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Cseh Tamás íróasztala, jellegzetes tárgyai,
lemezek, videó- és magnókazetták, plaká-
tok és rajzok töltik meg a Cseh Tamás
Archívum termeit a budavári Mailáth palo-
ta ódon falai között. A letûnt világot idézô
épületben, frissen viaszolt, míves parkettá-
val és fakazettás oldalfallal borított termek-
ben több mint 2100 dal hallgatható meg,
fel van töltve mintegy 35 ezer fénykép, il-
letve több tízezer oldalnyi kéziratot, kottát
ôriznek. Az archívum, melynek feladata a
mûvész személyes gyûjteményének és szel-
lemi hagyatékának megôrzése, feldolgozá-
sa és közzététele idén januárban, Cseh Ta-
más születésének 71. évfordulóján nyitotta
meg kapuit. A teljes lemezgyûjtemény pá-
ratlan érték, a magnókazetták ôrzik Cseh
Tamás és Bereményi Géza jól ismert alkotói
munkamódszerét (hogy Cseh Tamás kazet-
tára felvett dallamához írt Bereményi szö-
veget). A kazettákat digitalizálták és Cseh Tamás fia, András se-
gítségével az Archívum megpróbálja dokumentálni az egyes da-
lok születését, történetét. Az egyik teremben komplett filmfelve-
vô berendezés található, amelynek segítségével a mûvészre em-
lékezô interjúkat rögzítenek. Ez utóbbi tevékenység jól illeszkedik
a gyûjtemény vezetôjének, Hanák Gábor történész-filmrendezônek a
profiljába, aki korábban az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Inter-
júk Tárának volt a vezetôje. Az archívum és a Méry Ratio Kiadó jóvoltá-
ból a közelmúltban megjelent egy képzômûvészeti album, amely Cseh
Tamás több mint száz grafikáját, festményét és metszetét tartalmazza.
A kötetrôl Hanák Gábort kérdeztem.

– Cseh Tamás íróasztalán szimbolikusnak is mondható tárgyak

kaptak helyet.

– A Katona József Színháztól kapott ezüst cigarettatárca a nagy
dohányosra emlékeztet, a mini kazetták az utolsó hangfelvételek-
re, a régi stílusú forgópisztolynak külön története van, a gyertya
és a kokárda az 1964-es felvonulásra emlékeztet a Batthyány
örökmécseshez, amikor is Cseh Tamást túlzott „magyarkodásért”
letartóztatták, mivel társaival Kossuth-nótákat énekelt. Látható
egy játéktank, ami szintén fontos ereklye, Cseh Tamásnak a Szent
István körúti albérletében állt az akkori pártház felé fordítva. Ha

jött a fôbérlô, visszaforgatta. Látha-
tók továbbá az utolsó kéziratai, az
indiánosdira emlékeztetô nyíl és
egyéb dísztárgyak. 
– A következô teremben Cseh Tamás

rajzai, festményei terítik be a falakat.

Talán nem annyira közismert, hogy

festônek készült, zsenge gyermekkorá-

tól fogva rajzolt. Tehetségesnek mond-

ták, de mégsem futott be.

– Nemcsak tehetséges volt, de meg
is ôrizte a rajzait. Több mint 600 rajz
került elô eddig, kéziratok, levelek
között hevertek, nem voltak rendsze-
rezve soha. 1970-ben, amikor talál-
kozott Bereményivel és elkezdtek da-

lokat írni, szakított a rajzolással és soha többet nem vett ecsetet a
kezébe.  Ahogy ô fogalmazott: a képzômûvész vénája 1970 után el-
sorvadt. Gyermekkorában és kamaszként is ô volt a legtehetsége-
sebb rajzoló az iskolában, a kitelepítés idején, 1952-ben a tordasi ál-
talános iskolában ô is rajzolt Rákosi születésnapját köszöntô plaká-

címlap

Cseh Tamás képzômûvész arca
Album jelent meg a zenész grafikáiból
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tot, majd 1956-ban szintén neki
kellett kivágnia az általa is megraj-
zolt Rákosi-címert a magyar zász-
lóból.  Érettségi után többször je-
lentkezett a képzômûvészetire, de
nem vették fel. Egerben végzett,
mint rajztanár és Kôbányán taní-
tott egy általános iskolában 1974-
ig. Járt a Dési Huber Körbe, majd
felvették egy rendkívüli kurzusra a
Képzômûvészetire és fôiskolai tanár
lett. Rajzai életének dokumentumai

egyben és egy-két kiállítástól eltekintve még soha nem voltak látha-
tóak együtt. Cseh Tamás legfontosabb szándéka mindig is a „hatni
akarás” volt: ez megjelenik rajzaiban, az „indiánban”, a különbözô
társaságokhoz való csatlakozásban és késôbb a zenélésben. 
– A tematikájában pontosan követhetô az érdeklôdési terület: az indi-

án korszak, a tordasi vidéki élet és táj, az ember- és állatportrék. Su-

gárzik belôlük a természet szeretete. 

– Az indián rajzokról azt kell
tudni, hogy nem csupán az indi-
án regények inspirálták, de az
autentikusságra törekedve be-
járt a Néprajzi Tanszékre és a
Múzeumba, hogy társaival mi-
nél élethûbben tudják megszer-
vezni a nyári táborokat 1961-tôl
kezdve. Maga a készülôdés leg-
alább annyira fontos volt, mint a
tábor. A rajzok a nyári táboro-
zás és a tanulmányok együttes

élményébôl születtek. Sokféle technikát kipróbált, mindent, ami elér-
hetô volt. Sok képét, különösen festményeket elajándékozott, az
Archívum egyik feladata éppen az, hogy ezeket felderítse, regisztrálja. 
– Legtöbb képének nincs dátuma és címe. 

– Mivel alkotói korszakában nem volt a nyilvánossággal kapcsolata, nem
volt kiállítása, nem érezte szükségét, hogy identifikálja a képeket. Emlí-
tette, hogy sok állatképet lát a falon. Cseh Tamást nagyon érdekelte a
mozgás, a mozgás fázisainak megjelenítése. Különösen a lovakat ked-
velte, gyakran megjelennek az indián tematikában is. A könyv borítóján
szintén egy ló szerepel, amelyet egyik barátjának, Méry Gábornak aján-
dékozott. Méry Gábornak – aki a Méry Ratio kiadó vezetôje – elévülhe-
tetlen érdemei vannak a képzômûvész Cseh Tamás felfedezésében és a
nagyközönséggel való megismertetésében. A kötet összeállításában
egyetlen vezérlôelv volt: a minôség. A 600 grafikát többen is átválogat-
ták, elsôként Méry Gábor, Császár-Bíró Éva és jómagam, aztán Janko-
vics Marcell, majd Balázs Eszter és Mihály Gábor képzômûvészek. A
mintegy kétszáz kiválogatott képbôl száz került be a kötetbe. Nem is-
merjük a képek datálását, nem tudjuk alkotói korszakokra bontani az
életmûvet, hiszen nagyon rövid idôrôl, csupán egy évtizedrôl van szó.
Az elsô albérletét még kitapétázta a rajzaival, de aztán berobbant a ze-
ne. Az Archívum legközelebb egy autentikus életrajzi kötettel szeretne
jelentkezni, amiben képzômûvészet, fotó és zene a helyére kerül.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

A Cseh Tamás illusztrációkat a kiadó engedélyével közöljük

Cseh Tamás: GRAFIKÁK
Méry Ratio Kiadó, 124 oldal, 6900 Ft

címlap

könyvrôl

Ab Ovo Kiadó
www.abovo.hu

Dr. Sándor Zsuzsa: ELSODORTAK
A vörösiszap-katasztrófa utóélete: a per

Magyarország eddigi legnagyobb kataszt-
rófája 2010. október 4-én történt. Az Ajkai
Timföldgyár X. számú vörösiszap-tározójá-
nak gátja átszakadt, és a kiömlô vörösiszap

elöntötte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófának
nyolc halálos és kétszáznál több sebesült áldozata volt.

Ez a könyv a katasztrófa nyomán indult büntetôeljárással foglalko-
zik. Tizenöt ember áll évek óta a bíróság elôtt, a gyárigazgatótól a gát-
ôrig. Valóban ôk a felelôsek az emberéleteket követelô tragédiáért?
Avagy netán a politika beavatkozott volna a büntetôeljárásba?

Ez a könyv ezekre a kérdésekre keresi a választ. Remélhetôleg mi-
re az ítélet – és e könyv második része – megszületik, a válaszokat
is megismerhetjük.
232 oldal, 3250 Ft

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

Buda Attila: MACSKATÉKA
Tudományosan a macskafélékrôl

E kötet sajtó alá rendezôjének életét kisgyermekkorától kezdve kü-
lönféle állatok tették színessé, tehát nem véletlen, hogy évtizedek
óta gyûjti az állatokra, különösen a macskafélékre vonatkozó tu-
dományos és irodalmi emlékeket. 

A kötet ezekbôl kínál egy gazdag válogatást, amelyben a vidám és
extrém történetek kitûnôen megférnek a korabeli tudományossággal.
A könyv így a macskaféléket kedvelôk mellett a tudománytörténet iránt
érdeklôdôknek is sok kuriózumot elevenít fel számos illusztrációval.

Buda Attila egyetért Ottlik Gézával, aki szerint „az egyetlen való-
di okunk a derûlátásra: a macska... A szépsége abszolút imádatá-
val – a szabadsága, függetlensége teljes tiszteletben tartásával. Ha
ez sikerült, az emberiség nem lehet egészen elveszve.”
208 oldal, gazdagon illusztrált, 3200 Ft

Juhász Ágnes: MEMÓRIAÔRZÔ
Útmutató a demenciával élô betegek
gondozásához

A családok többségében az idôsödô hoz-
zátartozó feledékenységét korával járó,
természetes állapotnak tartják, és csak az
egyre aggasztóbb tünetek szaporodása-
kor fordulnak szakorvoshoz. S amikor el-
hangzik a diagnózis: „demencia”, esetleg
„Alzheimer-kór”, az agyi tevékenység, a
memória visszafordíthatatlan megromlá-

sa, majd tájékoztatják a családot a betegség várható lefolyásáról, ak-
kor kell szembesülniük, hogy életük addigi rendje alapvetôen meg
fog változni, súlyos döntést kell hozniuk: hogyan fognak, képesek-e
gondoskodni beteg hozzátartozójukról. A szerzô 2007 óta foglalko-
zik hivatásszerûen ilyen betegek gondozásával, s tapasztalatai közre-
adásával segítséget szeretne nyújtani. Szegvári Katalin utószavával. 
168 oldal, 2400 Ft
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A Magvetô Kiadó Ünnepi Könyvheti kínálatá-
ban Esterházy Péter, Rakovszky Zsuzsa, Gre-
csó Krisztián és Krusovszky Dénes prózaköte-
te mellett ott találjuk a 33 éves Horváth Lász-
ló Imre új regényét, amelynek fülszövegébe
beleolvasva felkapjuk a fejünket: „…Német-
ország megnyeri a második világháborút eb-
ben a súlyos, letaglózó antiutópiában…”. De
kezdjük a szerzôvel az ismerkedést!

– Mégpedig azzal, ami a borítón legfölül lát-

ható: kicsoda is H. L. I., akinek eddig egy

verseskötete jelent meg (A bolondok váro-

sa), egy kisregénye (Nézd, havasak a fák, tél

van), meg drámát és novellát is írt. 

– Tizenhat éves koromban verseket kezd-
tem írni, mint mindenki, csak én benne ra-
gadtam. Az irodalom rajongójaként író sze-
rettem volna lenni, ezért bölcsészkarra
mentem, gondoltam, a magyar és a törté-
nelem szak segít ebben a legtöbbet. Hu-
szonhét éves koromban kezdtem prózát ír-
ni, önéletrajzi ihletéssel, ebbôl maradt meg
kisregényem, a versek színvonala pedig az
egyetem után komolyodott valamennyire.
Második kötetem fiókban van, jövô évben a
Könyvhétre hozza ki a Magvetô Kiadó, A
hajó, ami nôket szállított címen.
– Kötetének címe bibliai idézet. Említett drá-

mája a Kajafás címet viseli. Érdeklôdése

egy-gyökerûvé teszi-e a drámát és az új re-

gényt? Hol az eredete ennek a regénynek, és

mi volt az alapötlet?

– A Kajafás címû drámát kísérletnek tekin-
tem, egy nem sikerült próbálkozásnak. Ka-
jafás szemszögébôl szerettem volna egy
passió-történetet megmutatni, arról, hogy a
politikus mennyire nem értheti meg a cso-
dát. Egy-gyökerûvé tesz minden mûvet a
keresztény hit, azt hiszem, egyetlen törté-
netet jár körül mindenki, persze ez egy vég-
telenül gazdag történet.

A regény alapötlete egy gondolatkísérlet,
az jutott eszembe egy nap, hogy ha a krisz-
tusi üzenetet valamiképpen meg lehetne
semmisíteni, azonnal újratermelné magát,
automatikusan. Tehát ha kitörölné valami
az emberiség tudatából, úgy képzelem,
rögtön újra megtörténne. Ez persze egy
apokaliptikus állapotban jöhetne csak létre,
ez volt a következô felvetés, mi lenne ez az
állapot, az a fajta teljes elnyomás, ami ilyen
ambícióra törne. Ezt csak a náci uralom tud-
ná elérni, ahogyan akarta is elérni, csak ka-
tonai vereséget szenvedett.

– A címsor alatti ábra az Ah-

nenerbe (Ôsapáink öröksé-

ge) okkult, náci intézet jele

rúnákkal. A biblikus cím és

az árjakutató áltudomány

alapján a mûben egy embertelen ideológia

néz szembe a kereszténységgel (háttérben a

faji háború folytatásával, a világuralommal).

Milyen gondolatok foglalkoztatták, amikor

belefogott az írásba?

– A regény a felszínen a náci ideológiával és
gyakorlattal foglalkozik, azt mutatja be a le-
hetô legalaposabban. A technika evidens:
ahhoz, hogy a jó megjelenjen a maga erejé-
ben, olyan gonoszt kell ábrázolni, ami sú-
lyával képes egy drámai szituációt képezni
vele, képes ütközni, kettejük minél intenzí-
vebb harca bontja ki a bennük és a világban
rejlô lehetôségek minél nagyobb tárházát,
és a mi döntéseink tágabb lehetôségeit a
lelkiismeretünk tükrében.
– A mûformával folytatva: voltaképpen napló.

Klaus Arme, a mûvelt, gazdag és kíméletlen

náci ideológus 1942 júniusától 2013 novem-

beréig 275 füzetet írt tele feljegyzéseivel. Ezek

egy része alkotja a könyv szövegét. (Persze a

fejezetek koránt sincsenek elaprózva.) Az an-

tiutópia mellett talán a filozofikus dialógus- il-

letve vitaregény a lehetséges kategória-meg-

jelölés. Mennyire ért egyet ezzel?

– Utalva az elôzô kérdésre adott válaszra,
egyetértek vele. A napló-forma viszont más
szempontból is fontos. A keresetlenség illúzi-
óját kelti, ha mégoly rendezett elme írja is a
naplót, valamint belsô beszédet jelent, ami al-
kalmat ad a mélyebb karakterformálásra,

aminek során felépíthettem egy olyan figurát,
amilyennek én látom a náci embertípust, leg-
alábbis egy fajtáját, amivel a leginkább foglal-
kozni érdemes: akinek semmi mentsége nincs
tulajdonképpen. Nincs sérülése, frusztrációja,
nincs magyarázat a gonoszságára, valóban
gonosz, ami mitikus szó ugyan, viszont a kép-
lete egyszerû, elárulja a saját lelkiismeretét, az
emberi normákat. Visszaél a szabad akarattal.
A „klasszikus” német náci tiszt ábrázolásban
mindig van valami giccs, hogy ôrült, perverz,

szadista, esetleg opportunista.
Nagyon veszélyes giccs meg-
fosztani az intellektustól ezeket
a gonosztevôket, a világtörténe-
lem legnagyobb gonosztevôit,
holott persze voltak rendkívül os-
toba gesztusaik, valamint ostoba
prototípusa is létezik a fasisztá-
nak evidensen, de mégis, hogyha
nem tekintjük az intellektust sem-
leges tulajdonságnak, akkor az
észt és a sikerességet önmagában
erényként fogjuk kezelni, ami

rendkívül veszélyes. A dialógus- vagy vitare-
gény mûfajához itt nem archetípusok, hanem
mitikus figurák készültek. A napló-forma a
modern, gonosz mítosz kulcsfiguráját építet-
te fel, hogy, bár esélytelenül, de szembeszáll-
jon az eredeti mítosz, a legfontosabb, a jóság
mítoszának figurájával. Akivel könnyebb dol-
gom volt, hiszen Karol Wojtyla életmûve adta
magát, hogy Szókratészként, csak egy, a mo-
dern ember, az Adorno által említett Ausch-
witz utáni ember számára fontosabb szellemi
mérkôzésben kifejtse téziseit az emberi lény
igaz valóságáról. A nácizmus annyira be-
szennyezte az emberi civilizációt, hogy olyan
alapvetô értékekrôl, mint a szeretet, újra el
kell kezdeni gondolkodni. Persze Krisztushoz
fogunk elérni, akit Szókratész is megelôlegez.
Akit nemcsak vallási figuraként, hanem mí-
toszként is kell látnunk, az emberben lévô jó-
ság alaptörténeteként, mûveként, amihez ké-
pest újra és újra át kell gondolnunk a világunk
helyzetét és saját magunk létezését.

Csokonai Attila
Fotó: Kunfalvi Judit

Horváth László Imre:
LETT ESTE ÉS LETT REGGEL
Magvetô Könyvkiadó, 292 oldal, 2990 Ft

interjú

Az apokalipszis újjászüli a jóságot
Beszélgetés Horváth László Imrével
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Jubileumi év az idei a Gene-
ral Press Kiadó számára:
megalapításának negyed-
százados évfordulója mellett
Világsikerek nevû sorozatá-
nak huszadik születésnapját
is megünnepelhette, és ezt
áprilisban a széria kétszáza-
dik darabjával, Peter James
Az idô rabságában címû kö-
tetével üdvözölte. Lantos
Katalin igazgatóval a hu-
szonöt év alatt elért eredmé-
nyekrôl, a sikeres mûvek ki-
választásának titkáról, díj-
nyertes kötetekrôl és a je-
lenlegi könyves nehézségek-
rôl beszélgettünk.

– Nem volt újdonság szá-
munkra a kiadóalakítás, mert
1982-ben az elsôk között
kezdtünk kulturális vállalko-
zásba, egy másik társasággal
létrehoztuk az Editorg nevû
könyves céget. Hat év eltelté-
vel, a rendszerváltás hajnalán, amikor már
eléggé liberális szelek fújtak az országban,
úgy döntöttünk, más utakat szeretnénk
járni, jó lenne több lábon állni. Az új kiadó
mellett reklámügynökséget is bejegyeztet-
tünk. Késôbb megvettük a Borsodi Nyom-
dát, tovább bôvült a társaság tevékenységi
köre, így jó ideje már komplett szolgálta-
tást tudtunk nyújtani. Az idôk folyamán a
nyomdai résztulajdonunkat eladtuk, és
másik nyomdával társultunk. Ez a konst-
rukció bevált, mert valamelyik lábunk azért
mindig biztosabb talajra támaszkodhatott.
Az utóbbi években persze nekünk is elég-
gé megnehezült a dolgunk.
– Milyen tekintetben alakult leginkább ked-

vezôtlenül a könyves szakma helyzete?

– A könyvforgalom néhány év alatt közel
tízmilliárdot esett vissza. Rengeteg cég
szûnt meg, így a reklámvonalunk is egy ki-
csit visszaesett, de sikerült az évek folya-
mán újra feltornázni magunkat. A könyvki-
adásban a körbetartozás a legtragikusabb.

A kintlévôségünk hatalmas, és így mi is
adósok vagyunk. Ígéret ígéret hátán, de
senki sem tartja be a szavát. A kereskedôk
diktálnak, magas részesedést kérnek, és a
teljesítést hatvan, aztán kilencven napra
tolják ki, de általában abból se lesz semmi.
A néhány kereskedôtôl úgy kell kipréselni
a tartozást, úgy kell hétrôl hétre, hónapról
hónapra kikönyörögni a pénzt. Nekem idô-
re kell az adót befizetnem az államnak, és
amiatt vagyok képtelen elôrelátóan gaz-
dálkodni, tervezni, a hozzánk fordulók
jobbnál jobb ötleteit válasz nélkül hagyni,
a Bolognai Könyvvásáron látott újdonság-
ról fájó szívvel lemondani, mert egy állami
cég nem tartja fontosnak, hogy kifizesse a
tartozását. Amikor bekapcsolódtam a
könyvszakmába a három nagy terjesztôvál-
lalat huszonnyolc százalékos árrésért plusz
négy százalékos leülepedési tartalékért,
amelybôl kedvezményesen kínálta vagy
zúzdásította a maradék példányokat, fixre
megvette a könyveinket.

– Mit kellett otthagyniuk Bolognában for-

gótôke hiányában?

– Sok szép dolgot, köztük egyik kedven-
cünk, a Nyúl Péter sorozat új darabját. A
mesét most Emma Thompson folytatja,
de nem merjük megvenni a következô
kötetet addig, amíg nem látjuk, hogy ja-
vul az itthoni helyzet. A külföldieket nem
érdekli, hogy Magyarországon válság van
és fizetési nehézségek támadtak. Ugyan-
így vagyunk a Pettson és Findusz sorozat-
tal, folyamatosan kell utánnyomni, mert
még 15 év után is óriási a sikere, de pénz
hiányában nagyon nehéz.
– Csodálatos gyerekkönyveikkel mintha

szándékosan nevelnék ki a jövô felnôtt ol-

vasóit.

– Talán nem pontosan így fogalmaztunk,
de fontosnak tartjuk, hogy gyerekeknek
csak tartalmas, esztétikus könyvet sza-
bad a kezükbe adni. A Szép Magyar
Könyv versenyen a Szegedi Katalin és Ta-
kács Mari által illusztrált köteteink is
nyertek. Az Aranykulcsocskánk IBBY-dí-
jas lett. Szegedi Katalint még az irodalmi
Nobel-díjjal majdnem egyenértékû Astrid

Lindgren-díjra is felterjesztették. A Bolo-
gnai Könyvvásár díjazott jelöltjei közé is
került be kiadványunk, és csak a legutolsó
körben estünk ki, de egy ilyen nemzetkö-
zi megméretésen ez is nagy szó. 2008-ban
megalapítottuk néhány kiadóval a Magyar
Gyermekkönyvkiadók Egyesületét, ponto-
san azért, hogy egy kicsit irányítsuk a
gyermekkönyvkiadást. 
– Hogy sikerült sorozatfüggôvé tenniük a

vásárlókat?

– Már 1993-1994-ben arra az elhatározás-
ra jutottunk, hogy átstrukturáljuk a könyv-
kiadásunkat. Tervszerûen építettük fel a
sorozatainkat, amelyek miatt számolnak
velünk, és azt hiszem, rangot is sikerült ki-
vívnunk magunknak, hiszen 2010-ben az
év kiadója 3-ik helyezést nyertük el. Ügyel-
tünk a fokozatosságra, mert ez kis ország
kis lehetôségekkel, és véleményem szerint,
aki itt nagyot akar kaszálni, az vagy meg-
bukik, vagy nem tisztességes úton éri el a
sikert. Minden második, harmadik évben

„Nehéz hónapok elôtt áll a könyvszakma”

Díjözön, sorozatok válság idején
Beszélgetés Lantos Katalinnal,
a huszonöt éves General Press igazgatójával



indítottunk el egy új könyvsorozatot. A Vi-
lágsikerek sorozatunk most húszéves, és
megjelent belôle a kétszázadik kötet. A
Romantikus regényeket is jegyzik. Remek
munkák láttak napvilágot a tudományos
kategóriában, a Különleges könyvek sorá-
ban. A Húsvét-sziget rejtélyétôl, a Szent-
földtôl (Kié a Szentföld? címmel), Kolum-
buszig,  vagy John Man Attila a barbár ki-
rályáig, Marco Polóig számos könyvet ad-
tunk ki világhírû szerzôktôl. Útjára indítot-
tuk az óriási sikert hozó Regényes történe-
lem sorozatunkat. Ebben most jelent meg
a Tûzvirágok ideje Sarah Larktól. Bôven
akadnak méltán világhíres szerzôink.
Jeffrey Archer ötkötetes regényfolyamából
a negyediknél tartunk. Mivel már harminc-
egynehány könyvét jelentettük meg, soro-
zatként tarjuk nyilván a mûveit. Ugyanígy
gondolkodunk Nicholas Sparksról is, aki
méltán érdemli meg az olvasók rajongását.
Bár bennünket is érintett a válság, de az ol-
vasóink és sorozatkedvelôink hûségesek
maradtak. Idén elindítottuk az e-könyv for-
galmazást, és nem várt eredményeket
érünk el, hónapról hónapra sokszorozódik
meg a forgalmunk.
– Ki dönti el, hogy mikor, mely mûveket ad-

nak ki?

– Egész évben gyûjtjük a kínálatot, az iro-
dalmi szerkesztônk mellett magam is sokat
barangolok külföldi kiadók oldalain. Szer-
vezetten, kényelmesen dolgozunk, októ-
berben már szeretem tudni, hogy mit
adunk ki a következô évben. Gondot okoz
azonban, hogy e téren is inkorrekt megol-
dások harapóztak el. Több millió forintba
kerül, mire egy szerzôt bevezetünk a hazai
piacon. Aztán, amikor már sok pénzt öl-
tünk reklámba, ezért fut a szekér, oda-
megy az ügynökséghez egy másik kiadó,
aki többet ígér, és mi hiába jelentettük
meg már az alkotó tucatnyi mûvét, az új
jelentkezô kapja meg a friss mû kiadási jo-
gát. Nem mondom, hogy minden ügynök-
ség így jár el, de akad, amelyik mintha nem
ismerné a gentlemen's agreement fogal-
mát, amelynek betartása korábban becsü-
letbeli ügy volt. Egy kiadónak a szerzôi je-
lentik a legnagyobb értéket. Ha ennek a
jognak a tiszteletben tartása elbizonytala-
nodik, senki nem fog energiát és pénzt for-
dítani arra, hogy új írót ismertessen meg az
olvasókkal. Mi igyekszünk töretlenül men-
ni elôre, új, mai témájú sorozatot is indítot-
tunk, Írisz könyvek címmel. De érezzük,
hogy nehéz hónapok elôtt áll a könyvki-
adás. Ha nem fognak megoldódni a gond-
jai, félô, hogy az egész szakma, egy teljes
kulturális ágazat bedôl.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

interjú

A nyaralásból is hazakívánkozott már gyerek-
korában is az azóta az USA-ban, Olaszország-
ban, Dél-Koreában és persze itthon szintén
sokszorosan díjazott könyvillusztrátor, ha an-
nak idején szülei az útra nem csomagoltak be
kellô mennyiségû rajzeszközt. A középiskola
után csalódásként élte meg, hogy az Iparmû-
vészeti Fôiskolán felvétele évében nem indult
animáció szak, mert akkor éppen a rajzfilmké-
szítés vonzotta. Végül is jól döntött a sors; Sze-
gedi Katalintól tudom, hogy a könyvillusztrá-
lás az igazi szívszerelme. A General Press egyik
sorozatához például már tízéves szerzôdéssel
kötôdik. De nem volt ez mindig így.

– A diploma után évekig csak tengôdtem,
akár takarításból is – mesél pályakezdése buk-
tatóiról. – Hamar kiderült, amikor rajzot taní-
tottam, hogy nem vagyok pedagógusalkat.
Nagyon élveztem viszont, amikor a Kolibri
Színházban dolgoztam bábtervezôként. Min-
dent teljes erôbedobással csinálok, így az olva-
sópróbától az utolsó elôadásig mind a két rám
kiosztott darab sorsát végigkövettem. Pilinsz-
ky János A nap születése címû mûve volt az
egyik, Novák János rendezésében, a másik a
Horváth Péter által színpadra állított Május 35.
A fiam megszületése után csak csodálni tud-
tam azokat, akik család mellett is vállalják a

Kôszív és szívszerelem
Szegedi Katalin életében
A térhatású illusztráció titka
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interjú

színház nehezen élhetô ritmusát, de magam
erre nem voltam kapható. Gondoltam, itt az
ideje, hogy megvalósítsam régi vágyamat.
– A „bábozás” után könyvmûhelyeknél kezdett

kopogtatni?

– Szétküldtem minden akkor létezô könyvkia-
dónak egy értesítôt, mellé önéletrajzot és egy
grafikámat. Nagy csönd volt a válasz, de nega-
tív visszajelzések is érkeztek: egy-egy giccses
munkát küldtek mutatóba, hogy na, majd ha
ilyen szépen tudok rajzolni, akkor jelentkez-
zem újra. Két kiadó, a General Press és a Mó-
ra szavazott nekem, a pályakezdônek bizal-
mat, és a kapcsolat a mai napig tart.
– Már akkor is megvoltak a jellegzetes, nyúj-

tott, sokszor szomorkás arcú figurái?

– Valamennyire megmutatkozott ez a jelleg-
zetesség, de nem úgy, ahogy mostanában lát-
szik. Lassan fejlôdô személyiség vagyok. A
kezdet kezdetén leginkább az akvarelltechni-
kát szerettem, de egy idô után kicsit megun-
tam, és elkezdtem akrillal festeni. Aztán a kol-
lázstechnika lett a kedvencem, kimerészked-
tem általa a térbe. A jelenlegi munkáim már
eléggé háromdimenziósnak mondhatóak.
– Hogy tudja kollázzsal elérni a háromdimenzi-

ós hatást?

– Évek óta gyûjtögetek kacatokat, és elôbb-
utóbb mind megtalálják a helyüket a képei-
men. A legkarakteresebb munkám e téren
Finy Petra Fûszerkatonája, amely a Cerkabella
gondozásában jelent meg. Abban azt a játé-
kot ûztem, hogy kidobált, az idôjárás viszon-
tagságainak kitett anyagokat, mondhatni sze-
metet ragasztottam a képekre, és ezekbôl állt
össze a mûvészi alkotás. Felhasználtam rozs-
dás, összetaposott konzervdobozt, egy kapa
fejét, döglött bogarat. Örülnek a gyerekek,
amikor felfedezik ezeket az apró részleteket.
– Szokott találkozni a gyerekolvasókkal?

– Elô-elôfordul. Konkrétan író-olvasó találko-
zóra azóta hívnak, hogy felkérést kaptam egy
velencei illusztrációs kurzuson való részvétel-
re, ahová elôzetes tervet kellett vinni, ezért
megírtam a késôbb itthon, a Csimota Kiadó
Tolerancia sorozatában is megjelent saját me-
sémet, a Lenkát, amelyet késôbb még a pár-

ja, a Palkó címû követett. A ta-
lálkozókon, miután felolvasom
a mesét, kézmûveskedünk is
együtt a hallgatósággal. Az a
legérdekesebb tapasztalat,
hogy a gyerekek egyáltalán
nem azok szerint a sémák sze-
rint gondolkodnak, amelyeket
a felnôttek igyekeznek rájuk
erôltetni. Ennek egyik jó pél-
dája a G. Szász Ilonának a
General Pressnél megjelent
gyönyörû meséje, A Min-
dentvarró Tû. A történet jel-
legénél fogva azt találtam
ki, hogy régi fotográfiákkal
illusztráltam a könyvet. Ter-
mészetesen közben festet-
tem meg kollázstechniká-
val is ragasztgattam bele
mindenfélét. Az egésznek
borongós, barnás hangu-
lata lett, de mondhatnánk
nosztalgikusnak vagy me-
lankolikusnak is. A felnôt-
tek némelyike, pusztán
azért, mert nem csiricsáré
színekkel, hanem visszafo-
gott pasztell barnákkal
meg sötétebb tónusokkal
dolgoztam, elôszeretettel
rásüti a bélyeget, hogy fé-
lelmetes, és nem adná a
gyerek kezébe. Még mielôtt megjelent volna
a kötet, egy iskolában teszteltem a hatást.
Felolvastam a mesét, mutogattam a képeket.
Csodálatos volt szembesülni vele, ahogy a
gyerekekbôl feltört az ôszinte, kirobbanó
öröm: „hú, de gyönyörû”. A félelmetes szó
eszükbe sem jutott.
– Hogy dönti el, hogy milyen sûrûn legyenek il-

lusztrációk a könyvben, és azok milyen jellegû-

ek legyenek?

– Szeretem tiszteletben tartani az író elképze-
lését. Azt gondolom, hogy miközben írja a
történetet, a belsô képi világából indul ki, és a
rajzokon azt szeretné viszontlátni. Sokáig

ezért féltem a kortárs szerzôk
mûveitôl. Tartottam tôle, hogy
beleszólnak a munkámba. A
szigorú tollbamondás nálam
nem mûködik. Mindig azt ké-
rem a kortárs alkotótól, hogy
elôzetesen ne mondjon sem-
mit, ha majd elolvasom a kézira-
tot, az úgyis beszél az ô konkrét
utasításai helyett. Nagyon örü-
lök, mert minden ilyen alka-
lommal végül azt kérdezték:
honnan tudtam, hogy pont
ilyennek képzelték a figurát, a
környezetet? Regény vagy an-
tológia esetében úgy alakítom a
kép és szöveg arányát, hogy vi-
szonylag gazdagon illusztrált le-
gyen a kötet, de ne kerüljenek
túlsúlyba a grafikák.
– Kapja vagy választja a könyve-

ket, amelyek cselekményét maga

alkotta figurákkal, helyszínekkel kell

láttatnia?

– Mára szerencsére már válogat-
hatok is, mert annyi felkérést ka-
pok, hogy némelyiket vissza is uta-
sítom, vagy idôhiány miatt, vagy
azért, mert nem az én világomat
képzelném el mellé. Ilyenkor magas
színvonalon alkotó kollégákat szok-
tam ajánlani a felkérôknek. Az én
világom is sokféle. Régebben csak a

klasszikusokat szerettem, de ma már jóval
nyitottabb vagyok a kortársak felé is, csak
képviseljenek egyfajta marandó értéket.
Szeretem a lelkizô meséket, de ugyanakkor
a humort is. Beleolvasok a megkapott kézi-
ratba, és két mondat után már tudom, hogy
az az enyém-e, vagy sem. Olykor ajánlok is
kiadnivaló mûveket. A General Press tízköte-
tesre tervezett sorozatához, A gyermekiro-
dalom klasszikusaihoz javasoltam például
Wilhelm Hauff meséit. Gyerekkoromban ô
volt a kedvenc szerzôm. A kis Mukkot, az
Orros, a törpét követô harmadik, a Hauff-é-
letmûvet befejezô kötet, A kôszív a legked-
vesebb számomra. Világéletemben szeret-
tem a szomorkás, borongó hangulatú, kicsit
sejtelmes, akár még félelmetes hangulatú-
nak is mondható meséket. Szénégetô Péter,
aki elégedetlen azzal, hogy folyton csak ko-
romban él, sorsa jobbrafordulásáért cserébe
eladja a lelkét Hollandus Mihálynak. Meg-
gazdagszik ugyan, de kôvé válik a szíve. A
vége persze jó a történetnek, de az most
maradjon titok.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

Illusztrációk Wilhelm Hauff A kôszív címû
könyvéhez
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A 25 éves KRÁTER KIADÓ könyvkínálatából

Herczeg Ferenc: A FEHÉR PÁVA (regény)
ARANYRÖG KÖNYVTÁR sorozat 

Herczeg Ferenc páratlan írói készsége ebben a
regényében is megmutatkozik: az élet min-
dennapi menete álomszerû jelenetekkel bo-
nyolódik, és eljut egy bizonytalan párválasztá-
si kalandig, amely a fôhôs(nô) fôvárosba szö-
késével ér véget. Az egyedüllét nehézségét in-
kább felvállalja, mint hogy egy rossz házasság-
ban rekedjen meg, amelyben minden bi-
zonnyal még magányosabb, boldogtalanabb
és elégedetlenebb lenne. A címadó hôsnô sor-
sa Budapesten tanulságosan alakul, szószóló-
ja lesz az önállósodni akaró nôk szabadság-
hirdetôinek, és hamarosan a nôsors jobbítói
között találja magát. Az ARANYRÖG KÖNYV-
TÁR 30 kötetes sorozatában Herczeg Ferenc-
nek még három kötete jelent meg: Északi szél;
Az élet kapuja; Ádám, hol vagy? címmel.

Rab Gusztáv: BELVEDERE (regény)
ARANYRÖG KÖNYVTÁR sorozat
Ára: 3400 Ft

A francia emigráci-
óba kényszerült
írót hazánkban ke-
vesen ismerik, pe-
dig kilenc regényt
írt, melyek elôször
francia, majd fô-
ként angol és né-
met nyelven jelen-
tek meg. A Belve-
dere cselekménye

egy megpróbáltatásokkal teli történelmi kor-
ban, 1938-ban játszódik, a tragikus trianoni
békediktátum idejében. Szerelem, házassá-
gon kívüli párkapcsolat, hûség és megbizo-
nyosodás.  20 év fájdalom után az elsô bécsi
döntés mámorában, Belvederében, bekövet-
kezik a várva várt örömünnep. De vajon a tör-
ténelmi pálfordulás kihatással van-e a szerep-
lôk sorsának alakulására? A regény feledhe-
tetlen üzenete mindegyikünk életében fon-
tos: „Nem szabad a múltat eltitkolni azok
elôtt, akiket szeretünk, mert akkor hazudunk
nekik.” És a regény története is tanulsággal

zárul: egyszer, legalább egyszer végül a ma-
gánéleti boldogság és a nemzeti öröm egy
idôben valósul meg…

Indig Ottó: KÁNIKULA (regény)
ARANYRÖG KÖNYVTÁR
Ára: 1500 Ft

Az erdélyi szárma-
zású író regénye
a franciaországi
Co^te d’Azur napos
tengerpartjára re-
píti olvasóit. A
szerzô önéletrajzi
ihletésû, pszicho-
krimi regénye kivá-
ló társadalmi kor-
rajz a 30-as évek

nyugatjáról, dekadens szerelmekrôl, unatko-
zó milliomosokról, akik tudomást sem vesz-
nek a világégésrôl… mert a francia tenger-
part a béke szigete, ahol vágyak és titkok
perzselik a nyaralókat. A regény szereplôinek
különös szerelmi kvartettje, köztük egy lesz-
bikus hajlamú fiatal nô és egy érett korú fér-
fi furcsaságokkal teli párkapcsolatából eredô
tragédia igazolja az egészséges lelkületû ol-
vasó elôtt a beteges hajlamúak esendôségét. 

Gyurkovics Tibor: 
MINDENNAPI SZERELMÜNKET ADD
MEG NEKÜNK MA (regény)  és
NE SZERESS, NE SZERESS (regény)
7fátyol sorozat 10. és 11. kötet

A Mindennapi szerelmünket add meg nekünk
ma c. regény a nemrég elhunyt író idei Ünne-
pi Könyvhétre megjelentetett mûve, melyben
a tapasztalt pszichológus-író mesterien mon-
datokba öltött lélekábrázolásában ki-ki önma-
gára ismerhet, szembesülhet bensô vívódásai-
val, döntéseivel. Jól tettem-e? Jól teszem-e?
Ezekre a kérdésekre a mû bôséges választ
nyújt, mert a regényben ábrázolt szereplôk
sorsából ki-ki megítélheti a maga életét. 

A Ne szeress, ne szeress c. regény fôhôse
egy fiatal idegorvos; maga a történet tulaj-
donképpen a fôhôs egy napjának, karácso-
nyi inspekciójának ideje alatt játszódik, s
ezalatt, munka közben éli át szerelmi kap-
csolata történetét, szétdobálva e szerelem

kronológiáját, ahogy asszociációi paran-
csolják. A szerelmes pár titkos és tilos sze-
relemben él, mert a nô feleség, és boldog-
ságuk lopott boldogság, tele a tilalmak
buktató erejével. Szükségük van egymásra,
mégis taszítják egymást, a bujkálások ki-
kezdik legôszintébb érzéseiket, mint a mé-
zet a belékerült morzsa. 

Ambrus András: SZÉKELY TRIANON
(regény)
Ára: 1800 Ft

1925-öt írunk,
egy székely falu
küzd a megma-
radásáért. Min-
den vagyonuk a
hatalmas fenyves
erdô, de erre
már szemet ve-
tett az új állam-
hatalom és az új
ügyeskedôk se-

rege. Mindezt néhány év múltán betetôzi a
nagy gazdasági válság, amely végigsöpör a
világon, és jó alkalmat teremt az uzsorá-
soknak. Eközben a faluközösség ôrzi szo-
kásait, éli hétköznapjait, és – ahogy száza-
dok óta –, mindenek ellenére továbbra is
teremnek áldozatkész vezetôk. A nagysze-
rû színmûvész-író könyvben leírt élményei-
nek nagy része gyermekkorából, családja
életébôl ered, amikor maga is átélte a ki-
sebbségi sors keserû kenyerét. 

vitéz Kollányi Károly:
KÁRPÁTI TRILÓGIA (esszé-trilógia), 2. kiadás
Ára: 3000 Ft

Vitéz Kollányi
Károly három
nagy sikerû
könyvének újra-
kiadását veheti
kézbe az olva-
só. A geopoliti-
kai mûvek igaz-
ságkeresô stílu-
sa hiánypótló
erôvel bír, kere-

settsége indokolja a korábbi három
kötet, a Kárpát-medence Európában, a
Régi felvidékünk magyar múltjának
elrablása, és a Trianoni boszorkánykony-
ha egybegyûjtött kiadását.

Beke Ferencné:
HÁROM ÉV HORTOBÁGY POKLÁBAN
(történelmi memoár), 2. kiadás
Ára: 1500 Ft
Az ötvenes években kitelepített Baranya
megyei jegyzôcsalád és társai sorsa horto-
bágyi mementóként maradt az utókorra.
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A 25 éves KRÁTER KIADÓ könyvkínálatából

Dr. Barton Attila
és Jeney Attila
történeti pontos-
ságú jegyzetei
méltó módon
egészítik ki a ma-
gyar kulák-gulág
szenvedéstörté-
netét. A kötet ér-
zékletes stílusa,
ôszintesége, hite-

lessége miatt mindenki számára olvasmá-
nyos mementót állít a Rákosi diktatúra fáj-
dalmas és kegyetlen korszakáról.

D. Kenese Erzsébet: HONFOGLALÓK
(regény)
KRÁTER IFJÚSÁGI KÖNYVEK sorozat

Ára: 2400 Ft
A Honfoglalók cí-
mû regény az Etel-
köztôl a jelenlegi
haza földjéig, és
Árpád fejedelem
haláláig kíséri nyo-
mon a Duna-Tisza
tájaira érkezô ma-
gyarok vándorlá-
sát, a nép küzdel-
mét a fennmara-

dásért, az új haza megtalálásáig a Kárpátok
koszorújában. Lebilincselô formában tárul fel
elôttünk a múlt, ebben a régi magyar nyel-
vemlékek szókincsét fölelevenítô, történelmi
regényben. A kultuszminisztérium 1942-ben
a Honfoglalókat kötelezô középiskolai olvas-
mánynak minôsítette. 

D. Kenese Erzsébet:
A FEGYVERTELEN KATONA (regény)
ARANYRÖG KÖNYVTÁR sorozat
Ára: 2700 Ft

Az emigrációban
élt írónô könyve
1956-ban jelent
meg Buenos Ai-
resben. D. Kenese
Erzsébet hazai ol-
vasók elôtt isme-
retlen remekmûve
Európa második
világháború utáni
lelkiismeretének

önvizsgálata is: történelmi visszatekintés-
ben, történelmi díszletek között. A könyv
elolvasása maga is Manréza, lelki önvizsgá-
lat, lelki megtisztulás: loyolai Szent Ignác
élete kevesek elôtt ismert, miközben köztu-
dott, hogy ô alapította a Jézus Társaságát.
A loyolai szentnek döntô szerepe volt a re-
formációt követô katolikus megújulás ki-
bontakozásában. 

Kiss Attila: GESTA AVARORUM
(az elveszett krónika)
Ára: 3500 Ft

Különleges könyvet
tart kezében az ol-
vasó, ifjú és felnôtt
egyaránt. Kiss Atti-
la, az Altináj és más
sikerkönyvek szer-
zôje ezúttal egy
képzeletbeli króni-
kás, bizonyos Allo-
genész köpönyegé-
be bújt, és megírta

az avarok történetét, a gestát, ami akár fenn-
maradhatott volna az évszázadok során… Az
irodalmi keret mögött azonban komoly törté-
nelmi-szakirodalmi háttérmunka húzódik
meg, hiszen az avarok kárpát-medencei törté-
nete egyik legvitatottabb területe ôstörténe-
tünknek. A helyben talált „ôslakók”-kal, az
avarok maradékaival összeolvadva született
meg a magyar nemzet, mely nyitott kapukkal
várta az újabb érkezôket, hogy értékeiket
megôrizve ôket is magyarrá tegye. 

Kosáryné Réz Lola regénytára
sorozat 11. és 12. kötet: 
EXCELSIOR – TÁVOLI KÉK HEGYEK
és SELMECI DIÁKOK (regény)
TÜNDÉRKASTÉLYT ÁLMODTUNK 

Az Excelsior a világosi fegyverletétel után
játszódik, és a magyar fiatalok emigrációs
sorsát mutatja be. Egyedi példa ez a hazai
regényirodalomban. Külhoni, európai érték-
világ, a bányavárosi múlt polgári tradíciói és
az örök fiatalság útkeresései teszik szá-
munkra ma is értékessé, olvasmányossá a
történetet, a hazatérô fiatalság történetét. 

A Távoli kék hegyek az írónô nagyapjának az
életérôl szól: hogyan válik egy szegény diákból
bányagróf? A pergô események szinte a mese
világába vezetik az olvasót, aki ennek ellenére
tudja, hogy a 19. sz. utolsó harmada valós vi-
lágának megtörtént eseményeit élheti át. 
A Selmeci diákok egy selmeci akadémián tanu-
ló francia diák magyarrá válásának és Magyar-
országon maradásának történetét meséli el,
eseménydús cselekményvezetéssel. Korhû tör-

ténelemábrázolás, hiteles társadalomrajz, máig
aktuális csoportlélektani felismerések tették
fontossá a könyv újra kiadását. 

A Tündérkastélyt álmodtunk mi régen rész-
ben a kiváló írónô ötvenes évekig írt költemé-
nyeit adjuk közre. A magyar tárgyias líra elôfu-
táraként is értelmezhetô verseket fegyelmezett
verselésük, humánumuk és keresztyéni szelle-
miségük miatt a századközép magyar lírájának
értékes darabjaiként tarthatjuk számon. 

Wass Albert – Erdôk könyve sorozat: 
MESE A KÉK HEGYEKRÔL (15. kötet) és
MESE AZ ERDÔRÔL
(színes, képes mesekönyvek) 

Mindkét mese a „látó” emberekhez szól,
felnôttekhez és gyerekekhez egyaránt.

A Mese a kék hegyekrôl izgalmas kérdés-
kört feszeget: a távoli célt, ha elérjük, akkor
a hátrahagyott világ válik titokzatossá szá-
munkra. Az elérhetetlen „hegyekben” akar-
juk megtalálni a boldogságot, pedig odaérve
szétfoszlik az ismeretlen varázsa, s a farkasok
ott is lesik az ôzgidák könnyed nyomait… A
titok tehát önmagunkban rejlik, bármerre is
vet bennünket az élet, nekünk erre a ben-
nünk lévô értékre kell rátalálnunk, ezt felszín-
re hozva leszünk gazdagabbak. A képes-
könyvet Csilléry Orsolya páratlan igényû il-
lusztrációi teszik rendkívül vonzóvá.

A Mese az erdôrôl az „angyalok tisztására”
vezeti el olvasóját, aki az „igazi kincsekkel, a
jóság, a szeretet és a békesség” erejével fel-
vértezve jár az „erdôben”. S „...amikor
visszatérsz a rontó-emberek és a gyûjtô-em-
berek közé, s ôk hiába gonoszak hozzád, te
mégis jóval viszonozod a gonoszságukat, és
szeretettel vagy mindenki iránt, ...derû és bé-
kesség van a homlokodon... akkor látják meg
rajtad, hogy az angyalok tisztásán jártál...”

A mesét Gábor Emese szívhez szóló, ter-
mészethû, színes illusztrációi gazdagítják.

Könyveinket megvásárolhatják Budapesten a
POLIHISZTOR KÖNYVESBOLTBAN,
a Kálvin térnél: Múzeum krt. 29. T: 30/98-37-702
vagy megrendelhetik a Kráter Kiadótól:
2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. T: 20/9153-234
krater@krater.hu
WWW.KRATER.HU

www.könyvhét.hu 11

MI RÉGEN (versek)
Ára: 2000 Ft

Ára: 680 Ft (fûzött)
és 1800 Ft (keménytáblás) 



könyvismertetô

Barbara Fredrickson: LOVE 2.0
Határtalan szeretet

Azt mindannyian tudjuk, hogy a szeretet fontos dolog, és Barbara
Fredrickson ebben az új szemléletû könyvében azt is megmutatja
nekünk, hogy mennyire az. Az a képességünk, hogy milyen mérték-
ben tudjuk átélni a szeretetet, mérhetô, és javítani is tudunk rajta,
ami hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy sokáig éljünk, méghoz-
zá kiegyensúlyozottan és egészségben. A szeretet nem egyetlen
tömbbôl faragott valami, hanem az emberek közötti apró kapcso-
lódások, sok-sok mikropillanat szövedéke – még idegenek között is.

Most elôször érthetjük meg, hogy a teljes testi mûködésünk és
életminôségünk hogyan kötôdik a mindennapjainkban megélt szeretet mennyiségéhez.
292 oldal, 3700 Ft
Akadémiai Kiadó – ak@akkrt.hu; www.akademiaikiado.hu

pszichológia

Jonathan Wilson: FUTBALLFORRADALMAK
A foci története és taktikai fejlôdése az angliai kezdetektôl
a 2014-es brazíliai vb-ig

Jonathan Wilson könyve – mely az Év sportkönyve volt Angliában
– egy csapásra nagyon sokak gondolkodását változtatta meg a
futballról. A könyv izgalmas formában követi nyomon a játékot
formáló nagy egyéniségek, játékosok, edzôk, gondolkodók érdek-
feszítôen tálalt életén keresztül a futball és ezen belül is a futball-
taktikák történetét a kezdeti idôszaktól egészen a mai napig.

A könyv egyszerre a futball olvasmányos enciklopédiája és kul-
túrtörténete, ugyanakkor remek nosztalgiakalauz is, nagyon sok,

ma is sokak emlékeiben élô, legendás összecsapás elevenedik meg a könyv lapjain.
608 oldal, 4800 Ft
Akadémiai Kiadó – ak@akkrt.hu; www.akademiaikiado.hu

sport

Graham Hunter: SPANYOL KORSZAK
A nagy focitripla igaz története: 2008, 2010, 2012

Graham Hunter, a Magyarországon is nagy sikert aratott Barca világhírû
szerzôje új focis könyvvel jelentkezik. Ezúttal a spanyol válogatott elké-
pesztô sikersorozatát mutatja be, amely teljesen egyedülálló a futball
történetében (2010-ben gyôzelem a vb-n, 2008-ban és 2012-ben gyô-
zelem az eb-n). Ezek a gyôzelmek egyáltalán nem voltak magától érte-
tôdôek, hanem sok drámai és izgalmas fordulat, ideiglenes mélypont
után jutott a spanyol csapat a csúcsra. A könyv nagy erénye, hogy az
odavezetô út izgalmát, drámaiságát is átélhetôvé teszi a számunkra.

Hunter elsô kézbôl dolgozik: több mint tíz éve él Spanyolországban, és bejáratos a spa-
nyol válogatott és a legnagyobb klubcsapatok, a Barca, a Real Madrid öltözôjébe.
468 oldal, 3900 Ft
Akadémiai Kiadó – ak@akkrt.hu; www.akademiaikiado.hu

sport

Claudia Zaslavsky: ETNOMATEK 2.
Újabb matematikai játékok és fejtörôk a világ minden tájáról

Etnomatek: a néprajz, azaz az etnográfia és a matematika
találkozása
Világkörüli utazásra és egy kis matekozásra, agytornára hívjuk
olvasóinkat! A könyvben bemutatott játékok, fejtörôk és egyéb
érdekességek a világ különbözô tájairól, Afrikából, Ázsiából,
Európából és az amerikai kontinensrôl származnak. Rajtuk ke-

resztül megismerhetjük az e játékokat játszó, a feladványokat megoldó népeket és szokásaikat.
A játékok és fejtörôk lényege elsôsorban az agytorna, a logikus gondolkodásmód fejlesztése,

s nem a matematikai vagy geometriai mûveletek gyakoroltatása. A szerzô oly módon buzdít a
feladványok újragondolására és átalakítására, hogy tág teret ad a játékosok fantáziájának.
164 oldal, 2650 Ft
Akadémiai Kiadó – ak@akkrt.hu; www.akademiaikiado.hu

matematika

Arnaldur Indrid-ason: HIPOTERMIA

Reykjavíktól
nem messze,
egy tóparti
nyara lóban
felakasztott
nôi holttestre
bukkannak.
María, aki
nemrégiben
édesanyját –
gyerekkorá-
ban pedig
édesapját is –

tragikus körülmények között veszítette el,
minden bizonnyal öngyilkos lett. A rendôr-
ség lezárja az ügyet. Erlendur felügyelô
azonban ösztönösen érzi, hogy valami
nincs rendjén. Életében elôször megszegi a
szabályokat, és saját szakállára kezd nyo-
mozni. Kezébe kerül egy hangfelvétel,
amely akkor készült, amikor María felkere-
sett egy médiumot. Anyja ugyanis megígér-
te neki, hogy ha létezik halál utáni élet, azt
tudatni fogja vele, mégpedig valamilyen
módon kedvenc írója, Proust segítségével. A
nyomozás során nemcsak María életének
kísértetei, de Erlenduréi is életre kelnek.
288 oldal, 3290 Ft
Animus Kiadó – www.animus.hu

krimi

Karin Alvtegen: SZÉGYEN

Két nô a múlt
fogságában .
Két nô, akik
jobban nem is
különbözhet-
nének egymás-
tól. Monika si-
keres orvos,
szép és fiatal,
akire végre a
szerelem is rá-
talált. Maj-Britt
m a g á n y o s ,

megkeseredett, óriási túlsúllyal küzdô, idô-
södô nô, aki évek óta nem lépett ki ottho-
nából. Van azonban, ami  közös bennük:
mindkettejük eltökélt szándéka, hogy egy-
szer és mindenkorra megszabaduljanak
gyermek- és ifjúkoruk gyötrô emlékeitôl.
Ám úgy tûnik, minden hiába. Egyiküket egy
tragikus baleset, amelyben úgy érzi, helyet-
te halt meg valaki, másikukat egy váratlan
levél arra kényszeríti, hogy minden eddigi-
nél fájóbban szembesüljön múltja árnyaival.
Remélhetnek-e valaha is megváltást? – ezt
tárja elénk a pszichokrimijeirôl is ismert
szerzô döbbenetes erejû regényében.
288 oldal, 2980 Ft
Animus Kiadó – www.animus.hu

krimi



könyvismertetô

Michael J. Sullivan: A SMARAGDVIHAR
(Riyria-krónikák 4. kötet) 

EGY FONTOS ÜZENET ROSSZ KEZEKBE KERÜL. SÖTÉT TERV
LÉP MÛKÖDÉSBE. ÁM A KÉT TOLVAJ MOST IS A CSEL-
SZÖVÕK ÚTJÁBAN ÁLL. A Riyria egyik fele, Hadrian Blackwa-
ter Novron elveszett örökösének felkutatására indul. Egykori
társa életét féltve, Royce Melborn ismét csatlakozik hozzá
egy utolsó küldetésre, így együtt szállnak tengerre. A sikerre
egyetlen esélyük, ha szembeszállnak a kíméletlen Merrick
Mariusszal, a mesterbûnözôvel, aki barátból Royce legádá-
zabb ellenségévé vált. Útjuk csapdák és árulás ingoványos vi-

dékén át vezet, és Hadrian arra kényszerül, hogy szembenézzen rég eltemetett múltjá-
val. A Smaragdvihar a magával ragadó Riyria-krónikák negyedik kötete. 416 oldal, 3095 Ft
Fumax Kiadó – www.fumax.hu

fantasy

Kathy Reichs: VÉGZETES UTAZÁS

A Dr. Csont sorozat rajongói bizonyára kiéhezetten várják már
dr. Temperance Brennan törvényszéki orvosszakértô legújabb
nyomozását. A kötet most elôször olvasható magyar nyelven!
Amikor lezuhan egy repülô Észak-Karolina hegyei között, Tempe
Brennan is részt vesz az eset feltárásában és az áldozatok marad-
ványainak azonosításában. Csakhogy egy erdei tisztáson olyan
emberi lábfejre bukkan, amely sejtése szerint nem a géprôl került
oda. Mivel felfedezése több környékbeli számára súlyos következ-
ményekkel járhat, szakmailag meghurcolják, hogy így tartsák tá-

vol a helyszíntôl. Ôt azonban nem lehet csak úgy félreállítani… Kathy Reichs most is meste-
ri kézzel bonyolítja a vérfagyasztó cselekményt, elegáns, szellemes prózája nem hiába tette
világhírûvé az írónônek is nagyszerû törvényszéki orvosszakértô nevét. 400 oldal, 3490 Ft
Fumax Kiadó – www.fumax.hu

krimi

Kelecsényi László: SZIVÁRVÁNYGÖMB

A Szivárványgömb játékos regény, kétszer kezdôdik, és kétszer ér
véget. Az elsô elbeszélôje egy középkorú vidéki színész, a második-
ban szólal meg a szerelme tárgya, a kisvárosi széplány és a többi
szereplô. Vehetjük színházi regényként, szerelmi történetként, sôt
erotikus kalandregényként is – ugyanakkor kudarc-regényként is.
Hiába születik valaki kivételes, sugárzó szépségû nônek, az esemé-
nyek csapdába csalják, és a semmibe sodorják.

Kelecsényi László Balázs Béla-díjas író, film- és irodalomtörténész új
regénye könnyû olvasmánynak tûnik, ám legmélyén kesernyés tár-

sadalmi és erkölcsi tapasztalatok munkálnak. Szemlélteti az értelmi-
ség megalkuvását és a legifjabb nemzedék beszûkült lehetôségeit. Hogy mégis hordoz vala-
mi reményt, azt a szerelem mindenhatóságába vetett hite szavatolja. 264 oldal, fve, 2500 Ft
Kortárs Kiadó – www.kortarskiado.hu

irodalom

Glück Frigyes–Stadler Károly:
AZ ÍNYESMESTERSÉG KÖNYVE 
Bevezetô tanulmány, jegyzetek: Saly Noémi

A magyar gasztronómia alapmûve új kiadásban – 1889
óta elôször. Mûvelôdéstörténet, táplálkozástörténet,
nyelvtörténet, történeti-gasztronómiai helységnévmu-
tató, dietetikai táblázat, szép- vagy majdnem szépiro-
dalom (korabeli irodalmi szemelvénytár evésrôl, ivás-
ról, vendéglátásról). E munka ismerete nélkülözhetet-
len nemzeti gasztronómia és vendéglátó-hagyománya-
ink ápolásához és továbbviteléhez.
416 oldal, 4500 Ft 
Kortárs Kiadó – www.kortarskiado.hu

gasztronómia

Hjorth & Rosenfeldt: A TANÍTVÁNY

A svéd kirá-
lyi nyomozó-
hatóság egy
k ímé l e t l en
sorozatgyil-
kos után ku-
tat, akinek
immár há-
rom nô halá-
la szárad a
lelkén. Az el-
k ö v e t é s
módja meg-

egyezik a kilencvenes évek hírhedt sorozat-
gyilkosának, annak az Edward Hindének a
módszerével, akit Sebastian Bergman kri-
minálpszichológus juttatott rács mögé. A
megkeseredett és mogorva Sebastian
kézenfekvônek érzi, hogy bevegyék a nyo-
mozásba, és ez azért sem lenne ellenére,
mert így nemrég megtalált lánya közelé-
ben lehetne, aki azonban még nem tudja,
hogy Bergman az apja. A férfinek sikerül is
bekerülnie a nyomozók közé, s hamarosan
megrendülve ébred rá: a gyilkosságok
olyan módon függnek össze, amire a leg-
vadabb álmaiban sem gondolt volna.
512 oldal, 3980 Ft
Animus Kiadó – www.animus.hu

krimi

Varga Csaba: FILM ÉS STORYBOARD

Varga Csaba:
„Ezt a köny-
vet nemcsak a
filmkészítést
gyakorlók, il-
letve gyako-
rolni vágyók
számára ír-
tam, hanem
azoknak is,
akik csupán
érteni szeret-

nék mindazt, ami a filmkészítés szellemi
hátterében zajlik (zajlódhatik?). Nem állt
szándékomban passzív, lexikális tudáshal-
maz átadása, hanem gondolkodásra és cse-
lekvésre igyekeztem serkenteni az olvasó-
kat. E könyvvel megpróbáltam a filmmel is-
merkedôk elôtt úgy feltárni a FILM-et,
ahogy egy kívülálló józan gondolkodó em-
ber láthatja azt, nem figyelve a történetet,
cselekményt, a sztárokat stb. Könnyen ért-
hetô módon fogalmaztam, s megpróbáltam
pusztán az egyszerû logika segítségével el-
jutni a film alapvetô kifejezési eszközeinek
meghatározásáig, hogy megmutassam, mi
miért éppen olyan, amilyen.”
238 oldal, 3200 Ft
Fríg Kiadó – www.frigkiado.hu

film



könyvismertetô

Kelly Oram: SZÍVZÛRTERÁPIA STRÉBEREKNEK
LOL-könyvek. Fordította: Vándor Judit

Avery gyakorlatilag születése óta szerelmes a legjobb barátjába. Aiden-
nek ugyan fogalma sincs errôl, a lány mégis vígan tervezgeti közös jö-
vôjüket. Egész addig, amíg a srác közli, hogy barátnôje van… Mit lép
erre a stréber Avery? Hát igazi kocka módjára a tudományba menekül:
egy sor társadalmi kísérlettel akarja bebizonyítani, hogy az összetört
szív csak akkor gyógyul be, ha az ember elôbb túljut a gyász hét fázi-
sán. Csakhogy a kivitelezéshez szüksége van egy független külsô meg-
figyelôre – itt lép a képbe Aiden bátyja. A csöppet sem stréber Gray-

son olyan dolgokra veszi rá a gátlásos lányt, amiket korábban álmában sem mert volna megten-
ni. A suli alfahímje és a legnagyobb stréber egyre több idôt tölt együtt – persze kizárólag a tudo-
mány érdekében! –, és közben egy egészen új kísérlet veszi kezdetét… 232 oldal, 2190 Ft
Móra Könyvkiadó – www.mora.hu

ifjúsági

René Girard: A BÛNBAK

René Girard, korunk egyik meghatározó vallási gondolkodója, a
stanfordi és a Duke Egyetem összehasonlító irodalomelmélet pro-
fesszora, a FranciaTudományos Akadémia tagja. Nevéhez elsôsor-
ban a vágy mimetikus elmélete fûzôdik, amellyel Girard új antro-
pológiát alapoz meg. 

A teológiai, filozófiai és szociológiai gondolatokat ötvözô mû
egy közismert és vitatott bibliai téma továbbgondolása. A „bûn-
bak” mechanizmusát mindenki ismeri: valamely egyént vagy ki-
sebbségi csoportot azzal vádolnak, hogy tôlük ered mindaz a baj,
amelyet az egész társadalomnak el kell szenvednie. 

Girard a bûnbak elemzése kapcsán bontja ki a rasszizmus, az antiszemitizmus és minden-
fajta diszkrimináció antropológiai jellegzetességeit. 352 oldal, 2950 Ft
Gondolat Kiadó – www.gondolatkiado.hu

antropológia

Vanessa Rubio-Barreau: A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYEGETEG
Fordította: Balla Katalin

A szépséges fiatal lány és a csúf szörnyeteg történetét már sokan sok-
féleképpen feldolgozták. Most francia filmesek készítettek belôle re-
gényt és mesefilmet, melynek hôse egy elszegényedett kereskedô leg-
kisebb lánya, Belle.  Az ô szemén keresztül ismerjük meg a Szörnyeteg
félelmetes és varázslatokkal teli kastélyát, Belle érzelmeit követve bocsá-
tunk meg a hajdani büszke hercegnek, és fogadjuk ôt mi is a szívünk-
be.  A meseirodalom egyik legszebb szerelmi története a mindannyiun-
kat foglalkoztató kérdésekre keresi a választ: Ki oldhatja föl a magány

átkát? Hogyan válhat a rút széppé? Létezik-e még szerelem a csalódás és az árulás után?
A filmregény Christophe Gans és Sandra Vo-Anh forgatókönyve nyomán készült.
A kötet július közepén jelenik meg. 128 oldal, 1990 Ft
Móra Könyvkiadó – www.mora.hu

filmregény

Nógrádi Gábor: A MI DÓZSÁNK
Mentünk, láttunk, hazajönnénk

Négy iskolás, egy töritanár meg egy vizsla. Mit keresnek ôk valamennyien
1514-ben? És ráadásul „Kinizsi Pál” feliratú pólóban. (A vizslát kivéve.) A
kis csapatnak feltétlenül beszélnie kell Dózsa Györggyel, mielôtt még
visszaindulnak a jövôbe. Kezdetét veszi az utazás Temesvárra, amely bô-
velkedik kalandokban: többek közt összefutnak a gonosz Jumurdzsákkal
(aki még nem félszemû) és a gyermek Dobó Istvánnal, a késôbbi egri vár-
kapitánnyal. Számos kalamajkába keverednek, néha csak hajszálon múlik

az életük. Egyre gyakrabban jut eszükbe: vajon megváltoztathatják a történelmet? Elkerülhetô
a magyar történelem egyik legvadabb mészárlása és az azt követô megtorlás? Nógrádi Gábor
fordulatos, letehetetlen regénye a Dózsa-féle parasztháború 500. évfordulójára jelenik meg, em-
léket állítva a magyar történelem egyik legizgalmasabb korszakának. 256 oldal, 2390 Ft
Móra Könyvkiadó – www.mora.hu

ifjúsági

OXFORD BOOKWORMS – KÖNNYÍTETT
OLVASMÁNYOK

Sorozatszerkesztôk:
Jennifer Bassett, Christine Lindop

Az ismeret-
terjesztô ol-
vasmányok-
tól a szóra-
koztató, mo-
dern irodal-
mon át egé-
szen a ma-
gasabb szin-
tû klasszikus
novellákig és
r egények ig
minden mû-

fajt felölel a kiadó világszerte nép-
szerû Bookworms sorozata, mely
változatos és szintezett: így a telje-
sen kezdôtôl a felsôfokra készülô
nyelvtanulóig mindenki talál  az
érdeklôdési területének és nyelvi
szintjének megfelelô könyvet.

Oxford Könyvesbolt
1052 Budapest Gerlóczy u. 7.
www.oupbooks.hu

nyelvtanulás

OXFORD LEARNER'S POCKET –
WORD SKILLS

Szerzôk: RuthGairns, Stuart Redman

Szókincs-
bôvítés és vizsga-
felkészítés B1, B2,
C1, C2 szintû
vizsgákhoz

Az új szókincs-
fejlesztô zseb-
szótár 180 té-
makör (pl. gaz-
daság, média,
t e r m é s z e t t u -
dományok, in-
ternet stb.)
köré csopor-

tosítja az elsajátítandó szókincset, össze-
sen 3500 szót és kifejezést tartalmaz. A
nyelvtanulók B1 szinttôl egészen a C2
szintig használhatják, kiváló segítség a
Cambridge English és az IELTS vizs-
gákhoz is.

Oxford Könyvesbolt
1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.
www.oupbooks.hu

szótár
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