vé-
letlen, hogy a mai napig népszerûek

azok a hollywoodi filmek, ezoterikus
és tudományos könyvek, melyek arra

vállalkoznak, hogy visszavarázsoljanak
minket évezredekkel korábbra, abba az

idôbe, amikor a Nílus még évente
áradt, amikor a halál utáni élet fonto-

sabb volt, mint az evilági, amikor a pi-
ramisokat dolgos munkások ezrei

(vagy a földönkívüliek?) építették. 

■ Egyetemista koromban kedves – és kötelezô
– olvasmányom volt Kákosy László Ré fiai cí-
mû könyve, amit azért is szerettem, mert nem-
csak az Ó- és Újbirodalmi fáraók uralkodásának
száraz történeti leírását tartalmazta, hanem az
élet minden területére kiterjedô kalauz volt az
egyiptomi kultúrához. Arra saj-
nos nem emlékszem, hogy
a fáraók feleségeinek
életét milyen mélysé-
gig mutatta be a neves,
magyar egyiptológus,
egy biztos, Nofretiti,
Hatsepszut és (VII.) Kle-
opátra nem maradhatott
ki a történetbôl. Ôket és az
összes többi, a tudomány ál-
tal ismert egyiptomi királynét,
uralkodónôt mutatja be részlete-
sen a Móra Kiadó sorozatának
legújabb kötete, az Egyiptomi király-
nôk krónikája, melyben újfent bizo-
nyítást nyer a régi tétel: minden sikeres
férfi mögött egy nô áll.

Keveset tudunk az egyiptomi
családok – és ezen belül a nôk
– helyzetérôl, annyi azonban
bizonyos, hogy a fáraók fele-
ségeinek helyzete az átlagos
nôi sorstól nem sokban kü-
lönbözött. Az egyiptomiak
mindenkitôl elvárták, hogy
megházasodjon. „A házassá-
got praktikus érdekszövetségnek tartották, mellyel életképes
gazdasági egység jön létre. A gyermek a jövôre irányuló be-
fektetés, áldás, aki késôbb támogatni fogja öreg szüleit” – ol-
vashatjuk az egyiptomi család mûködési mechanizmusáról a
könyv elôszavában.

Az egyiptomi nôk – a nyugati kultúrákban tapasztaltakhoz
képest, meglepô módon – a férjjel egyenrangúak voltak, no-
ha feladataik lényegesen különböztek, kiegészítették egy-
mást. Az alacsony átlagéletkor miatt fontos szerepe volt a
nôknek az utódok gondozásában – a gazdasági lehetôségek
mellett ez volt a másik oka annak, hogy a fáraók több felesé-
get is tartottak, igaz, a feleségek között szigorú hierarchikus

viszony volt. Érdekes,
hogy a közemberek eb-
ben sem különböztek az
uralkodótól, ha elég
pénzük volt, nekik is le-
hetett több feleségük. 
Az igazán nagy különb-
ség spirituális tekintet-
ben volt: a fáraó félis-
tenként irányította a bi-
rodalmat, és csupán át-
menetileg tartózkodott a
halandók között, ami –
tekintettel a közel 40
éves átlagéletkorra –
nem volt hosszú idô. A
fáraó feladata az isteni
béke és rend megôrzése
volt, mindent megtett
azért, hogy elkerülje a
káosz erôinek pusztítá-
sát. A feleségek elsôdle-
gesen ebben a rendvi-
gyázásban segítették az-

zal, hogy utódot támasztottak az isteni uralkodónak.
A királyi hitvesek rangsorában elôkelôbb helyet elfoglaló

arák a vallási és politikai ügyekbe is beleszólhattak, ennek kö-
szönhetô, hogy amikor egy korán a holtak hazájába költözött
fáraó után kiskorú gyermek maradt, maguk a királynék is át-
vehették a Birodalom irányítását. Külön megtiszteltetés volt,
hogy a fáraó sírhelye mellett, melléksírokban nyugodhattak
háremének tagjai, a királyné pedig vagy férje mellett, vagy a
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nagy királyéhoz mérhetô méltósá-
gú piramisban talált örök nyu-

galomra.
Az Egyiptomi királynôk króni-
kája amellett, hogy kronolo-
gikus sorrendben végigköveti
a fáraók feleségeinek élettör-
ténetét, a családi élet rítusai-
ról is beszámol. Megtudhat-
juk, milyen szexuális és er-
kölcsi normák szabályozták
a házastársak életét, milyen
biológiai ismereteik voltak
az egyiptomiaknak a szüle-
tésrôl és azt is, miként tet-
ték magukat még kívánato-
sabbá férjeik elôtt nôk
(lásd VII. Kleopátra szép-
ségápolási tanácsait, me-
lyek, ismerve az érte rajon-
gó férfiak sokaságát, min-

den bizonnyal népszerûek le-
hettek az asszonyok körében).
A Kr. e. IV. évezredben kez-

dôdô és a Ptolemaioszok korával
záruló történeti áttekintést a gaz-
dag képanyagon, a királynôk neve-
it megörökítô hieroglif írású táblá-
kon és nemzetségi táblázatokon
túl a teljesség igényére törekvés te-
szi egyedivé. A királynôk szemszö-
gébôl láttatott egyiptomi történe-
lem nemcsak a harcos feministák,
hanem a nôi sorsok iránt fogékony
olvasók tetszését is el fogja nyerni.  

Pompor Zoltán

Joyce Tyldesley:
Az egyiptomi királynôk krónikája
Móra Kiadó, 6500 Ft 

A Móra Kiadó történelmi króni-
ka sorozatában már korábban
megjelent Fáraók krónikájának
méltó párja a fáraók hitveseit be-
mutató könyv. A két kiadványt
párhuzamosan olvasva teljes kép
alakulhat ki a Nílus menti civili-
záció vezetô rétegének életérôl, po-
litikai és személyes ambícióiról, és
talán még a piramisok építésének
titkára is fény derül. 

A sorozat következô kötete a római
császárok életét mutatja be (Római
császárok krónikája) gondosan össze-
válogatott képek, térképek, rekonst-
rukciós rajzok és auktoroktól vett idé-
zetek segítségével. A történelemben a
római birodalom története után
következik egy újabb nagy idôszak, a
pápaság kora, ezt a sorozat elsôként
megjelent kötete, a Pápák krónikája
tárta színpompás történelmi tablóként
az olvasók elé.

A „Leleplezett Gazdaság”

szerzôjének legújabb kötete

Veregesd meg a vállad,

hiszen nem is vagy olyan

ôrült, mint ahogy állítják

Íme egy könyv, ami ezt be

is bizonyítja!

Az élet gyakran látszólag

teljesen irreális helyzeteket

teremt, amik érthetetlennek

tûnnek, pedig több a logika

mögöttük, mint gondolnánk. 

Miért terjed a tinédzserek

között az orális szex? 

Miért van az, hogy egyes

városrészek elszegényednek,

és megállíthatatlanul terjed

az erôszak? 

Miért örökzöld téma a rasszizmus? 

Miért buknak el még mindig

rengeteg pénzt szerencsejátékon? 

Érdekes kérdésekre meglepô,

de nagyon logikus válaszokat

ad korunk egyik legelismertebb

közgazdásza.

+ 5% GTR ÚJDONSÁGOK

háttér



BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  EEnnddrree::
HHEELLYYÜÜNNKK  ÉÉSS  SSOORRSSUUNNKK  EEUURRÓÓPPÁÁBBAANN
286 oldal, 3600 Ft
A mû legutóbb 1941-ben került ki-
adásra. Három történetpolitikai tanul-
mányt tartalmaz: Az eltévedt lovas
maga a magyar nemzet, amely leté-
vedt az ôsi útról; az Európa ellenünk és
önmaga ellen címû rész Trianon ször-
nyû igazságtalanságát jelöli meg az új
világomlás közeledô okaként; míg a
harmadik, a Dunai kibontakozás elé az
ésszerû, tartós, eszmei, elvi alapokat
vázolja föl a magyar jövô számára.    

iidd..  FFrriivvaallddsszzkkyy  JJáánnooss::
ÖÖTTVVEENNHHAATT  LLEELLKKEE
240 oldal, 2900 Ft
Az ötvenhatos forradalomról számta-
lan kronológia, visszaemlékezés,
elemzés, tanulmány jelent meg. Fel-
tárták részletesen eseménytörténe-
tét, vizsgálták a szereplôit. Kik végül
is a forradalom örökösei? Vannak-e
egyáltalán? Milyen forradalom volt?
Mit hozott a forradalom a világnak?
A szerzô egyszerre ötvenhat tanúja és
krónikása is. 

BBaalláázzss  ZZssuuzzssaa::
KKIIMMEENNÔÔ  ÜÜZZEENNEETTEEKK  ––  BBEEJJÖÖVVÔÔ  ÜÜZZEENNEETTEEKK
Meditációs versek + CD
30 oldal, 2300 Ft
A szerzô lelkébôl indulnak a kimenô
üzenetek a felnôttkorról, a felelôs-
ségrôl, a kísértetekrôl megannyi sms-
vers kíséretében. A kis meditációs kö-

tetet Tolvaly Ferenc és Sass Sylvia (a
kísérô CD elôadómûvésze) ajánlása
közvetíti hozzánk. A borító és a belsô
grafika Vészabónoémi ihletett mun-
kája.

PPRROOHHÁÁSSZZKKAA,,  AA  KKÖÖLLTTÔÔ
((SSzzeerrkk..::  WW..  BBaallaassssaa  ZZssuuzzssaa))  
TTaannuullmmáánnyyookk  ééss  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy
aa  ppüüssppöökk  sszzüülleettéésséénneekk
115500..  éévvffoorrdduullóójjáárraa
252 oldal, 3400 Ft
Schütz Antal, egykori dogmatika-pro-
fesszor így ír Prohászka Ottokár kato-
likus székesfehérvári püspök esszé-stí-
lusáról:„egészen sajátos himnuszok,
elégiák, dithirambok és dalok ezek,
melyekben kifejezésre talál mindaz,
ami ezt a gazdag húrú, rendkívül ér-
zékeny lelket eltölti, mikor megihleti
Isten kegyelme, amint az átszûrôdik
az élet, természet, történelem, embe-
ri küzdés kozmoszán.”

IIII..  JJáánnooss  PPááll::
AA  TTEESSTT  TTEEOOLLÓÓGGIIÁÁJJAA
240 oldal, 2800 Ft
„Test és lélek, férfi és nô, házasság és
szüzesség, evilági és feltámadt élet
alapvetô és örökké megújuló témái és
problémái az emberiség filozófiai és
teológiai gondolkodásának, melyek
korunkban különös élességgel merül-
nek fel, sok esetben váratlan reakció-
kat maguk után vonva és megosztva
a társadalmat.” – írja az elôszóban Er-
dô Péter, Magyarország bíborosa.

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net
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Az alábbi részlet a szerzô Álmok délutánja c. kö-
tetének egyik jellegzetes, úgymond egzotikus

helyszínen, Mexikóban játszódó novellájából va-
ló. A húsz írás jellemzôje mindenekelôtt a benne

felbukkanó helyek és szereplôk sokfélesége.
Mindegyik  hely a maga atmoszférájával erôsen

hat, a szereplôk pedig, akár fiatalok, akár közép-
korúak vagy idôsek, mai világunk teljességét meg-
jelenítô antihôsök, a legemberibb vonásokkal: ál-

mokkal, vágyakkal, emlékekkel, csalódásokkal,
örömökkel, váratlan találkozásokkal, engesztelô

búcsúzással. A tematikusan szerteágazó kötet da-
rabjai az író kitûnô megfigyelôképességérôl, a je-

lentéktelennek tûnô, ám fontos külsô és belsô
történések tartózkodóan pontos, nem bôbeszédû-
en részletgazdag ábrázólásmódjáról tanúskodnak.  

■ Segítség! S. O. S. Elvesztem! Egy taxiban ülök és egy furcsa
nevû kis település felé utazom a Yucatán-félszigeten. Halálféle-
lem gyötör, de megpróbálom összeszedni a gondolataimat. Fel
kell idéznem magamban, hogy jutottam idáig. Úgy kell vissza-
játszanom magamban a filmet, mintha elmesélném valakinek,
így talán tisztábban látok, és kiránthatom magam a bajból a ha-
jamnál fogva.

Kezdjük a bárban. Mert ott kezdôdött, a bárban, ott tört rám
a végzetes gondolat. A bárpincért Jézuskának hívták. Heszusz,
Heszusz, kiabáltak oda neki a vendégek a boldog órák idején
(amikor is, mint ez ismeretes, aki rendel: egyet fizet, kettôt kap),
és jelentôségteljesen megemelték, és feléje nyújtogatták kiürült
poharukat. Jézuska, mint az ôslakosok általában, indián volt,
hosszú fekete haját hátul varkocsba fonva viselte. Öltözéke fe-
hér gyolcsból készült ingbôl és nadrágból állt.

Én „vampirost” ittam. Ez egy borssal és más fûszerekkel alapo-
san megízesített, paradicsomlével dúsított koktél, amelynek sze-
szes alapját a tequila adja. Ittam a részegítô italt, és közben min-
denféle ôrjítô gondolatom támadt.

Elôször is: megszököm. És már holnap. Épp ebben az idôben.
Vagyis amíg a boldog órák tartanak. Nem lesz nagy felhajtás.
Csendben lépek le. A férjem csak néhány óra múlva veszi észre,
hogy eltûntem, ekkor majd szállodai szobánkban a nyomom
után kutat. Megpillantja a levelemet, elolvassa, és megtudja be-
lôle, hogy kis idôre (!?) szemmeresztô Déneskéhez délre utaz-
tam. Déneskérôl a férjemmel nem szoktunk beszélni, minek is
emlegetnénk egy húsz évvel ezelôtti történetet, amikor is én az
utánam ácsingózó két fiú közül nem Déneskét választottam.

De vajon helyesen tettem-e, amit tettem? Vajon jól választot-
tam? Mostanában sokszor eszembe jut, hogy talán túlságosan ra-
cionális korban élünk, és vajon nem rontjuk-e el ezzel az érzel-
mi dolgainkat? Számítgatunk, mérlegelünk, ahelyett, hogy puff!,
egyetlen nagy ugrással az érzelmeinkre bíznánk magunkat.

Tegnapelôtt például Acapulcóból tengeri kirándulásra men-
tünk egy üvegfenekû hajóval. Hát, a hajó megnevezés az túlzás-
nak bizonyult (bár így szerepelt a programban), de az üvegfenék
az stimmelt, mert a jókora csónak szélén, a padokon ülve, vagy
mellette hasalva mélyen leláthattunk az alattunk lévô titokzatos
tengeri világba. A quadalupei Szent Szûz szobrát akarták ne-
künk elsôsorban megmutatni, a halászok védôszentjét, aki szi-

lárdan áll a tenger mélyén,
és vigyáz a hozzá fohászko-
dókra. Állítólag annak ide-
jén a Szûzanya vette a fá-
radságot és megjelent egy
indián fiúnak. És természe-
tesen alaposan kioktatta,
mit kell tennie a továbbiak-
ban. Engem az egészben in-
kább az ragadott meg, mi-
lyen erôfeszítésekre kény-
szerülhettek a szobor tenger
alatti felállításával, milyen
erôs hitbuzgalom vezérelte
ôket, hogy ily módon is ki-
fejezhessék a Szent Szûz
iránti ragaszkodásukat. Ám
ami az esztétikai élvezetet
jelenti, a szobor homályos
barna foltjának megpillan-
tásánál nagyobb élményt je-
lentett, amikor az egyik ve-

lünk utazó indián fiú lebukott a víz alá, és egy elôzôleg szétté-
pett tengeri sün húsával a szájából etette az oda sereglô színes
halakat.

De a legnagyobb, a megvilágosító élmény az a pillanat volt,
amikor a csónakból ki kellett szállnunk a Csendes és akkor va-
lóban csendes, de hullámveréses óceánba.

A csónak nem mehetett ki egészen a partig, mert akkor ott
rekedt volna. Egy hatalmas termetû indián várta a kiszállókat
a vízben állva. Egy olyan, mint abban a diliházban játszódó
„kakukkos” film óriási indiánja, és jól ismervén a hullámve-
rést, intett a szemével, hogy a csónak oldalán található lép-
csôrôl az utasok mikor ugorhatnak. Ha jól vették az intést, és
nyomban ugrottak, az indián elkapta ôket, és nem merültek
el a hullámokban.

Sokan gondolták úgy, hogy semmi az egész, itt már sekély a
tenger, és csak úgy, hetyke sportember módjára leugrottak, vál-
lukon a filmfelvevôgépükkel, nyakukban a fotómasinájukkal.
Mindegyiket elnyelte a víz. Belebuktak. A hullámok szabályta-
lan ritmusát, titokzatosságát, szeszélyességét kiszámítani csak az
indián tudta. Éreztem, hogy bíznom kell az indiánban. Intett,
ugrottam. Az indián elkapott, átölelt. És én a derékig érô vízben
talpon maradtam.

Már több alkalommal kifigyeltem, hogy az indiánok és a ter-
mészet között meghitt, bensôséges kapcsolat van. Azok a szikla-
ugró fiatal indián fiúk, akik a hegy tetejérôl vetik magukat a ten-
gerbe, kitárt karral, krisztusi pózban (miután keresztet vetettek,
és nagyot fohászkodtak), szintén nagy ismerôi a hullámoknak.
Azt mindenki tudja róluk, hogy az indián nem szédülôs fajta,
hogy a felhôkarcolók építésénél minden biztosítás nélkül dol-
goztak. Itt is a produkciót megelôzôen mezítláb jönnek felfelé a
sziklás hegyoldalban, amit a nagyobb felhajtás kedvéért reflek-
torokkal bevilágítanak. Elképzeltem, hogyan juthatna fel ide egy
általuk gringónak nevezett fehér ember, hát bizonyára csak szö-
ges bakancsban, mászókampókkal, kötélbiztosítással. De egy in-
dián az egészen más. /.../

Döntöttem. Ugrani fogok. Attól az óriási indiántól, aki meg-
mentett a tengerbe zuhanástól, a jelet megkaptam.

Kis Antónia: Álmok délutánja.
Novella Könyvkiadó, 240 oldal, 1990 Ft

Ugorj, ha int az indián!
könyvszemelvény
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Asperján György könyvei
Kaphatók az Alexandra, valamint a Líra és Lant bolthálózatban

Asperján György:
Fogadj szívedbe – József Atti-
la életregénye 
■ A kortárs-barát Fejtô Ferenc
szerint a legjobb életrajzi mû,
amit magyar alkotóról valaha is
írtak. Az eleven embert, az ellent-
mondásoktól gyötört költôt, gon-
dolkodót idézi meg olyan eleven-
séggel, hogy – miként Fejtô fogal-
mazott – ô is ebbôl a könyvbôl is-
merte meg igazán József Attilát,
pedig éveken át szomszédja volt
és naponta találkoztak. Csupán
két rövid jelenet van a regényben,
amely az írói képzelet szüleménye, minden más a József Attila-
kutatás dokumentumain, megállapításain 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 min-
dennapjait alkották. A szerzô tudatosan senkit nem bánt meg, de
visszaemlékezô állításaikat szembesíti másokéval és a realitásokkal,
akár a legfôbb legendagyártó és sokat füllentô nôvérrôl, József Jo-
lánról van szó, akár Vágó Mártáról, esetleg a nagy riválisról, Illyés
Gyuláról és feleségérôl, Kozmutza Flóráról, vagy az igazi és az utó-
lagos barátokról. A könyv megbízható forrás és izgalmas olvas-
mány diáknak, magyartanárnak és minden érdeklôdônek.

(X) 
788 oldal, kötött védôborítós, 3990 Ft

Asperján György:
Jézus és Júdás aktája
– apokrif regény
■ Jézus a szív királya a hívô em-
berek számára az európai kultúr-
körben. De eddig csak az evangé-
liumok többféleképpen megmu-
tatott, meghamisított és felma-
gasztosított Jézusát ismertük. Az
adott történelmi, gazdasági, vallá-
si körülmények között élô, megfe-
szített Jézusról szépirodalmi mû
még soha nem adott valós képet.
A szenvedéstörténet olyan képze-
tet kelt, mintha Jézus lett volna az
egyedüli, akinek el kellett viselnie
a kereszthalál iszonyatát. Hamis
és szemforgató beállítás ez. Jézus
úgy élt, mint korának szegény zsidói, majd alig egy-két éves nyil-
vános szereplése során mint valamennyi vándorprófétája. Eszmé-
iért, a zsidóság megmentésének vágyáért a rabszolgák és lázadók
százezreire mért büntetést, a kereszthalált kellett elviselnie. Az
evangéliumok sok zavaros, egymásnak ellentmondó állításaival
szemben a szerzô tisztázni igyekszik, Jézus halála mennyiben volt
önkéntes vállalás, és milyen szerepet játszott benne a zsidó fôpap-
ság, valamint Poncius Pilátus, aki ez ügyben egyáltalán nem mos-
ta kezeit, mivel nem is volt miért. Ebben a regényben a hívô és a
történelem iránt érdeklôdô egyaránt szíve királyával: az Atya fiá-
val és az emberarcú, zsidó testvéreit az Isten országának gondola-
tával megmenteni igyekvô Jézussal találkozik.

(X)  
888 oldal, kötött, védôborítós, 3990 Ft.

Fotóalbum –
József Attila családja, szerelmei, kortársai

■ A költôrôl ilyen teljes,
valamennyi róla készült
fényképet közreadó fotó-
album még nem jelent
meg. Mindenki azzal az
arccal szerepel benne,
ahogyan a költô ismerte,
akár családtagról, áhított
nôrôl vagy barátról van
szó. Az olvasó találkoz-
hat az Amerika helyett
csupán Craiováig „mene-
külô” idôs József Áron-
nal, és a költô rokkant,
hibbant féltestvérével is.
A 20. század elsô felének
irodalomtörténete ez az
album sok, máshol még
nem közölt fotóval, köz-
tük a költô eddig ismeretlen három fényképével. Az iroda-
lom iránt érdeklôdôk a múlt század elsô fele irodalmi nagy-
ságainak, történelmi alakjainak arcképcsarnokát kapják a
könyvben. Érettségire készülô diákoknak, magyar irodalmat
tanító tanároknak nélkülözhetetlen segédeszköz. Azoknak
pedig, akik szeretik József Attila költészetét, rendkívüli él-
ményforrás lehet, már csak azért is, mert a képeket a legis-
mertebb József Attila-kutató, Tverdota György életrajzi
esszéje teszi teljessé.

(X) 
A/4-es, kötött, védôborítós, 160 oldal, 3990 Ft

Artemisz Kiadó, Sopron
artemisz.kiado@gmail.com
www.artemiszkiado.hu 

Turbuly Lilla –
Lakner Zsuzsa:
Titkosírás 
■ A már majdnem hatéves
Pepe kalandjai piócákkal,
porcicákkal, hosszú- és rövid
hajú lányokkal, no meg a
nagyokos Zsoltival a svéd
gyerekversek stílusában, Lak-
ner Zsuzsa különlegesen
szép kollázsaival.

Esô
A szemközti házban lakik a Vanda.
Hosszú haja van és egy cicája, a
cicának meg hosszú, fehér szôre,
ezért nyáron szenved a hôségtôl,
és elbújik a kamra sarkában.   
Tegnap jött egy nagy zápor, és
Vanda kihozta a cicát az erkélyre,
megmutatta neki az esôt. Vagy az
esônek a cicát. Én nem szeretem az
esôt, kivéve, ha egyszerre nézhetem
mind a hármat: Vandát, a cicát meg az esôt.

(X)
122x183 mm, 44 oldal, keménytáblás, fûzött, 2200 Ft6
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„Sok egyéb elfoglaltsága mellett jut-
e ideje tankönyveken kívül könyvek
olvasására?” Bármelyikünk találkoz-
hatott az elmúlt évtizedek során ez-

zel a közvélemény-kutatási kérdés-
sel, s az igen-nem válaszlehetôsé-

gekkel. Amennyiben az „igen”-t ik-
szelte be, kérték, jelölje meg a meg-

adott lehetôségek közül azt, ame-
lyik rá jellemzô: a legutóbbi évben,

a legutóbbi fél évben, a legutóbbi
negyedévben, illetve havonta leg-

alább egy könyvet olvasott el.

■ Nagy Attila olvasáskutatótól, az Országos Széchényi
Könyvtár nyugalmazott munkatársától megtudtam, hogy a
hatvanas évek óta évtizedrôl évtizedre betûhíven ugyaneze-
ket a kérdéseket teszik fel a vizsgálati alanyoknak. Így
könnyûszerrel összevethetôk az eredmények. A legfrissebb,
hitelesen feldolgozott adatok a 2005-ös állapotokat tükrözik.
Nem egyszerûen azt találták, mondta, hogy kevesebbet olvas-
nak az emberek, a kép ennél elszomorítóbb. Negyven évvel
korábban, 1964-ben a felnôtt népesség 60%-a mondta magá-
ról, hogy évente legalább egy könyvet elolvas, 2005-ben pe-
dig 60% válaszolta azt, hogy egyetlen könyvet sem olvasott
az elmúlt tizenkét hónapban. Nem szép lassan ereszkedett le-
felé Magyarországon az olvasási kedv: 1984-ben még az 1964-
esnél is jobbak voltak az arányok, a folyamatos vizsgálatok
kezdetéhez viszonyított mostani 20%-os romlásból 8% 2000
és 2005 között következett be. 

A tendenciát, tehát hogy hazánkban az olvasók aránya
mind a könyv-, mind a folyóirat- és napilapolvasás tekinteté-
ben csökken, a legnagyobb magyar közvélemény-kutató inté-
zet adatai is alátámasztják. A két vizsgálat számadataiban mu-
tatkozó különbség Nagy Attila szerint azzal magyarázható,
hogy minden kérdôíves szociológiai vizsgálat nagy valószínû-
séggel a kutatók elôzetes elképzelését teljesíti. Már a kérdés-
felvetés is meghatározó. A TÁRKI 2005-ben például nem
adott olyan válaszlehetôséget, hogy valaki egyáltalán nem
vesz könyvet, újságot a kezébe, így természetesen magasabb
olvasói arányszámot lehet kapni.

Megnyugtatóbb eredményei is voltak a 2005-ös vizsgálat-
nak, amely alapkérdésként azt vetette föl, hogy milyen össze-
függésben van az internethasználat és a könyvolvasás között.
Azt tapasztalták, hogy a rendszeresen könyvet olvasók 70–80
százaléka egyúttal internethasználó is. Minél gyakrabban ol-
vas valaki könyvet, annál nagyobb valószínûséggel használ
internetet is, illetve az internetet használók nagy része egyút-
tal könyvet is olvas.

– Ez pillanatfelvétel volt – figyelmeztet Nagy Attila –, hiszen
a tizennyolc évesnél idôsebb felnôtt népesség körében vizsgá-
lódtunk. E felnôtt korosztály döntô többsége internet nélkül
nevelkedett, hallgatott vagy olvasott meséket, késôbb ifjúsági
regényeket, mellesleg tévé- és kalandfilmeken nevelkedett, oly-
kor a pornóval is találkozott, de mindenképpen a könyvek vi-
lágában nôtt fel. Egyáltalában nem gondolom, hogy a most ki-
mutatott erôs kapcsolat a könyv- és az internethasználat között
húsz év múlva is igaz lesz. Nemigen válhat könyvolvasóvá a

most iskolás kor elôtt álló generáció, ha
a szüleik nem érnek rá nekik fejbôl me-
sét mondani, rigmussal, mondókával,
énekkel elaltatni ôket, hanem ehelyett
bekapcsolják a villanypásztort, az Ani-
mal Planetet vagy a Vukot az interneten,
s akkor még a jobb lehetôségeket emlí-
tettem. Pszichológusi vélemények sze-
rint azoknak a mûsoroknak a legkártéko-
nyabb a hatásuk, amelyeken rajzfilmes
szörnyûségekben csak szöveg nélküli ag-
ressziót lát a gyerek. A televízió, a számí-
tógép nem önmagában rossz, sôt a mér-
sékelt, válogató tévézés, és internethasz-
nálat ösztönöz az olvasásra. 

A képernyô nem egyszerûen a szabadi-
dôt fölzabáló tulajdonsága miatt veszé-
lyes, hanem azért, mert megakadályozza

a képkészítô, átélô, azonosuló folyamatok létrejöttét, tudtam
meg az olvasásszociológustól. Aki szavakból készít képet magá-
nak, az akaratlanul is a saját szorongásait, félelmeit, vágyait épí-
ti jelenetekké, olyan tempóban, olyan arcokkal, színekkel, moz-
dulatokkal, amelyek az ô fantáziavilágára jellemzôk. Ha a tudat-
talanból feltörô képek helyett kész, elôre gyártott filmkockákat
kap valaki, fogyatékossá válik érzelmileg és szellemileg. Ez nem
riogatás, a tévéhasználat terén jóval az európaik elôtt járó, annak
hatásait korábban „beérlelt” USA-ban már sok vizsgálat bizonyí-
totta ezt az elszomorító eredményt. 

Saját történetet is elmesélt a belsôfilm-készítés mûködésének il-
lusztrálására Nagy Attila:

– Nyolcévesen karácsonyra megkaptam a Pinocchiót. Vacak
szürke papírra nyomtatott kötet volt, egyetlen szín a piros bo-
rító volt rajta, belül fekete-fehér képekkel. A Pinocchióban kék
hajú a tündér. Immár nagyapaként tudatosodott bennem, hogy
a kék hajú tündér számomra szôke volt, miközben felnôttésszel
a kékesfekete sokkal racionálisabb volna. Pár éve jöttem rá, mi-
ért lehetett ez így. Óvodás koromban egyszer egy, akkor szá-
momra lélegzetelállító szépségû tizenhét-tizennyolc éves lány-
ra bíztak néhány órára. Hosszú idôre belém ivódott, hogy a nô-
iség, a gyengéd halk szavú, gondoskodó, szeretetteljes csoda-
lény csak szôke lehet. 

A személyiség alakulását nemcsak az szolgálja, amit egyénként
megtapasztalunk, hanem az is, amihez átélés révén jutunk, tud-
tam meg az olvasáskutatótól. A mesék és az irodalmi alkotások
lelki próbák sorozatát közvetítik. A történetek hôsei halál, be-
csület, önérzet, hûség, megbízhatóság, betegség, árulás kérdésé-
ben nyújtanak „tanulságot”. Életünk során többnyire magunk is
szembesülünk ilyesmivel. Hogy letepernek-e bennünket, vagy
mi taposunk ezeknek a sárkányoknak a fejére, az a belsô próbák,
tréningek hiányán vagy meglétén múlik. Az értékes irodalom
„érzelmi pecséttel ellátott” átélése fokozza a konfliktustûrô és
konfliktusmegoldó képesség megerôsödését, segít a napi feszült-
ségek elviselésében, az agresszió kezelésében, „elvezetésében”, a
lelki béke ismételt megtalálásában.

Búcsúzóul beszélgetôtársam Csányi Vilmos egyik interjújára
utalt, miszerint a fôemlôsöknél a tanulás leghatékonyabb mód-
ja a domináns hímek viselkedésének másolása, az ahhoz való
igazodás. Jó lenne, ha az olvasást mintául adó meghatározó
egyéniségek, kulturálisan domináns személyiségek ott lennének
családban, közoktatásban, közéletben és az újságok hasábjain,
az elektronikus média képernyôin. 

Mátraházi Zsuzsa
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Hogyan gyôzzük le a „sárkányainkat”?
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■ Évekkel ezelôtt mutatta be a Ma-
gyar Televízió az Olajfalók címû „ter-
mészetfilmet”. A képeken egy evolúci-
ós csodát láthattunk: apró, hódokra
hasonlító teremtmények úszkáltak az
olajtóban, táplálkozásuk pedig odáig
fejlôdött, hogy csakis az élôhelyként is
szolgáló olajat tudták elfogyasztani. A
tévé elôtt szájtátva ülô nézôk akkor rö-
könyödtek meg, amikor a mûsor után
elhangzott, hogy mindezt természete-
sen nem kell elhinni, csupán a Cseh-
szlovák Filmmûvészeti Fôiskola rende-
zô szakos, végzôs hallgatóinak fejében
fogant meg az ötlet, hogy aztán azt
filmvászonra is varázsolják. 

Bizonyosan sokan lennének, akik a
leleplezô megjegyzés nélkül a mai na-
pig lelkesen hirdetnék ennek a csodá-
latos állatfajnak a megjelenését vilá-
gunkban. Hiszen ha valamit nyomta-
tásban vagy filmvásznon látunk, rádi-
óban hallunk, hajlamosak vagyunk
kritika nélkül elfogadni. Ha ráadásul
kellôen komoly, tudomá-
nyos(kodó?) köntösbe is
öltöztetik, akkor már a
kritika árnyéka sem me-
rül fel bennünk.

Mit is kezdhetünk hát
Alan Sokal és Jean Bric-
mont Intellektuális imposz-
torok címû könyvével,
amelynek alcíme még en-
nél is zavarba ejtôbb: (ha
egyáltalán lehetséges
ilyesmi) Posztmodern ér-
telmiségiek visszaélése a
tudománnyal. 1996-ban
Alan Sokal a Social Text
címû lapban megjelente-
tett egy esszét „A határok
áttörése: arccal a kvantumgravitáció
transzformatív hermeneutikája felé”
címmel. Ebben a cikkben a szerzô egy
teljesen értelmetlen elméletet fejt ki és
támaszt alá. A tanulmányt paródiának
szánta, írt egy önleleplezô cikket is,
amelyet azonban az elôzô írást közlô
folyóirat elutasított. Ennek a kis „csíny-
tevésnek” – ami egyébként Franciaor-
szágban óriási botrányt kavart, sokkolta
és számos átértékelésre kényszerítette a
tudományos életet –, a következménye
a most magyarul is megjelent könyv,
amelyben több posztmodern gondolko-
dóról lépésrôl lépésre bizonyítja be a
szerzôpáros, hogy mûveikben a Sokal
által elkövetett intellektuális merénylet-
hez hasonlók érhetôk tetten. A két fizi-
kus célja nem az volt a könyv megírásá-
val, hogy leszedjék a keresztvizet az ál-

taluk irigyelt, neves filozófusokról,
gondolkodókról. Hitük és meggyôzô-
désük, hogy a tényeket figyelmen kí-
vül hagyó, a tudomány leplébe burko-
lózó fantáziálás súlyos kárt okoz a
mindenkori filozófiának. A Typotex
Kiadó gondozásában megjelent kötet
elsôsorban a függelékben közölt erede-
ti cikkre és az ahhoz írt kommentárok-
ra irányítja az olvasó figyelmét, mert
ezekben lépésrôl-lépésre nyomon kö-
vethetô a csalás mechanizmusa: az ap-
ró csúsztatásoktól a hamis koncepció-
kig. A „mutatvány” kicsit ahhoz ha-
sonlatos, amikor a bûvész mozdulat-
ról mozdulatra elénk tárja a trükkök
részleteit. Maga a kötet anyaga többek
között olyan neves filozófusokról
rántja le a leplet, mint Lacan, Kristeva,
Baudrillard, Gödel, ám ezeknek a ta-
nulmányoknak az értelmezéséhez csak
igen elmélyült elôismeretekkel érde-
mes nekilátni, máskülönben könnyen
a szellemi csapda csapdájába pottyan-

hatunk. 
Másképpen leleplezô kötet
Carl Sagan: Broca agya.
Gondolatok a tudomány ro-
mantikájáról címû mûve.
Az Akkord Kiadó Talen-
tum Tudományos Könyv-
tár címû sorozatának da-
rabja az „áltudományok
elleni okos fellépés” céljá-
val adja közre Sagan élet-
mûvének egyik jelentôs
opuszát. Az 1996-ban el-
hunyt Carl Sagan szakte-
rülete a bolygókutatás, a
NASA ûrszondáinak
egyik legjelentôsebb ter-
vezôje, Magyarországon

Kozmosz címû tévésorozatának vetíté-
sekor lett közismert. Elmondása szerint
a tízéves kora tájt lelkesen falt sci-fi-iro-
dalom vezette el a tudományhoz, s így
talán nem véletlen, hogy egyik szakterü-
lete az ál- vagy féltudományos „ismeret-
terjesztés”. (Megkülönböztetve termé-
szetesen mindezektôl a sci-fi-t, amely
önmagában még nem hordoz semmifé-
le csalást, sôt: inspiratív összhangban
mûködhet együtt a tudománnyal.) A
Sagan által tételesen cáfolt nézetek,
amelyekhez kapcsolódva megfelelô
szakirodalmat is ajánl a tisztánlátáshoz:
a Bermuda-háromszög, spiritizmus, Uri
Geller, Atlantisz és más elveszett konti-
nensek, UFO-k, ôsi ûrhajósok, a növé-
nyek lelki élete. (Tegyük a szívünkre a
kezünket: legalább egyet ugye szeretünk
mindezekbôl hinni? Megnyugtatás-

háttér
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Tudomány, áltudomány, csalás

„több posztmodern gondolkodóról
lépésrôl lépésre bizonyítja be

a szerzôpáros, hogy mûveikben
a Sokal által elkövetett

intellektuális merénylethez
hasonlók érhetôk tetten”



képp: ôsi igénye ez gondolkodó-érzô agyunknak.) Sagan tu-
dósi mentalitásának legfôbb jellemzôje az alapos tisztesség: a
legképtelenebb ostobaságokra sem legyint rá, hanem elemzô
szemmel górcsô alá veszi. Miért éri meg mindez egy tudós-
nak? Mert hitvallása szerint „immár visszafordíthatatlanul rá-
tértünk arra a fejlôdési pályára, amely elrepít bennünket a
csillagokig, hacsak az ostobaság és a kapzsiság elôtt kapitulál-
va nem pusztítjuk el magunkat.” 

Ha kimutatást készítenénk róla, hogy a Sagan által megvizs-
gált hamis elméletekre – amelyekre, talán mondani sem kell,
egész üzletágak épültek, hiszen van-e nagyobb biznisz az em-
beri hiszékenységnél – az internet megjelenése óta hányszor
és hányan kerestek rá a világhálón, a szám gyakorlatilag ki-
mondhatatlan lenne. Tájékozódásunk és információhoz jutá-
sunk elsôdleges eszköze az elmúlt tíz évben az internet, és
azon belül elsô lépésként a keresés lett. Igen nehéz arról is fo-
galmat alkotni, hogy általában mit keresnek az interneten a
felhasználók. Van azonban egy vállalkozás, amely ezt ponto-
san tudja. És egy kötet immár közelebb visz ennek a titkai-
hoz. John Battelle Keress! Hogyan alakítja át a kultúránkat, üz-
leti életünket a Google és az internetes keresés címû könyve (HVG
Könyvek, 2006) annak járt utána, hogy a mára legelterjedtebb
keresô miként lett egy egyszerû programból a legnagyobb
pénzügyi és politikai hatalommal bíró internetes vállalkozás.
A szerzô alapötlete a könyv megírásához az, hogy a Google
2001 óta fenntart egy ún. Zeitgeistet, az elmúlt hét legkere-
settebb kulcsszavait tartalmazó „toplisát”. (Példaképp és érzé-

keltetésképp a 2001-es
lista elsô szavai: Nostra-
damus, CNN, World
Trade Center, anthrax,
Harry Potter.) „A Zeit-
geist feltárta nekem,
hogy a Google nemcsak
rajta tartja ujját a kultúra
ütôerén, hanem közvet-
len csatlakozása van kul-
túránk idegrendszeré-
hez” – mondja Battelle,
aki egy idôben maga is
egy keresôprogram üze-
meltetésével-fejlesztésé-
vel kereste a kenyerét.
Kötetében a Google tör-
ténetét és lehetséges fej-

lesztéseit vizsgálja, mert felismerte, hogy a tudomány és a vi-
lág jövôjében a kulcsszó a hatékony keresés. A kereséssel fog-
lalkozó mérnökök számítása szerint egyébként a keresés kér-
dése mindössze 5%-ban van megoldva: a jövô kersôprogram-
jaihoz képest a maiak még csak kezdeti próbálkozások. A jö-
vô a konkrét kérdésekre adott konkrét válaszoké. De létez-
nek-e tökéletes válaszok? És tökéletes kérdések? Battelle
könyve valójában kérdés a kérdésrôl, de kevés ilyen elgondol-
kodtató munka született az elmúlt években, amely már-már
fantasztikumnak ható merészséggel, mégis egzakt módon alá-
támasztott tapasztalatokkal és tényekkel alátámasztva vázolja
fel az elkövetkezô évtizedek kilátásait: mindannyiunk közös
jövôjét, az emberiség lehetôségeit.

Laik Eszter
Alan Sokal–Jean Bricmont: Intellektuális imposztorok
Typotex, 300 oldal, 2900 Ft
Carl Sagan: Broca agya
Akkord, 344 oldal, 2490 Ft
John Battelle: Keress!
HVG Könyvek, 280 oldal, 3600 Ft

Pro Pannónia Kiadó
7601 Pécs, Pf. 270.
T/F: 06/72-213-379
www.propannonia.hu

Zentai Tünde: Rétfalu
A Dél-Dunántúl festett templomai
■ A magyar és az európai kulturá-
lis örökség páratlan értékû és szép-
ségû emlékeit bemutató sorozat-
nak eddig három kötete jelent
meg. Adorjás, Kórós és a mai Hor-
vátországban található Rétfalu hí-
mes templomai a nagy mûvészeti
áramlatok (reneszánsz, barokk, népi rokokó, klasszicizmus, ro-
mantika) sajátos egymásra találásának, a 18–19. századi különös
tehetségû asztalosmestereknek különleges alkotásai. A repre-
zentatív kivitelû, olvasmányos stílusban írt kötetek mindegyi-
kében megismerhetjük a település, a helyi református egyház, a
templomépítés rövid történetét, a templombelsô festett eleme-
it, a festett ornamentikát, az építés és berendezés készítôit, a fel-
lelhetô stílusjegyeket, olvashatjuk a korabeli egyházi jegyzô-
könyvek betûhív szövegeit, és mindezt Deim Péter – könyven-
ként – 65–70 színes fotója illusztrálja. A sorozat igazi nóvum,
valódi „mûvészeti hungarikum”, mert a magyar kulturális örök-
ség e különleges egyház- és mûvészettörténeti emlékeinek
komplex feldolgozására és zömének a bemutatására még nem
került sor. 2009-ben megjelennek a Patapoklosi, Kovácshida és
Drávaiványi református templomait bemutató kötetek is.

(X) 
Valamennyi kötet: B/5, keménytábla, színes védôborító,
mûnyomó, color belív, 2390–2790 Ft

Napkút Kiadó
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 
Telefon/fax: (1) 225-3474
E-mail: napkut@ gmail. com
Honlap: www.napkut.hu

Misuta János: Torkolatvidék
■ „A represszió idôszakát idézi fel
könyvem” – írja a szerzô. Minde-
nekelôtt kor-dokumentum Misuta
János pontos, történetileg-lélekta-
nilag alapos és az elsô részben
szubjektíve, a harmadik részben
objektíven következetes ténybe-
számolója. Az elsô rész a fiú, egyes szám elsô személyben elôadott
története, aminek dramaturgiájáról nem szabad többet elárulni, a
harmadik az apa pokoljárásának, gondolati-lelki reakcióinak meg-
közelítése: külsô, harmadik személyû ábrázolása. A közbeesô füg-
gelék  formailag is szószedet: az agressziótól az ÁVH, a  hatalom,
a letartóztatás, a röpcédula, a vezér címszavakon át a Zenét egy
bizonyos korban helyettesítô, abszolutizáló beethoveni Egmont
nyitányig és Sors-szimfóniáig terjedô szubjektív szószedet. Már
csak az a kérdés: valóban szabályos regény-e, pl. családregény-e,
fejlôdésregény-e, egy nem krimi értelemben vett történelmi bûn-
ügy felderítése Misuta János  könyve, vagy jegyzetekkel ellátott
történelmi esszé, családtörténeti szálon is követve az 50–60-as
évek Magyarországának tragikus eseményeit? Döntse el az Olva-
só. El tudja dönteni, minden segítséget megkap ehhez.

(X) 
198 oldal, 1990 Ft
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Dr. Bényei Miklós történész közelmúltban
megjelent kötete érdekes keresztmetszetét

adja a 19–20. századi, magyarországi könyv-
és könyvtártörténetnek. Kötetében

olvashatunk többek közt a reformkorban
létrejött olvasóköri mozgalmakról, melyek

közel öt évtizednyi szünet után hazánkban
ismét reneszánszukat élik. Dr. Bényei Mik-
lóssal az olvasási-kultúra eme bázisairól, va-
lamint új, Legyen minden helységben olva-

sóintézet c. könyvérôl beszélgettünk.

■ – Hogyan indult az olvasóköri mozgalom története és mi-
lyen szerepet töltött be anno a társadalom életében? 
– A közösségi keretben történô olvasás szokása felvilágosodás idô-
szakára vezethetô vissza: a színvonalas könyvek magas ára miatt a
kisebb jövedelmû polgárok, diákok, értelmiségiek és parasztok
egyénként aligha vásárolhatták volna meg azokat, ezért társaságokat,
egyesületeket hoztak létre. Nálunk, Magyarországon a tizennyolca-
dik század végén jöttek létre az elsô diáktársaságok, majd Széchenyi
István gróf kezdeményezésére – az angliai példát követve – a kaszi-
nók, amelyek könyvtárakat tartottak fenn, és jelentékeny részt vállal-
tak az újság- és folyóirat-olvasás elterjedésében. A pesti kaszinó min-
tájára számos vidéki városban alapítottak kaszinót, némelyikben ket-
tôt is, nemegyszer – mint utaltam rá – olvasóegylet, olvasóegyesület,
olvasótársulat vagy éppen olvasókör néven. A reformkorban újjá-
éledtek az idôlegesen betiltott diáktársaságok is. A különféle alakula-
tok közös vonása volt, hogy a társasági életnek is színterei voltak, és
ami társadalmi szempontból még fontosabb: eltérô mértékben
ugyan, de a politizálás fórumaivá váltak. Nem véletlen, hogy a fenn-
álló hatalom már a polgári forradalmat megelôzôen is rossz szemmel
nézte ôket, majd a szabadságharc leverését követô önkényuralmi pe-
riódusban többségüket betiltotta vagy ellehetetlenítette. A kiegyezés
után viszont feléledtek és megerôsödtek. A kaszinók ugyan elveszí-
tették az olvasási kultúrában játszott jelentôs szerepüket, a paraszti
olvasókörök száma viszont – különösen az alföldi településeken – te-
temesen megnôtt. A kutatások arra utalnak, hogy valójában ekkor
teljesült a reformkori óhaj: ezek az olvasókörök – tanítók, lelkészek
vagy éppen értelmes parasztemberek vezetésével – lényeges és egyér-
telmûen kedvezô hatást gyakoroltak a parasztság polgárosodására,
mûvelôdésére, az ún. okszerû gazdálkodás elterjedésére; gyakran az
akkor még nem létezô kultúrotthonok feladatát is ellátták. Noha jó-
val kedvezôtlenebb körülmények között, de az olvasókörök, olvasó-
egyletek a két világháború között is számottevô tényezôi voltak a kis-
városok és falvak kulturális és társadalmi életének.
– A mozgalmat 1945 után felszámolták, ám az elmúlt 10–15 év-
ben megkezdôdött újjászervezésük. Milyen igény, ill. megfon-
tolás áll az újjászervezés hátterében? 
– A szocialista fordulat kényszerû törést hozott. A diktatórikus hata-
lom a közösségi, ma úgy mondjuk: civil szervezôdéseket igyekezett
elfojtani, és a negyvenes évek végén, az ötvenes évek elején a külön-
féle egyesületeket, így az olvasóköri mozgalmat is, adminisztratív esz-
közökkel felszámolták. Majd az ún. rendszerváltás sodrában, immár

kihasználva a politikai demokrácia elônyös fel-
tételeit, újból mozgalmi formát öltött az olva-
sókörök tevékenysége. Megalakították országos
szövetségüket is, amely – ismereteink szerint –
elég eredményesen dolgozik. 
– Mennyiben módosította az idô a hagyo-
mányos célkitûzéseket? A mozgalom újjáé-
lesztésének vágya hogyan függ össze az olva-
sási szokások megváltozásával, köztük az ol-
vasáskultúra háttérbeszorulásával, vagy akár
a sokat hangoztatott funkcionális analfabé-

tizmussal? 
– Az ’50-es évek óta természetesen nagyot
változott a világ. Az elmúlt évtizedekben egy
széles közkönyvtári (korábbi elnevezésekkel:
népkönyvtári, közmûvelôdési könyvtári)
rendszer épült ki, gyakorlatilag ingyenes szol-
gáltatásokkal. A rádió és a televízió, újabban
a számítógép és az internet megroppantotta
az olvasás presztízsét, a könyv és az idôszaki
sajtó a tájékozódásban, a szórakozásban, a
munkás hétköznapokban egyre inkább hát-
térbe szorul. Sôt, az említett funkcionális

analfabétizmus jelensége is újból felerôsödött. Sokfelé a falvakat elszo-
morító méretû munkanélküliség sújtja. Mindebbôl – és most mellô-
zött okokból – kifolyólag az olvasókörök szerepe is módosult. Könyv-
tárosként és érdeklôdô értelmiségiként úgy tapasztalom, hogy a mai
olvasókörök kettôs arculatot mutatnak. Még tartja magát a hagyo-
mány, azaz még jelen vannak az olvasási kultúra korábbi törekvései.
Ugyanakkor egyre inkább a jóval tágabban felfogott közösségi mûve-
lôdés és a hiányzó társasági élet kereteit kínálják az adott település vagy
településrész lakóinak. Ha jól érzékelem, a határon túli hasonló (oly-
kor más néven mûködô) civil szervezôdések szintén erre törekszenek.
– Közelmúltban megjelent kötetében a 19–20. századi könyv-és
könyvtártörténet fejezeteibôl válogat, de a tanulmányok termé-
szetszerûleg tárgyalják a társadalom és a kulturális élet egyéb
összefüggéseit is…
– Több mint negyven éve foglalkozom könyv- és könyvtártörténeti
kutatással (még egyetemista koromban kezdtem el). Az idôközben
született tanulmányaim, folyóirat- és újságcikkeim egy részét válogat-
tam össze a Könyvtári Intézet kiadásában megjelent kötetemben. A
könyv címe voltaképpen egy némileg módosított idézet: a 19. szá-
zad magyar történetének egyik jelentôs és különös, sajnálatos módon
már-már csaknem elfelejtett személyiségétôl, Táncsics Mihálytól
származik. A parasztság felemelkedésének – ma úgy mondanánk:
polgárosodásának – útján fontos szerepet tulajdonított a falusi
könyvtáraknak, olvasóköröknek, olvasóegyesületeknek, vagy ahogy
ô írta: olvasóintézeteknek. Az érdeklôdôk egyebek között olvashat-
nak Táncsics Mihály és Eötvös József könyvtárügyi tevékenységérôl,
a Márciusi Front mûvelôdéspolitikai törekvéseirôl, a kurrens magyar
nemzeti bibliográfia közelmúltjáról, Bodor Antalról, a magyar hon-
ismereti mozgalom egyik úttörôjérôl és két kiváló bibliográfia-elmé-
leti gondolkodóról, Csûry Istvánról és Kertész Gyuláról.

Maczkay Zsaklin

Bényei Miklós: Legyen minden helységben olvasóintézet
Könyvtári Intézet, 264 oldal, 1450 Ft6
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„Legyen minden helységben
olvasóintézet”
Beszélgetés Dr. Bényei Miklós történész-könyvtárossal 

interjú
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■ A könyvkiadás szerves része szerzôktôl, jogtulajdonosoktól ki-
adási jogok vásárlása, jogdíjak fizetése. A jogeladók általában
korlátokat határoznak meg a felhasználásra: idôben több évet,
területileg a magyar nyelvû kiadást engedélyezik,  és néha meg-
jelenésszámra is lehet kikötés a szerzôdésekben. 

Háromféle fizetési mód terjedt el, a fix összegû (pausálé),  a
megjelenésfüggô, például a darabár, és az értékesítéstôl függô ro-
yalty. Utóbbi egyre gyakoribb a hazai szerzôk, fordítók felé, ér-
zékeltetve a kiadók nem rózsás pénzügyi helyzetét.

A kiadói könyvértékesítésbôl származó bevétel akár 5–15%-át
elérô  royalty számviteli helye a megjelent mûvekhez kapcsoló-
dó értékesítési különköltség, és mint ilyen, az eredménykimutás-
ban az értékesítés közvetett költségei között foglal helyet. A
számviteli törvény tiltja az értékesítéstôl függô költségek közvet-
len költségek közti beszámítását. Így a bevételfüggô royalty nem
lehet része az év végi készletértékeléshez kötelezôen meghatáro-
zásra kerülô utókalkulált elôállítási önköltségnek sem.

A felhasználási szerzôdés megkötése, és az eredeti szöveg, kép,
film átadása már teljesítésnek minôsül, még akkor is ha a kifize-
tés nem történik ugyanazon idôszakban. Az éves beszámolási
rendszerben, mérlegkészítéskor  a várható kiadásokat is figye-
lembe kell venni. Tehát a negyedik negyedévi, vagy decemberi
fogyás után járó royalty-kat a tárgyév eredményének terhére ki-
fizetésüktôl függetlenül be kell állítani. Az éves eredményt az
ilyen – várható értékesítési mennyiségektôl függô –  beállítások
pontossága, vagy pontatlansága befolyásolja. Az már mérlegva-
lódiság kérdése, ha az értékesített mennyiség, és a szerzôknek be-
vallott eladás eltér egymástól. Baj csak akkor szokott lenni, ha a
szerzô ellenôrizni kívánja a kiadó által közölt számokat, a bete-
kintési jogára hivatkozva.

A számviteli törvény több lehetôséget ad a fix jellegû kiadási
jogok könyvelésére. Ezek a jogdíjak könyvelhetôk tartós vagyon-
ként,  és könyvelhetôk az elôállítás közvetlen költségeként is. 

A kiadási jogoknak a vásárolt szellemi termékekhez – ez a kate-
gória a befektetett eszközökön belül az immateriális javak fôcso-
portjába tartozik a mérlegben –  besorolása feltételekhez kötött.

– Forgalomképesség, amit  a felhasználási szerzôdés léte bizto-
sít, hiszen a jogdíj a szerzônek járó vagyoni térítés.

–  A szerzett jog a kiadó gazdálkodását, tevékenységét tartósan,
éven túl szolgálja. Ez a kiadó szándékaitól függô választási lehetô-
ség, ha a felhasználás több évre, több megjelenésre engedélyezett.

Ilyen esetekben a szellemi termék beállítható, aktiválható, más
szóval a fizetendô jogdíj tôkésíthetô. Természetesen a befekte-
tett eszközökhöz leírási szabályok is tartoznak. Ezt a kiadók ma-
guk dönthetik el, a szerzôdésben engedélyezett idôtartamon be-
lül. A leírás módszere lehet évente meghatározott %, lehet ter-
vezett utánnyomásszám-függô, és bármi más logikus elv. A jog
kiadónál megítélt hasznos élettartama lehet kevesebb mint a vé-
teli szerzôdésben biztosított idôtartam. Jó hír, hogy a társasági
adó itt elfogadja a számviteli leírást, adóalap-különbség nem ke-
letkezik. A szellemi termékként könyvelt kiadói jognak csak a le-
írása, azaz értékcsökkenése jelenik meg az elôállított mû közvet-

len önköltségében. Az ezen felüli rész, a szellemi termék nettó
értéke a kiadó vagyonát növeli a mérlegben. 

Nézzünk egy példát, hogyan befolyásolhatja a kiadási jog kü-
lönféle számviteli elszámolása a kiadó eredményét. Legyen egy
külföldi jogtulajdonostól vásárolt könyvjog 5 millió forint. A
magyar kiadás jogát 5 évre sikerült lekötni. A hazai kiadó szán-
déka szerint  ezen idô alatt a könyv két utánnyomása is lehetsé-
ges. A fordítás összesen 1 millió forintba kerül.

Egyszerûség kedvéért a jogdíjakon kívüli összes elôállítási költ-
ség legyen 1000 Ft/pld., a kiadó árréssel és Áfával csökkentett
bevétele 2000 Ft/pld. Az elsô megjelenés 5000 példányban tör-
ténik, melybôl a tárgyévben 4000 példány kerül eladásra. A má-
sodik évben 4000 példányos utánnyomás történik, melybôl
3000 kerül eladásra, plusz elfogy az elsô megjelenés is.

E számítás szerint az utánnyomás szinte ingyen van, a jogdíjak
terheit elvitte az elsô megjelenés, ami veszteséges, az utánnyo-
más viszont magasan nyereséges lesz. Mind a számviteli törvény
alapelvei, mind a társasági adóalap szempontjából megkérdôje-
lezhetô megoldás. 

A II. számítás elônye az arányos elôállítási önköltség és eredmény-
hatás az évek közt. Ha egy kiadó sok újdonságot kíván megjelentet-
ni, a valós eredmény szempontjából ez a módszer hasznosabb. Más-
részt felértékeli a kiadó vagyonát, hiszen még a második év végén is
van szellemi terméke – amit majd a tervezett második utánnyomás-
ra fog elszámolni. Amennyiben mégsem lesz harmadik megjelenés,
és letelik az 5 évre kapott engedély, az 5-ik év  végén rendkívüli ér-
tékcsökkenésként el kell számolni a maradék 2000 eFt-ot.

Ennél a módszernél a számvitelt aktív módon a cég érdekében
használjuk fel. Ez  megkívánja a Számviteli Szabályzat testre sza-
bását is, le kell írni a kiadói jogok értékelésének, leírásának, egye-
di nyilvántartásának választott és alkalmazott eljárásait.

A kiadóknak nem kell attól félniük, hogy kiadási jogok bevá-
sárlásával, szerzôk, sorozatok lekötésével nyereségüket agyon-
ütik, viszont mérlegük és vagyonuk értékelése pozitívan változik
a külsô szemlélôk szemében.

Dr. Bódis Béla
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szerzôi jogokkal

gazdaság

I. A gyakorlatban elterjedt módszer szerinti számítás (ezer forintban)

II. A lehetséges – szellemi termék képzés – módszerrel
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gyszer már eszembe jutott, írtam is róla,
hogyan lehet, hogy a magyar líra leg-
szebb karácsonyi versét egy ateista, mar-

xista költô írta. Valószínûleg úgy, hogy a mi kul-
túránkban a karácsony minden vallásos liturgiá-
tól függetlenül a szeretet profán ünnepe lett. 

Már a mese is jól volt kitalálva, akár egy holly-
woodi film-szüzsé. Ha a történetem fôhôsének,
akit meg akarok szerettetni a nézôvel, a születé-
sét akarom bemutatni, annak nagyon bájosnak,
szívet melengetônek kell lennie. A népszámlálás
miatt a názáreti, gyermeket váró párnak kötelezô
Betlehemben megjelennie. (Na, szép kis állami
adminisztráció, már akkor is
milyen embertelenek voltak
„ezek”, nem igaz?) Itt persze
minden szállást elfoglaltak a
gazdagok. De a helyi pászto-
rok, a szegény emberek, a jó
emberek befogadják a fiatal
párt, a mindenórás kismamát.
Mária megszül ott az istálló-
ban, bábának ott vannak a pásztorok, akik a birkaelletésnél sze-
reztek gyakorlatot (vagy egyikük felesége? Ki tudja? Errôl nem
szól az írás.) A kisbabát az itatóban megfürdetik, rongyokba bu-
gyolálják, a bölcsôje a barmok jászla lesz (mi is a jászol? ma már
nem mindenki tudja: etetô), és a hûvös december végi éjszaká-
ban a kisfiút a bárányok, juhok, kecskék, szamarak lehelete me-
legíti, akik jámboran szaglásszák a kisdedet, és nem akarják kitúr-
ni az ô jászlukból, amit elfoglalt. 

S a folytatás? Biztosan mindenki örült, hogy a fiatalasszony
szerencsésen átesett a szülésen. „Anya és gyermeke jól vannak”.
A tûznél valami egyszerû vacsorát fôztek, ejtôztek a nagy izga-
lomra egy kicsit, a pásztorok énekelgettek, aztán mindenki aludt
egyet. Másnap, hiszen itt mindenki becsületes zsidó volt, szól-
tak a legközelebbi rabbinak, hogy az istállóban egy názáreti ille-
tékességû fiatalasszony fiúgyereknek adott életet. A rabbi már
küldte is a saktert, aki szakszerûen elvégezte a melanolást. Azt
nem tudni, hogy az evangélisták rendben leírták-e ezt a részle-
tet is (elképzelhetô), az biztos, hogy késôbb az egyházi cenzúra
kihagyatta a szövegekbôl. 

Néhány nap múlva megjelentek az istállónál a
három királyok, napkeleti, bölcs királyok, a
Gáspár, a Menyhért meg a Boldizsár, akik tud-
ták, hiszen bölcsek voltak, hogy a szegények
királyát, az isten fiát nem palotában, hanem a
betlehemi istállóban kell keresni, igaz, segített
nekik a lángos csillag is. 

Hát ez a sztori ihlette, sok népi bájra, szere-
tetteljes humorra József Attilát, mert a kará-
csony tényleg mindenki ünnepe, nem csak a
papoké, az uraké, de a zselléré meg a foltozott
fenekû prolié is. 

Egykor a téli napforduló ünnepe volt, ahogy
a Hanuka, a kifogyhatatlan
lámpaolaj is a napfordulóra
emlékeztet, mint a Fény ün-
nepe. A népek féltek a legsö-
tétebb napon, a halál jutott
az eszükbe, hát hogy a félel-
met elhessegessék, ettek, it-
tak, szeretkeztek, mulattak,
Saturnus isten tiszteletére

dorbézoló szaturnáliákat csaptak. Errôl szól az ôsi kelta újév-
bôl modernizálódott amerikai Halloween is, a halottak nap-
ja elôtt a népek félnek a haláltól, hát félelmükben maskarát
öltenek (nem találsz meg, Halál, én nem is én vagyok), és a
maskarák takarásában, hisz nem tudni, ki kicsoda, idétlenked-
nek, ijesztgetik egymást – jobban tennék, ha szerelmeskedné-
nek, abból kevesebb kár származik, mint a gátlástalan, durva
tréfákból, rémisztgetésekbôl. 

Jézus születése napját a protestantizmus emelte ki a templo-
mok zord falai közül, minthogy a Könyv otthon is forgatha-
tó volt, kivitte az otthonokba, a családokhoz. Így történt,
hogy ma leginkább családi ünnepként mûködik, gyerekünnep
lett, egymás megajándékozásának ünnepe, a gyûlölet egyna-
pos fölfüggesztésének ünnepe, én pedig fölfüggesztem a be-
szédet, mert 

A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 
Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok!

Kertész Ákos
Irul-pirul Mária
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kertész

Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE
Az Öngyógyítás mûvészete egy Magyarországon praktizáló
mongol orvosnô kutatómunkájának az összegzése.

Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek, illetve betegségek
szerinti bontásban kereshetjük benne a megfelelô
gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy példányszámban
fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft   Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220. E-mail: ddanima@yahoo.com
Honlap: www.danima.try.hu

A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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A Typotex Kiadó minden kiadványa, így ez is 20% kedvezménnyel vásárolható meg a kiadóban
(Bp. 1024 Retek u. 33-35. 316-3759) és az Olvasók boltjában (Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. 266-0018)

„Sok holddal ezelôtt a dollár 870 líra volt, én pedig harminckét éves. A földgolyó is kétmilliárd lélekkel könnyebben
forgott, és üres volt a stazione bárja, amikor megérkeztem azon a hideg decemberi éjszakán. Ott álltam és vártam
az egyetlen embert, akit ismertem abban a városban. A nô, aki kijött volna elém, sokat késett. Minden utazó jól
ismeri ezt az állapotot, a fáradtság és a nyugtalanság kevercsét. Bámuljuk az órákat és a menetrendeket, szemü-
gyre vesszük a visszeres márványt a lábunk alatt, beszívjuk az ammóniát és a hideg téli éjszakákon a mozdonyok
acélöntvényeibôl áradó nehéz szagot.”

A Nobel-díjas Josef Brodsky, költô 20 Velencében töltött telének emlékezetes epizódjait foglalja magában ez az esszékötet.

Josef Brodsky: Velence vízjele Typotex Kiadó, 1900 Ft

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. szeptember 18. – 2008. október 16.

Szépirodalom
1. Robin Cook: Halálcsapda

Alexandra Kiadó
2. Danielle Steel: Becsüld önmagad!

Maecenas Könyvkiadó
3. Paulo Coelho: Élet – Válogatott idézetek

Alexandra Kiadó
4. Ken Follet: Az idôk végezetéig

Gabo Könyvkiadó
5. Agatha Christie: Pókháló

Európa Könyvkiadó
6. Debbie Macomber: Árnyas lejtô 6.

Harlequin Magyarország
7. Paulo Coelho:

A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Kiadó

8. Lévai Katalin: Varázskert
Alexandra Kiadó

9. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.
Gesta Könyvkiadó

10. Christina Dodd: Szenvedélyes szeretô
Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne… 1–2.
Urbis Könyvkiadó

2. Kepes András: Matt a férfiaknak
Alexandra Kiadó

3. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó

4. Rhonda Byrne: The Secret / A titok
Édesvíz Kiadó

5. Vujity Tvrtko: Fertô – Szülôknek kötelezô!
CANTART

6. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
I.A.T. Kiadó

7. Tarjányi Péter: Meglátni és megveretni
Park Könyvkiadó

8. Sherry Agrov:
Miért a rossz lányokat szeretik a férfiak?
Alexandra Kiadó

9. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

10. Vitray Tamás: Kiképzés
Magvetô Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:

Anna, Peti és Gergô – Süss fel, Nap!
Alexandra Kiadó

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

3. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

4. A jövô fantomja – High School Musical 4.
Egmont Kiadó

5. Bartos Erika:
Anna és Peti – Kistestvér érkezik
Alexandra Kiadó

6. Bartos Erika: Zsákbamacska
Alexandra Kiadó

7. Lexi – Iskola-elôkészítô mesetankönyv
5–7 éveseknek
Nemzeti Tankönyvkiadó

8. File Edit, Egri Katalin:
Színezd ki… és számolj te is
Göncöl Kiadó

9. High School Musical 1.
Egmont Kiadó

10. Broadway-álmok – High School Musical 5.
Egmont Kiadó

Bookline sikerlista
2008. szeptember 16. – október 15.

Szépirodalom
1. James, Syrie: Jane Austen naplója

Kelly Kft.
2. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne... 1–2.
Urbis Könyvkiadó

3. Cook, Robin: Halálcsapda
Alexandra Kiadó

4. Steel, Danielle: Becsüld önmagad!
Maecenas Kiadó

5. D., Laura: Szex és tandíj –
Egy diákprostituált igaz története
Ulpius-Ház Kiadó

6. King, Stephen: A coloradói kölyök
Európa Könyvkiadó

7. Christie, Agatha: Pókháló
Európa Könyvkiadó

8. Vitray Tamás: Kiképzés
Magvetô Könyvkiadó

9. Kónya Judit: Szabó Magda
Jaffa Kiadó

10. Abbott, Jeff: Pánik
Ulpius-Ház Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok

Édesvíz Kiadó
2. Láma Ole Nydahl: Könyv a szerelemrôl

Jaffa Kiadó
3. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó
4. Atkinson–Hilgard–Smith–Nolen: Pszichológia

Osiris Kiadó
5. Tarjányi Péter – Nagy József: Meglátni és

megveretni – Székházlángok, utcai csaták, terror
Park Könyvkiadó

6. Polcz Alaine: Életszakácskönyv szingliknek
Kalligram Könyvkiadó

7. Hogg, Tracy – Blau, Melinda: A suttogó titkai 1.
– A csecsemô gondozása és nevelése
Európa Könyvkiadó

8. Kepes András: Matt a férfiaknak
Alexandra Kiadó

9. Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó I.
Iskolaválasztás elôtt... 2009
Panem Kft.

10. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH Csoda – Étkezzen kiegyensúlyozottan
és nyerje vissza egészségét!
Bioenergetic Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:

Anna, Peti és Gergô – Süss fel, Nap!
Alexandra Kiadó

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

3. Lázár Ervin: A négyszögletû kerek erdô
Osiris Kiadó

4. Berner, Rotraut Susanne: Téli böngészô
Naphegy Kiadó

5. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

6. Bartos Erika: Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony

7. Hapka, Catherine: East High a király!
Egmont Kiadó

8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
Pozsonyi Pagony

9. Saint-Exupéry, Antoine, de: A kis herceg
Móra Könyvkiadó

10. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Könyvkiadó

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2008. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. King, Stephen: A coloradói kölyök

Európa Könyvkiadó 
2. Kónya Judit: Szabó Magda

Jaffa Kiadó 
3. Holt, Victoria: A korona árnyékában

I.P.C. Kiadó
4. Roberts, Nora: Virágok szigete

Harlequin Kiadó
5. Roberts, Nora: Nézd meg az anyját!

Harlequin Kiadó
6. Dodd, Christina: A herceg menyasszonya

Alexandra Kiadó
7. Binchy, Maeve: A vérbükk

Európa Könyvkiadó
8. Courths-Mahler, Hedwig: Valerie

EX-BB Kiadó
9. Picoult, Jodi: Elrabolt az apám

Athenaeum 2000 Könyvkiadó
10. Macomber, Debbie: Áfonya tér 44.

Harlequin Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Nagy Zoltán:

Kis népmeselexikon és -határozó
Szerzôi kiadás

2. „A magyar név megint szép lesz….”
Bába és Társai Kiadó

3. Természettudomány 9. Ôslények
Kossuth Kiadó

4. Természettudomány 10. Halak és kétéltûek
Kossuth Kiadó 

5. Ledwon, Liane Maria: Egészséges életmód 13.
Aloe vera, a gyógynövények királynéja
Kossuth Kiadó 

6. Radicsné Szerencsés Terézia:
Minôségi munka a tanítási órán
APC-Stúdió 

7. Pease, Allan-Pease, Barbara:
Kommunikációs ABC mesterfokon
Fiesta Könyvkiadó 

8. Természettudomány 8. Madarak
Kossuth Kiadó 

9. Szó-beszéd
Móra Könyvkiadó

10. Novotni Péter: Magyar lovak fókuszban
Pro Book Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Karlócainé Kelemen Marianne:

Hajtogatási egyszeregy
Mérték Kiadó

2. Brezina, Thomas:
Pssszt! A mi titkunk  jótündér
Deák és Társa Kiadó 

3. A tenger mélyén
Nemzeti Tankönyvkiadó

4. Flemmer, Walter: Az ôsi Kína – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó

5. Driscoll, Laura:
Disney nyuszik – Toppancs barátra lel
Egmont Hungary 

6. Az esôerdô állatai
Nemzeti Tankönyvkiadó

7. Hapka, Catherine:
Ôslények országa: a kavics és a szél meséi
M&C Kiadó 

8. A rovarok világa
Nemzeti Tankönyvkiadó

9. Vadállatok
Nemzeti Tankönyvkiadó

10. Kampwerth, Karin:
Legyél te a suli királya!
Deák és Társa Kiadó 
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Todd Strasser:
A Hullám
Líra sikerlista,
szépirodalom, 1.
■ Todd Stras-
ser könyvébôl
film is készült,
témája egyszer-
re aktuális és
örök, a zsarnok-
ság és manipu-
láció kialakulá-
sának termé-
szetrajza: a si-
ker érthetô. Bô-
vebben lapunk
594. oldalán.

Tim Harford:
Az élet rejtett
logikája
Libri sikerlista, is-
meretterjesztô, 9.
■ A megértés vá-
gya mindig ko-
moly erôvel hat
az emberre, e
könyv ígérete,
hogy az élet szá-
mos kérdésére
megadja a vá-
laszt, és megis-
merhetjük a dol-
gok rejtett moz-
gatóokát.
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Libri sikerlista
2008. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Follett, Ken: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
2. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne
Urbis Kiadó

3. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit
Ulpius-Ház Kiadó

4. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó

5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum kiadó

6. Strasser, Todd: A Hullám
Athenaeum kiadó

7. Coelho, Paulo:
A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum kiadó

8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum kiadó

9. Tolkien, Christopher (szerk.):
Húrin gyermekei
Európa Könyvkiadó

10. Blau, M. – Hogg, T.: A suttogó titkai
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Byrne, Rhonda: The Secret – A Titok

Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre, dr.: A nô

Jaffa Kiadó
3. Nydhal, Ole: Könyv a szerelemrôl

Jaffa Kiadó
4. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas

I.A.T. Kiadó
5. Szendi Gábor:

A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó

6. Ciccone, Christopher:
Íme, a nôvérem Madonna
Ringier Kiadó

7. Popper Péter: A nem értés zûrzavara
Saxum Kiadó

8. Hay, Louise L.: Éld az életed!
Édesvíz Kiadó

9. Harford, Tim: Az élet rejtett logikája
HVG Kiadó

10. National Geographic 2008/9.
Sanoma Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk

Móra Kiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móra Kiadó
3. 100 klasszikus mese

Ventus Libro
4. Ablak–Zsiráf

Móra Kiadó
5. Tatay Sándor: Kinizsi Pál

Cicero Könyvstúdió
6. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Animus Kiadó
7. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg

Móra Kiadó
8. Kastner, Erik: A két Lotti

Móra Kiadó
9. Delahaye, G. – Marlier, M.:

Márti és a kis póni
Holló és Társa Kiadó

10. Bálint Ágnes: Mazsola
Holnap Kiadó

Líra sikerlista
2008. szeptebmer 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Todd Strasser: A Hullám

Athenaeum Kiadó
2. Vitray Tamás: Kiképzés

Magvetô Kiadó
3. Robin Cook: Halálcsapda

Alexandra Kiadó
4. Peter Weiler: A Márai-véletlen

Athenaeum Kiadó
5. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
6. Coelho: Élet – Válogatott idézetek

Alexandra Kiadó
7. Jane Juske: Szex és nyugdíj

Ulpius-Ház Könyvkiadó
8. Lôrincz L. László: Manituk 1–2.

Gesta Könyvkiadó
9. Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek

Ulpius-Ház Könyvkiadó
10. Vavyan Fable: Könnyû álom

Fabyen Könyvkiadó

Ismeretterjesztô 
1. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó 
2. 155 bögrés sütemény

Holló és Társa Kiadó
3. Az impresszionizmustól a szecesszióig

Corvina Kiadó
4. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne I–II.
Urbis Kiadó

5. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó

6. Vujity Tvrtko: Fertô
Cantart

7. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
I.A.T. Kiadó

8. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó

9. Római mûvészet
Corvina Kiadó

10. Az ókereszténységtôl a román korig
Corvina Kiadó

Gyermek, ifjúsági 
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móra Könyvkiadó
2. Fekete István: Vuk

Móra Könyvkiadó
3. Színezd ki ... és rajzolj Te is

Göncöl Kiadó
4. Ablak–Zsiráf

Móra Könyvkiadó
5. Színezd ki ... és számolj Te is

Göncöl Kiadó
6. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon

Móra Könyvkiadó
7. Varga Katalin: Mosó Masa mosodája

Móra Könyvkiadó
8. Csigavonal – Játékos készségfejlesztô feladatok 

Cash Ker. és Szolg. Bt
9. Benedek Elek: Szélike királykisasszony 

Lap-Ics Kft.
10. Antoine de Saint – Exupéry: A kis herceg 

Móra Könyvkiadó
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Színezd ki… és
rajzolj Te is
Líra sikerlista,
gyermek,
ifjúsági, 3.
■ A foglalkozta-
tó-könyv soro-
zatnak e darabja
is komoly siker-
nek örvend óvo-
dá skö rökben ,
példányait önfe-
ledt örömmel
színezik ki, emi-
att mindig újat
kell venni: a si-
ker kódolva.

Természettudo-
mányi enciklo-
pédia 9. Ôslé-
nyek és hüllôk
Könyvtárellátó
sikerlista, ismeret-
terjesztô, 3.
■ A focihoz és az
irodalomhoz min-
denki ért, de az ôs-
lényekrôl, hüllôk-
rôl és hasonló dol-
gokról csak ilyen
könyvekbôl sze-
rezhetünk ismere-
teket, így hát eze-
ket meg is vesszük
szép számmal.

Vitray Tamás mondta

■ „A második részbôl szeretném,
ha kiderülne, hogy mindazok a
készségek, amelyek a munkámat
vezérelték -  mondjuk például a to-
lerancia, az empátia, a mások sorsa
iránti érdeklôdés-  mind az elsô hu-
szonöt évben fejlôdtek ki bennem
azon események révén, amelyeket
az élet rám szabott. Amikor a tévé-
ben dolgoztam, az volt az egyik fô
törekvésem, hogy mindenki értse
meg: egyszerû ember nem létezik.
Minden ember élete tele van ka-
landdal és próbatétellel, amelyeket
egy jó író úgy tud regénnyé formál-
ni, hogy az adott sors alkotássá, ál-
talános értelmûvé válik. Az én
könyvem csak egy gyerek élete egy
tragikus történelmi korban, egy
gyereké, aki nagyon egyszerû csalá-
di háttérbôl indul el.   De meggyô-
zôdésem, hogy csakis az élet tudja
nevelni az embert, a szülô nem haj-
landó kegyetlen próbatételeket állí-
tani, hisz imádja a gyerekét, nem
képez mesterséges akadályokat, vál-
ságokat csak azért, hogy ellenállób-
bá formálja. Az élet könyörtelen,
mindezt szolgáltatja és a kérdés az,
megoldjuk, túléljük-e, vagy sem.
Ha igen, többek, különbek, erôseb-
bek leszünk általa.  De kell a
szerencse is. Vagy az, amit közön-
ségesen annak nevezünk.” 

(Részlet Mátraházi Zsuzsának
Vitray Tamással készített, októberi

számunkban olvasható interjújából)

Vitray Tamás: Kiképzés
Líra sikerlista, szépirodalom, 2.

’56 és Amerika 
Glant Tibor

EMLÉKEZZÜNK  MAGYARORSZÁGRA  1956
Tanulmányok a magyar forradalom és szabadságharc amerikai emlékezetérôl

„…amerikai állampolgárok, akik nem beszéltek magyarul, mit tudhattak a forradalomról…”

Kiss József Könyvkiadó Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 



Számtalan olyan jelenséggel találkozunk nap mint
nap, melyeket nem igazán értünk, pedig ha tisztá-
ban lennénk mûködésével, könnyebben eligazod-

nánk a világban. A Reader’s Digest nemrégiben
megjelent kötete segítségünkre lehet a különbözô
természeti és technikai jelenségek megértésében.

■ A könyv hat nagy té-
makört jár körül: a vi-
lágegyetemet, az embe-
ri testet, a természetet,
a Földet mint bolygót,
a mindennapi életet és
a kutatás és a technika
érdekességeit. Kérdés–
felelet formájában tár-
gyalja a jelenségeket,
evvel is megkönnyítve
az olvasó dolgát. A té-
mák igen változatosak
és sokrétûek, emellett
tele van olyan kérdéssel
a könyv, amelyek tényleg felmerülhetnek a mindennapi életünk so-
rán, de a választ esetleg csak komoly kutatómunka után találnák
meg valamely tudományos szakkönyvben és az sem biztos, hogy
minden szavát értenénk. Egyik erôssége a kötetnek éppen a nyelve,
a legelvontabb témákról is képes olyan hangnemben beszélni, hogy
az a hétköznapi olvasó számára is tökéletesen befogadható.

Az emberi testrôl szóló fejezetben például ilyen kérdések sorakoznak:
Miért pirulunk el, ha kínos helyzetbe kerülünk? Miért korog a
gyomrunk? Az úszás és a járás velünk született képességünk? A pi-
szok erôsíti az immunrendszert? 

Amellett, hogy általános tájékozódásunkat segíti a vaskos kötet,
minden bemutatott területen egy-egy témát kimerítôbben tár-
gyal. Ezek az összefoglalók hangsúlyt helyeznek a jövô megis-
merésére, olvashatunk például a funkcionális élelmiszerekrôl –
ezek olyan ételek, amelyek a tápláláson túl egészségmegôrzô
funkcióval is bírnak, arról, hogy milyen az élet egy intelligens
házban vagy hogy milyen lesz a jövô autója.

Olyan érdekességekre is fény derül például, hogy mivel az
idôjárás megfigyelése tudományos alapon csak a 19. században
kezdôdött meg, viszont az
aratásokról és a szüretekrôl
már az ókorban is készültek
feljegyzések, ezek alapján az
éghajlatkutatók következtet-
hetnek az idôjárás alakulásá-
ra. Így a közelmúltban fran-
cia tudósok egészen 1370-ig
visszamenôleg rekonstruál-
ták a nyári átlagos középhô-
mérsékletet a szôlôsgazdák
feljegyzései alapján. Így de-
rült ki az is, hogy 1523-ban ugyanolyan nyári forróság uralkodott,
mint 2003 nyarán.

Az egyik nagyobb fejezet a nyelveket tárgyalja. Választ kaphatunk azok-
ra a kérdésekre, hogy hogyan születnek és miért halnak ki egyes
nyelvek, vagy hogy miért beszélünk másképp ma, mint száz évvel
ezelôtt, vagy hogy létezik-e nyelv nélküli kommunikáció, és hogy
hogyan osztályozzák a nyelveket, van-e „nehéz”, illetve „könnyû”

nyelv. Szívesen olvastunk volna kicsit részletesebben a nyelvtípu-
sokról, a nyelvcsaládokról, vagy teszem azt a pidzsin nyelvekrôl.

A kötet egyik legérdekesebb része a világegyetemmel foglalkozó fe-
jezet, melyben megtudhatjuk, mik azok a kvazárok (galaxisok kö-
zepén elhelyezkedô nagyon erôs fényû objektumok), mindig
egyenes-e a fénysugár (nem), mik azok a csillagok (különféle nap-
rendszerek napjai), mi ragyogott valaha Betlehem fölött (valószí-
nûleg két fényes bolygó együttesen). Fény derül arra a kevéssé is-
mert tényre is, hogy víz a Naprendszerben nemcsak a Marson,
hanem a Jupiter több holdján is van. Ugyan e holdakon ez az
élethez feltétlen szükséges anyag vastag jégréteg alatt található,
nem kizárt, hogy felmelegszik a holdak légköre és kialakulhatnak
rajtuk különféle életformák. 

A kalandos mindennapok címû fejezet azokkal a kérdésekkel foglalko-
zik, melyek számtalanszor felmerülhetnek hétköznapjaink során,
csak lusták vagyunk utánanézni, vagy nem tudjuk, hol keressük a
választ. A lyukak a sajtban akkor keletkeznek például, amikor elô-
állításuk során lazán töltik a masszát formába, és nem préselik. Érés
során pedig savó folyik ki belôlük, amely lyukat váj a sajtba. De ke-
letkezhetnek lyukak a préselt sajtoknál is: tejsavbaktériumok hoz-
zák létre ôket, melyek szén-dioxidot termelnek, ami nem tud kiszi-
várogni a sajtból, így az üregek megmaradnak.
Megtudhatjuk azt is, hogy azért nem szükséges a mézet hûtôbe

rakni, mert magas a cukortartalma, viszont rendkívül kevés benne
a víz, és ezért egyáltalán nem romlékony.

Kiderül az is, hogy azért könnyezünk hagymavágás közben, mert
ez a növény olyan kénvegyületeket tartalmaz, melyek a szeletelés
közben felszabadulnak, és a szemünkben lévô könnyváladékkal ele-
gyedve kénsavvá alakulnak, mely csípi a szemünket.

A Varázslatos természet címû rész segítségével kirándulást tehetünk
az állatok, a növények és a gombák különleges és mindig újabb meg-
lepetéseket tartogató világába. Hogy miért emeltük ki külön a gom-
bákat? Mert a gombák se nem növények, se nem állatok. Mivel hely-
változatásra képtelenek, sokáig azt gondolták, növények, de ezek az
élôlények nem képesek a fotoszintézisre, ahogy minden növény.

Ezenkívül kitin van a sejtfa-
laikban, ez az anyag pedig
csak az állatvilágban fordul
elô, a növényeknél soha.
Ezért a mai álláspont szerint
közelebb állnak az állatok-
hoz, mint a növényekhez.

Érdekes megtudni azt is,
hogy a legyek nem csupán
szájszervükkel érzik az íze-
ket, hanem az egész testüket
beborító szôrszálakon talál-

ható ízlelôreceptorok segítségével is. Tehát érzékelik
az ízeket a szárnyukon és a lábukon is. Így elég leszáll-
nia a légynek valamire, rögtön tudja, fogára való-e. 

Jól használható, érdekes, gyönyörû képekkel illuszt-
rált könyvet forgathatunk a Reader's Digest kiadvá-
nyát lapozgatva. A tartalomjegyzéket érdemes lett vol-
na részletesebbre venni, feltüntetni benne a könyv
összes kérdését, mert így nagyon nehezen kereshetô-

ek a kérdések a könyvben. Bár a könyv végén név- és tárgymutató
könnyíti meg a keresgélést. Emellett nem ártott volna egy-két ma-
gyar vonatkozású érdekesség beemelése, akár a számunkra kevésbé
érdekes német adatok rovására.

Jolsvai Júlia
1001 kérdés és válasz a tudomány világából
Reader’s Digest, 7990 Ft
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A minisztérium már nem támogatja új tankönyvek
megjelenését, ezért marad el a Felsôoktatási Tan-

könyv- és Szakkönyvvásár is: nincs mit bemutatni.
Pedig az új oktatási rendszer új tankönyveket kíván.

■ A diákok nem szívesen adnak ki
pénzt a tanulnivalóra. Csak akkor vá-
sárolnak a jegyzetboltban, ha van
kedvezmény, vagy ha olcsóbb a
könyv, mint a fénymásolás, vagy
nem megoldható a könyvtárazás,
fényképezés, kéz alatti használt-csere-
bere. A kiadók egyetlen esélye az árak
mérséklése. Ehhez viszont állami se-
gítség kéne. Ami most nincs.

– 1996-tól jól mûködött a tan-
könyvtámogatás – mondja Lelkes La-
jos, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése (MKKE)
Felsôoktatási Tankönyv Tagozatának
vezetôje. – Az elsô évben még 400
millió forintot különített el az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium erre a
területre. Az összeg folyamatosan
csökkent, tavaly pedig a meghatáro-
zott 80 millió is elmaradt. Azt az összeget ugyanis a tárca a ta-
valyi évre az egyensúlyi tartalékból a Könyvtárellátónak utalta
át. Szerintük ugyanis a legtöbb tankönyv a könyvtárakon keresz-
tül jut el a hallgatókhoz.

Tavaly alakult át a felsôoktatási rendszer. Az egyetemek és fô-
iskolák ehhez az új felépítéshez még többnyire – kényszerbôl –
a régi rendszerû tankönyveket használják, vagy a tanárok által
szerkesztett, átalakított jegyzeteket. Úgy tûnik, hogy ez egyelôre
nem is változik. Pedig a bolognai rendszernek az a lényege, hogy
átjárhatóság van a magyarországi, sôt az európai egyetemek kö-
zött, de ha különbözô intézményekben egyedi válogatású köny-
vekkel haladnak a hallgatók, félô, hogy a tudásuk is eltérô lesz.
Új, egységes tankönyvekkel ezt a helyzetet tompítani lehetne. 

A népszerû, több egyetemen induló szakok esetében jobb a
helyzet, az oda készülô tankönyvekbôl megfelelô példányszá-
mot nyomhatnak, és az biztonsággal el is fogy. A kisebb létszá-
mú szakokra készülô kiadások viszont a támogatás nélkül elle-
hetetlenültek. Ha valahol csak 100 példányban van szükség egy
könyvre, akkor az ára olyan magasba szökik, hogy azt nem ve-
szi meg senki, így a kiadó nyakán marad. Az pedig ennek tuda-
tában már el sem vállalja a sokszorosítást. 

Az idén elmarad a Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásár
is, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése (MKKE) Felsôokta-
tási Tankönyv Tagozata együtt szervezett eddig 12 alkalommal.
November elejére a megszokott helyszínt, a Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem auláját már le is foglalták a szervezôk.
Feleslegesen. (E számunk lapzártája idején még ott volt az MKKE
honlapján az idei évre tervezett programok listáján a vásár, azzal a ki-
egészítô információval, hogy a jelentkezési határidô lejárt. A szerk.)  –

Semmi értelme a jelenlegi helyzetben megtartani a vásárt –
mondja Lelkes Lajos, a fôszervezô. – Pedig sokan vettek részt
ezen a rendezvényen, eljöttek a vidéki egyetemek könyvtárosai
és diákok is, fôleg Pestrôl. A kedvezmények és újdonságok von-
zották ôket. Most új tankönyveket nem tudnak bemutatni a ki-
adók, kedvezményekrôl nincs szó, és a támogatás elmaradása

miatt a kommunikáció is megszakad-
ni látszik a minisztériummal. 
A szakember szerint tavaly a konfe-
rencián még egyértelmûnek látszott
mindkét fél számára, hogy az új ok-
tatási rendszerben tanulóknak új tan-
könyvekre van szükségük. Az idén
viszont elzárkóznak minden segít-
ségtôl. – Pedig most három évbe kell
belesûríteni, amit eddig akár öt évig
tanultak a hallgatók – teszi hozzá
Lelkes Lajos. – Egészen más tana-
nyag-felépítést igényelne, hogy ne le-
gyen szakadék az egyes egyetemeken
tanulók közt. Most más irányba ha-
ladunk. 
A diák általában csak azt olvassa el az
anyaggal kapcsolatban, amit a tanár
kijelöl. A tanárok – mivel nincs más
lehetôségük – az új metódus szerinti
tananyaghoz a jegyzeteket a világhá-

lóra teszik fel. Ez a legegyszerûbben elérhetô, a diáknak még a
könyvtárig sem kell elmennie. Az internetre felrakott jegyzetek-
kel az a baj, hogy sokszor nem egységesek, és kényelmetlen be-
lôlük tanulni. Szörfölés közben nagyobb az eltévedési lehetôség
a szakirodalom tételei között. A tanulnivalót még ki kell nyom-
tatni, hogy könnyen használható legyen, hiszen a képernyôrôl
olvasás vagy tanulás meglehetôsen fárasztó. Arról nem is beszél-
ve, hogy Magyarországon még nem annyira elterjedt a laptop-
használat, hogy a diákok csak letöltsék rá az anyagokat, és
könyvként vigyék magukkal azt, márpedig néha szükség van rá
a tanórán is. Lehet, hogy olcsóbb lenne a CD-használat is, mi-
vel több anyag fér rá, talán környezetkímélôbb is – bár ez nem
igazán szempont –, de az elôbb felsorolt problémákat ez sem
oldja meg.  – Tény az is – teszi hozzá Lelkes Lajos –, hogy a ta-
pasztalatok szerint a tankönyv vásárlásakor a CD-vel együtt kí-
nált változatot kevesebben választják. Valószínûleg azért, mert a
lehetô legkevesebbet áldoznak a kötelezôre.

Régóta bevált módszer a jegyzettámogatás, amelyet a diákok
félévente kapnak az egyetemtôl. A tankönyv- és jegyzettámoga-
tás egy fôre jutó összegét 2006-ban összevonták a sport és köz-
mûvelôdési támogatáséval és 11 650 forintra emelték. Így egyes
egyetemeken és fôiskolákon a megállapított tankönyvre fordít-
ható támogatás mindössze 1500 forint diákonként. Egy tan-
könyv ára legalább 3000 forint.

Van, aki szerint már nincs szükség tankönyvre, elég az inter-
net. Mások a papíralapra esküsznek, szerintük az sosem fog el-
tûnni. A mostani gyakorlat még az utóbbit igazolja. Lehet, hogy
korán hagyta magára a minisztérium a tankönyv nem nyeresé-
ges ügyét?   
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Szerkessze a tanár, nyomtassa a diák
Beszélgetés Lelkes Lajossal






