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A család könyvespolcára

A Móra Kiadó újdonságaiból

1134 Budapest, Váci út 19. www.mora .hu   Telefon: 320-4740, fax: 320-5382

Tornai Helga
Randi a Török kávéházban

(Pöttyös könyvek) 
160 oldal, ill. Zsoldos Vera

Éva és barátnôi számára nem kis meglepetést
okoz, hogy Juci néni kettôs életet él. Az isko-
lában vénkisasszonyos, hétvégén pedig ki-
sminkelve, dögös cuccokban dobostortázik
törzsasztalánál a Török kávéházban. A kíván-
csi lányok felfedik a titkot…

990 Ft 

Cengeri Hajdu Sándor 
Menj, csak meg
ne bánd!
320 oldal, ill.  Miklosovits László
A  szerzô legújabb önéletrajzi regé-
nye egy eszes falusi legényke útját
meséli el a tanári diplomáig,  finom
iróniával, derûs bölcsességgel. Az
emlékképek egymás után peregnek,
hogy a háború keserûségein át az
1950-es évekig együtt izguljunk a
fôhôs boldogulásáért. 
1490 Ft 

Miler, Z.
A kisvakond
és a mackók
12 oldal, ford. Balázs Andrea,
színes lapozó
690 Ft

Miler, Z. – Petiška, E.
A kisvakond

nadrágja 
12 oldal, ford. Balázs Andrea,

színes lapozó
690 Ft

Miler, Z. – Petiška, E.
A kisvakond
és a nyuszi
12 oldal, ford. Balázs Andrea,
színes lapozó
690 Ft

Miler, Z.
A kisvakond

és az árvíz
12 oldal, ford. Balázs Andrea,

színes lapozó
690 Ft

ifj. Fekete István
Vuk
és a

Simabôrûek 
128 oldal

Bakai Piroska
rajzaival
1290 Ft

Ildikó von Kürthy
Pasit vissza nem adok!
(Nôk & ôk)
224 oldal, ford. Pataky Miklós
Elli halálosan szerelmes Martinba,  aki
elfelejtette megemlíteni, hogy meny-
asszonya van, akivel négy hét múlva el
fogja hagyni Hamburgot. Négy hét!
Ennyi ideje van Ellinek, hogy nôi
praktikáit latba vetve visszahódítsa
kedvesét.. .
1590 Ft
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Interjú

A könyv a sztár!
Könyv és szerzô viszonyá-
ról A Nagy Könyv kapcsán
Beszélgetés Gács Annával
Véget ért a kulturális élet-
ben szokatlan, mondhatni
soha nem látott intenzitás-
sal, show-szerûen megszer-
vezett A Nagy Könyv játék
elsô fejezete. Megszavazták
a kedvenceket, legnagyobb
részük egykori kötelezô ol-
vasmány, és ôszre elkészül-
nek a belôlük forgatott kis-
filmek is. A játék kapcsán
Gács Anna irodalomkriti-
kust, a játék egyik szakma-
beli résztvevôjét az olvasás-
ról, az olvasó és a szerzô vi-
szonyáról kérdeztem.
(Szénási Zsófia)
268. oldal

Az angyalé vagy Luciferé
a jövô?
Beszélgetés Jókai Annával

(Mátraházi Zsuzsa)
269. oldal

Könyv
Panoráma
Jánosi Zoltán:
Fûszál és mindenség
Vermes Éva:
A fecskék délre szállnak
Szabó Benjámin:
Atomkor – atomkép
Növények a folklórban
(Szerk. Zsigmond Gyôzô)
Szécsi Noémi:
A baba naplója
270. oldal

Megjelent könyvek

2005. június 16. – július 13.

A forgalomba került köny-
vek válogatott listája a
Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a
Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu) te-
kinthetôk meg.
273. oldal

Gyerekkönyv
Könyvek derült és borús
napokra
(Cs. A.)
278. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Magyar oroszok

279. oldal

Bestseller
A Gibson-jelenség
(P. Z.)
280. oldal

Interjú
„A költô hasztalan szonyít”
Szilágyi Ákos új kötetében
a nihil meg a halál
mezsgyéjére merészkedik

(Szénási Zsófia)
283. oldal

Könyvkultúra
Szigethy András:
A természetes
beszédhelyzet emlékezete
avagy: A monori
tanácskozás
1985. június 14–16.
284. oldal

József Attila
Hetvenhét pillanat
Idesereglik, ami tovatûnt –
József Attila összes
fényképe
(Murányi Gábor)
286. oldal

A barát, tanítvány és tanú
Fejtô Ferenc könyvei
József Attiláról
(Csokonai Attila)
287. oldal

Kertész Ákos
szabálytalan esztétikája 12.
Mûvészet, reklám, igehir-
detés, agitáció
289. oldal

Sikerlista
290. oldal

„Két égbolt van a föld
fölött”
Interjú Gyôri Lászlóval
(Mátraházi Zsuzsa)
292. oldal

Kolofon

Alexandra Kiadó
Matyi Dezsôvel beszélget
Nádor Tamás

Elmúlt az álmodozások és ál-
mélkodások kora: immár ter-
mészetes, hogy voltak és
vannak, akik a semmibôl csi-
náltak valamit. S nem hó-
kuszpókuszok, nem is a „jó-
kor lenni jó helyen” elcsépelt
varázsigéje révén, hanem kel-
lô tehetséggel, ötletességgel,
sebesen forgó fantáziával, a
szívóssághoz joggal társuló
szerencsével. Matyi Dezsô, a
Pécsi Direkt Kft. és Alexand-
ra kiadói hálózatának ügyve-
zetô igazgatója ilyen ember.
Vállalkozó, aki mindig olyas-
mit vállalt, amit megvalósít-
hatott, olyat vett a vállára,
amit elbírt. Igaz, ma még
szokatlan módon: nem csu-
pán önnön boldogulására,
de szellemi közhaszonra is.
294. oldal

www.konyv7.hu
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Véget ért a kulturális életben szokatlan,
mondhatni soha nem látott intenzitással,

show-szerûen megszervezett A Nagy Könyv
játék elsô fejezete. Megszavazták a kedven-
ceket, legnagyobb részük egykori kötelezô
olvasmány, és ôszre elkészülnek a belôlük

forgatott kisfilmek is. A játék kapcsán Gács
Anna irodalomkritikust, a játék egyik szak-
mabeli résztvevôjét az olvasásról, az olvasó

és a szerzô viszonyáról kérdeztem.

■ – Az ELTE Mûvészetelmélet és Médiakutatási Intézetében
tanítasz, a doktori disszertációdat a kortárs magyar irodalom
szerzôségkoncepcióiról írtad. Ennek köszönhetôen hívtak
be a játékba?
– Gondolom azért, hogy a vendégek közül valaki a kortárs iro-
dalom szereplését kommentálja. Végül is egyetlen kortárs – bár
már néhány évtizedes – magyar mû került rá a 12-es listára, az
Abigél. Ami egyébként a többi „gyôztes” magyar könyvhöz ha-
sonlóan szerepel az iskolai ajánlott olvasmányok listáján – ez
nyilván növeli az ismertségét. 
– Feltételezhetôen a belôle készült film tovább növelte a nép-
szerûségét.
– Valóban, a tizenkettes lista mindegyikébôl készült film, talán
a Száz év magány kivételével. Ez is jelzi, mennyire átvette az ural-
mat a vizuális információ, ami nem baj, sôt, amint látjuk, arra is
ki lehet használni, hogy fontos könyvekhez visszajussanak az
emberek. 
– Milyen elvárásokkal ültél be a stúdióba, és egyáltalán, mi a
véleménye a kritikusnak az irodalom áruba bocsátásáról?
– Nem hiszem, hogy áruba bocsátásról volna szó, A Nagy Könyv
játékot általában jó ötletnek tartom. Biztos van olyan író, olvasó
vagy kritikus, aki úgy érezte, hogy az egyre szûkülô lista egyre in-
kább eltávolodik attól, amit ô értékesnek, olvasásra érdemesnek
tart, és mondjuk a kortárs magyar irodalom szereplése elkeserítette.
De ha arra gondolunk, hogy akárcsak a játék angol mintájában, ná-
lunk is jó néhány kortárs regény ott szerepelt a százas listán, nem
hiszem, hogy keseregnünk kéne. A színvonalas kortárs irodalom
szükségszerûen hendikeppel indul, hisz nincs még ott mögötte az
a támogató tradíció és intézmények, mint a nagy klasszikusok mö-
gött, és nincs akkora média-hátszele, mint a bestsellereknek. Naivi-
tás lett volna azt várni, hogy például Esterházy Harmonia caelestise
vezesse a listát, akármilyen nagy regénynek tartjuk is. Van, akit meg
az irritál, hogy szerinte a verseny idegen az irodalmi minôségtôl.
Szerintem viszont A Nagy Könyvet akkor lehet értékelni, ha akként
kezeljük, ami: játékként, és nem pedig valamiféle új, fenyegetô ká-
non keletkezéseként. Ennek a játéknak nem az az értelme, hogy va-
lami megfellebbezhetetlen ítélet szülessen jó és rossz dolgában, ha-
nem hogy különbözô médiumokat korszerûen használva, viszony-
lag széles közönséget megszólítva beszéljen könyvekrôl, olvasásról,
s a szakember szempontját ugyanúgy megjelenítse, mint az élveze-
ti olvasóét – de kétség kívül az utóbbinak hagyjon nagyobb teret.
Ez rendben is van, és csak örülhetünk annak, hogy ilyen sok em-
bert sikerült mozgósítani, hogy a könyvtárakba beiratkozottak szá-
ma megugrott, hogy bizonyos könyvekre várakozási listák álltak fel.
Nem tagadom viszont, hogy kissé szkeptikus vagyok a most készü-

lô 12 kisfilmmel kapcsolatban: bár jól lát-
szik, hogy a 12 kalauz kiválasztása során pró-
bálták a legkülönfélébb figurákat összeszed-
ni, itt akkor is nyilvánvalóan a sztár-logika
mûködik, és ennek megvan az a kockázata,
hogy a nézettség iránti vágy felülírja az iro-
dalomról szóló élvezetes, tartalmas beszéd
igényét – ne így legyen. 
– Mire lehet következtetni abból, hogy a
kötelezô olvasmányok nyertek? Vajon
érvényesült a szervezôk elvárása és a fi-
atalok szavaztak többen? 
– Lehet az a magyarázat, hogy elsôsorban
tényleg iskolások szavaztak, vagy hogy sokak-

nak az iskolai olvasmányok jelentették a legmeghatározóbb irodal-
mi élményt, és az is, hogy sokan azóta nem olvastak mást. Az SMS-
ben és az interneten szavazók között biztosan sok volt a fiatal. 
– A disszertációd, illetve a könyved a szerzôség kérdésével
foglalkozik. Van-e ebben a tekintetben tanulsága számodra a
játéknak?
– A könyv témája az, hogy a szerzôrôl való tudásunk hogyan be-
folyásolja a szövegek olvasását, illetve hogy bizonyos mûvek ho-
gyan kezelik vagy teszik játék tárgyává a szerzôség kérdését. A Nagy
Könyv nem a szerzôt, hanem a könyvet állítja a középpontjába,
ami tulajdonképpen szokatlan: a könyvek promóciója és az iroda-
lomról szóló nem szakmai diskurzus máig erôsen szerzôcentrikus.
Ez bizonyára az iskolai irodalomoktatás hatása is, ami tudtommal
továbbra is elsôsorban a szerzôre koncentrál (és irodalomtörténeti
szemléletû), ami önmagában se nem jó, se nem rossz, a hátránya
talán az, hogy ha a diákok azt tanulják meg, hogy az irodalmat a
szerzô önkifejezéseként, életrajza függelékeként kell olvasni, sok
más természetû szöveg hozzáférhetetlen lesz számukra, s talán ke-
vésbé lesznek érzékenyek azokra az izgalmas összefüggésekre, me-
lyek a különbözô szerzôk, korok szövegei között, illetve az olva-
sott mû és saját tapasztalataik között fedezhetôk fel.
– A kortárs irodalom befogadása is szerzôközpontú?
– Azt hiszem, igen. A populáris irodalom, a bestsellerek esetében a
szerzô neve márkanévként szerepel (és tudjuk, hogy sokszor való-
ban csak az: az igazán sikeres bestseller-szerzôk egy része egy idô
után nem maga írja a könyveket); de az elit irodalom „fogyasztása”
is a szerzô személyisége körül forog: gondoljunk a még mindig nép-
szerû felolvasóestekre, az írók tévészerepléseire, ami állítólag sok-
szor megérzôdik a könyvek eladásán – tehát ezek a személyes talál-
kozások nagyon fontos szerepet játszanak az olvasó megnyerésé-
ben. Ami nyilván elkerülhetetlen, és nem is baj, de az is világos,
hogy ilyen körülmények között nagy elônnyel indul az az író, aki
ügyes tévészereplô, illetve aki egyáltalán alkalmat kap a szereplésre.
Ugyanakkor azt se felejtsük, hogy Magyarországon még mindig óri-
ási respektusa van a kritikának, a szakmai sikernek: nem egy, az ol-
vasóktól körberajongott, lenyûgözô eladási mutatókkal rendelkezô
sikerszerzô panaszolja rendre, hogy a kritika nem foglalkozik vele.
Ma tehát, úgy látom, valamennyire ellensúlyozza egymást, ugyan-
akkor kicsit gyanakodva is kezeli egymást a csendesebb, de nagy er-
kölcsi és kulturális tôkével rendelkezô elit, kritikai siker és a viszony-
lag újdonságszámba menô erôs médiakapmányokkal megtámoga-
tott közönségsiker. A kettô persze nem kell, hogy kizárja egymást –
az elkövetkezô évek egyik izgalmas kérdése szerintem az, hogy mi-
lyen új viszonyok alakulnak ki közöttük.

Szénási Zsófia
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Ugyancsak meglepte Jókai Annát, amikor
A Nagy Könyv televíziós vetélkedôben a
Ne féljetek! címû kötetét a fantasztikum
kategóriába sorolták. Mintha megérezték
volna, mire készül a hetvenen felül járó

írónô. A közelmúltban megjelent, régebbi
és újabb prózai mûveket csokorba fogó

Majd címû könyvében valóban elkalando-
zik a fantasztikumba is. Ô maga így vallott

errôl találkozásunkkor: 

■ – A könyv címe is mutatja, hogy a benne levô
írások többsége nem a jelenünkben játszódik, ha-
nem akár sok-sok ezer évvel is elôre szaladok az
emberi történetben. Nem az érdekel, hogy a technika hova jut
el, nincsenek is benne látványos leírások ilyesmirôl. Inkább az
foglalkoztat, hogy milyen lesz az ember, aki még akkor is em-
ber lesz és itt él a Földön. Az a nagy aggodalom, hogy mi lesz
az emberiségbôl, ha azon, a véleményem szerint eléggé lefelé
húzó, luciferi úton halad, amelyen jelenleg a népesség nagy
része jár. S mi lesz akkor, ha megjön a józan eszünk, s belát-
juk, hogy a teremtési tervben egészen más van az embernek
elôírva, másként kellene élnie. Tudnunk kellene a halhatatlan
létezésünkrôl, hogy az emberi organizáció, az életnek, a test-
nek és a szellemnek a hármasa miként fog kinézni.
– A kötet sötét-világos ellentétpárú borítója is erre a kettôs-

ségre utal talán?
– Igen. A könyvvel való elsô találkozás is mutatja, az Oláh Já-
nos fiatal festômûvész munkáját dicsérô borítón, hogy kétféle
világ bontakozhat ki. Elöl szerepel az, amikor a napfény fogja
uralni a felhôket; valójában ez az én vágyálmom. A hátsó rész
pedig a megszikkadt, szinte kôvé vált emberi világot jelöli egy
sötét alakkal a közepén. Akár ô lehetne a kötetbôl Az utolsó gyer-
mek címû novella fôhôse, aki abban az elborzasztó világban szü-
letik majd, amikor kiszikkadt a föld, már víz sem lesz a bolygón,
s valóban meghal az emberiség. A világosság gyôzelme esetén a
Föld átmehet egy másik szellemiségbe, ahol az utolsó gyermek
talán az elsô angyal lesz.
-– Ön inkább derû- vagy borúlátó a jövôt illetôen, avagy nem
foglal állást a mostani helyzet végkimenetelét illetôen?
– Azzal feltétlenül állást foglalok, hogy minden erômmel,
amíg élek s amíg módomban van, a fény változatát szeretném
segíteni, nem csak az írásaimmal. Úgy gondolom, hogy min-
den embernek van egy életfeladata. Nem elég megírni a mû-
veket, másoknak nem elég fennkölt szónoklatokban tetsze-
legni, meg kell próbálni az életünket is aszerint igazítani.
Igyekezni kell valami segítséget adni ennek a sokat szenve-
dett, küszködô és sok esetben elhomályosított tudattal ren-
delkezô emberiségnek. Ez hajt engem munka közben. Vissza-
gondolva a saját ifjúkori küzdelmeimre, látom, feltétlenül
kell az embernek egy mankó, hogy használni tudja, amíg ön-
álló lábra nem tud állni.
– Önnek mi jelentette a mankót?
-– Mélyen magamba néztem s azt a tudatot alakítottam ki,
amely gyerekkoromtól kezdve a sajátom: az életnek van egy ma-
gasabb értelme. Az, ami az lesz, nem véletlen, annak meg kell

történnie, s amikor a biológiában
megnyilvánuló fizikai életet itt ha-
gyom, az kezdete lesz egy másfajta
létezésnek.
– Nem túl filozofikus gondolat ez
egy gyereknek?
– Gyerekként egyszerûen rácsodál-
koztam az életre, és azt kérdeztem,
hogy ez most mi, hol vagyok?
Rendkívül fejlett álomtudatom
volt, s az álomvilág mint megfejtés-
re váró rejtvény állt elôttem. Szeret-
tem volna tudni, amikor este elal-
váshoz készülôdtem, hogy ilyenkor
hova megyek. Elsôs vagy másodi-
kos elemista koromtól minden este
féltem elaludni, mert nem tudtam,

vajon visszatérek-e reggel. Kiskamasz koromban ez nyomtalanul
elsimult. Kialakult bennem egy bizalom, hogy amit nem tudok,
egyszer majd meg fogom tudni. Az életbôl nem az érdekelt,
hogy mi történik velünk, hanem, hogy mi történik, miért éppen
itt, és hogy lehet a dolgokon javítani, mi az élet értelme. Ezek
konvencionális kérdések, de ha megengedi magának az ember,
hogy mélyre merüljön bennük, akkor az egész életét végigkísé-
rik. Csak aztán fölnövünk, leköti az embert az élet építése, a tár-
sas kapcsolatok, a gyerekek, és mint a struccmadár, elhessegetjük
ezeket a gondolatokat. Majd holnap, majd holnap, ismételget-
jük, s közben az élet elmúlik. Semmit sem halogathatunk. Most
és itt kell a dolgokat kézbe venni, fordítani rajtuk. Megbánni,
amit rosszul cselekedtünk, jóvátenni, amennyiben még lehet, ha
annak már nem lehet, akinek kellett volna, akkor valaki másnak.
Egészen másfajta életminôség alakul ki így. Ezt a sok esetben
piszkos és büdös világot kell megváltoztatni, ezt kellene kicsit
megfényezni, felfedni a titkait. Odaát már csak az ítélet lesz.
Változtatni egyedül itt tudunk. Minden pici dolognak jelentô-
sége van. Nem holdkórosnak kell lenni, hanem életerôtôl duz-
zadónak, olyannak, aki figyel a felsô sugárra, ami a cselekvés mi-
értjét közvetíti.
– Mit jelent Önnek a vezetékneve, amely a 19. században a
nagy mesemondó révén bevonult az irodalomtörténetbe?
– A Jókai név nekem nagyon sokat jelentett, errôl elsôsorban
anyám tehet. Ô gyûjtötte otthon a százkötetes, akkor jubileumi
Jókai-kiadást bordó-arany kötésben. Emlékszem, hogy anyám
mindig mondta: „Jókai Mór nagy magyar író volt, s neked is
ilyen szép neved van. Nem vagyunk rokonságban, de biztosan
te is híres ember leszel”. Anyám szeretett engem fölülértékelni,
s ez nagy ambíciót adott. Amikor olvasni tudtam, nem Csíkos
meg Pöttyös könyveket, hanem Jókait olvastam elsôsorban, az
Erdély aranykorát, a Törökvilág Magyarországont és a többit,
nem is mindig a legismertebbeket. Nekem ez a név azóta is na-
gyon sokat jelent, nem is tettem le, pedig a pályám kezdetén
mondták, hogy nem illendô Jókaiként írni, meg hogy úgysem
fognak megjegyezni Jókai Mór után. Akkor az a bizonyos kisör-
dög, aki mindegyikünkben ott van, azt mondatta velem, hogy
meg kell mutatni. Bevallom, annyi hiúság szorult még belém, bár
nagyon küzdök ellene, hogy jólesik, ha a Jókai név után kiteszik:
Anna. Ilyenkor látom, hogy valamit sikerült hozzátennem.

Mátraházi  Zsuzsa 2
6
9
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Népiesség – vagy
új egyetemesség?
■ Ha arra gondolok, hogy
Szerb Antal a sok tekintetben
zseniális – és ma is remek ol-
vasmányt kínáló – irodalom-
történeti összefoglalói, a Ma-
gyar irodalom és a Világiroda-
lom még úgy emlegetik a
népköltészetet, mint a fôúri
mûveltségbôl „lesüllyedt” és a
paraszti életmódhoz alkalma-
zott kulturális értéket, akkor
túlzás nélkül állíthatom, hogy
Jánosi Zoltán tanulmányköte-
te, a Fûszál és mindenség koper-
nikuszi fordulatot jelez a ha-
zai és a nemzetközi irodalom-
szemléletben. A könyv olyan
folyamatról ad összefüggô ké-
pet, amelyrôl ugyan már jócs-
kán voltak sejtelmeink és érte-
süléseink, de ilyen határozot-
tan körvonalazva, ilyen kon-
centrált gondolatmenetbe ál-
lítva csupán költôk, írók, ze-
neszerzôk látomásszerûen
vagy aforisztikusan megfogal-
mazott esszéiben láttuk fel-
mutatni, az irodalomtörténet
eddig csak töredékesen foglal-
kozott vele. Arról a hét-nyolc
évtizede alakuló jelenségrôl
van szó, amely nálunk Bartók
és Kodály, József Attila és Né-
meth László, Illyés Gyula és
Tamási Áron, illetve a népi
szociográfiaírók nemzedéke
óta figyelhetô meg irodal-
munkban – a világ egyidejû
irodalmával és mûvészetével
párhuzamosan. Az európai
mûvelôdés centrumaitól el-
szakadt, peremhelyzetben le-
vô kultúráknak azokról az át-
töréseirôl ad összefüggô pa-
norámát a szerzô, amelyek a
huszadik század vége felé már
uralkodó tendenciát mutat-
nak. Jánosi könyve hazai szer-
zôkrôl szól ugyan (Németh
László, Illyés Gyula, Nagy
László, Csoóri Sándor, Ratkó
József, Fejes Endre és Tornai
József mûveit elemzi), de hi-
vatkozásai és összehasonlítá-
sai jelentôsen kibôvítik a név-
sort, az itthonit is, és a világ-
irodalmat is felölelik. 

Nem a régi kategóriákat
használja, nem a „népiek” és
„újnépiek” címszó alá sorolja
íróinkat, mint a szokványos
irodalomtörténetek. Az „új

egyetemesség” kifejezést hasz-
nálja, folklórihletésrôl és az ar-
chaikumnak a modern iroda-
lomba való szervesülésérôl be-
szél, amely sokkal több és
meggyôzôbb, mint a népi tar-
talom pusztán szociológiai

megközelítése, vagy mint a
„népies” formák vizsgálata.
Ezért kaphat helyet a vonzó
névsorban Fejes Endre is a
Bennszülöttek beszédes címû
novellájával, amely a nagyvá-
ros számkivetettjét helyezi el a
világ kitaszított páriái közt.
(Fejesnek azért is örültem,
mert a Száz év magány olvasá-
sakor magam is úgy találtam,
hogy a magyar író által meg-
formált családanya, Pék Mária
pontosan azokat az „örök em-
beri”, közelebbrôl anyai tulaj-
donságokat hordozza magá-
ban, mint García Márquez
Ursulája. Történetesen a ma-
gyar mû elôzte meg a kolum-
biait, nem pedig fordítva.) 

Jánosit a hatvanas évek la-
tin-amerikai irodalmának nem
csupán divatot teremtô, ha-
nem tartós világsikert arató el-
beszélései és afrikai, kelet-eu-
rópai s más példák is arra bá-
torítják, hogy korszakos tanul-

ságokat vonjon le a hazai pél-
dákból. A világfolyamat hazai
ekvivalense meg-megszakad-
hatott (elôbb a sematizmus,
majd a féloldalasan kezelt
posztmodern áramlat révén),
de ami Bartókkal, Németh

László „bartóki” modelljével s
a népi írókkal elindult, az
folytatókra lelt az újabb nem-
zedék tehetségeiben. S amire
Juhász Ferenc és Nagy László
már az ötvenes évek közepe
táján ráérzett nagy költemé-
nyeiben, az – Jánosi szavával
– az esszéíró Csoóri „herme-
neutikai forradalmat” jelentô
írásaiban nyert elméleti alapo-
zást és hátteret. 

„Az emberiség felszabadítá-
sára” túlságosan is sok szót
pazaroltak a 20. század ideo-
lógusai és politikai kalando-
rai. A gyarmatbirodalmak és
a vörös fennhatóságok fel-
bomlottak, de a „provinciák”
kulturális felszabadulása még
a legelején tart. Ha erre nézve
voltak, akik járható utat jelöl-
tek ki számukra, írók, zené-
szek, képzômûvészek, majd
filmesek, fotósok s a nyo-
mukban járó elméleti embe-
rek voltak azok. Emlékezhe-

tünk, mennyi értetlenség, tila-
lom, elôítélet és kioktatás fo-
gadta azokat a szerzôket, akik
az emberi lény megismerésé-
ben az ôsi eredetû hagyomá-
nyokra emelték tekintetüket,
és a modern idôk olyan tana-
ival kapcsolták össze ezt az
érdeklôdésüket, mint például
a mélylélektan, amelynek
mûvészi megfelelôit az „iz-
musokban” találhatjuk meg.
Nem volt könnyû változtatni
a régi, 19. századi eredetû
szemléleten: a naiv kultúrák-
ban, a mítoszokban és a ve-
lük összefüggô vallásokban
sokáig csak a – mégoly szép –
naiv hiedelmet láttatták a fel-
világosult szakemberek, az
emberi lényeg jelképes meg-
nyilatkozásait, a bennük meg-
nyilatkozó lelki szükségletek
és ihletések jeladásait alig vet-
ték észre. A nehezen magya-
rázható, álmokban, látomás-
szerû mûvészi megnyilatkozá-
sokat is úgy kezelték, hogy az
aufklärista szándék az ellen-
kezôjére fordult: homályban
hagyta azt, amit meg kellett
volna világítani. 

Bô harminc évvel ezelôtt én
a népköltészet mellett fôként
a hazai romantikából próbál-
tam megérteni Juhász Ferenc
poémáit. Vörösmarty eposza-
iban, ma is azt hiszem, nem
jártam rossz nyomon: a ro-
mantikus költô ugyanazokra
az ôsi, atavisztikus szorongá-
sokra és vágyképekre érzett
rá, mint Dante – és mint a
Dante-illusztrációk huszadik
századi mestere, Salvador Da-
lí. De ma már belátom: a ro-
mantikus és a középkori ana-
lógia csak a háttér lehet,
amely a modern mû kontúr-
jait segíti kirajzolódni. A fô
fénynyalábot a népköltészet
és a „primitívek”, illetve az
ôsi, kôkori mitológiák, no-
mádkori kultúrák felôl érde-
mes rábocsátani. A mûkölté-
szeti elôzményekkel egyen-
rangúan fontos az archaikus
irodalom felôli földerítés. És
ahogy Jánosi Tornai-elemzése
tanúsítja Boldog látomások
címû, a földkerekség népei-
nek folklórjából készített mû-
fordításaival – a törzsi mûvé-
szetek is épp ilyen lényege-
sek. Nálunk Bartók és József2
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Attila óta egyértelmû, hogy a
folklór nem pusztán mûvelô-
déstörténeti kuriózum, és
nemcsak a nemzeti jelleg
(egyik) fô hordozója, hanem
az emberi lényeg megértésé-
hez vezetô kulturális anyag
is, amely hasonló tanulságok-
kal szolgál az emberismeret
számára, mint a századelôn
kibontakozó mûvészi moz-
galmak, amelyek az új fizikai
fölfedezések vagy a lélek-
elemzés tanulságait is hasz-
nosították. 

A könyv érdeme, hogy
nemcsak az elemzett mûvek
példáival szemlélteti a közös
szellemi áramlatot, hanem a
posztmodern esztétika nem-
zetközi tekintélyeit is bôven
idézi, akikrôl az itthoni köz-
vetítések alapján azt lehetett
hinni, hogy a népkultúrából
merítô mûvektôl mindenes-
tül idegenek – nemcsak a 19.
század óta megkövesedett
„népiességtôl”, hanem az an-
nál sokkal mélyebb és mo-
dernebb, 20. századi mûvé-
szet antropológiai érzékeny-
ségétôl is. 

Úgy vélem, egy nagyszabá-
sú munkafolyamat elsô, már
sokat megmutató, de még
többet ígérô állomása ez a
könyv. Ezen az úton haladva
eljöhet ideje az új, alapos és
megbízható Juhász Ferenc-
elemzésnek, használható mé-
rômûszereink lehetnek Weö-
res Sándor teljesebb megérté-
séhez, és még sok fehér foltot
feltárhat az irodalomtörténet
a közelmúlt föl nem térképe-
zett, de megkerülhetetlen
mûveibôl, Illés Árpád festmé-
nyeitôl a távoli „perem-kultú-
rákat” tanulmányozó Kiss
Anna vagy Buda Ferenc köl-
tészetéig. 

Alföldy Jenô
Jánosi Zoltán:
Fûszál és mindenség
Folklór és archaikum
az újabb magyar irodalomban
Holnap Kiadó
255 oldal, 2500 Ft

Belföldi
irodalom
Egy DAC-os
(azaz kisDedek
Autónom
Csoportjába
tartózó) kislány
emlékiratai

■ „Kollégák! Csak egyetlen
erô tudja a kitûnôen meg-
szervezett szülôi reakciót le-
gyôzni! Ez az erô a babák
hangereje. A pszichológiai
hadviselés, ez a mi fegyve-
rünk! Ha kitartóan nyafog-
tok, gyakran toporzékoltok,
és még a földre is vetitek
magatokat, elérhetitek azt,
hogy szüleitek kábultan, szé-
dülten, belenyugvóan dob-
ják az istrángot a lovak kö-
zé, belátásotokra bízzák,
ezentúl hogyan élitek az éle-
teteket….Gondoljatok a Tú-
ró rudira, és készüljetek a
küzdelemre! Céljaink, vágya-
ink, érdekeink elérésére –
elôre.” Ebben a szellemben
íródott Szécsi Noémi máso-
dik, saját gyermekével foglal-
kozó könyve. Az elsôben
terhessége mindennapjait és
megpróbáltatásait örökítette

meg, újabb opuszában pedig
a baba megszületését köve-
tô, ugyancsak örömökben és
nehézségekben gazdag elsô
évet. Szécsi Noémi hangne-
me továbbra is ironikus, ön-
ironikus, ugyanakkor végte-
lenül szeretetteljes. Az elbe-
szélô maga a baba, aki egy-
szer tréfálkozva, máskor dü-

hösen, vagy elér-
zékenyülve szá-
mol be minden-
napjairól: hogyan
választott szülô-
ket, miként lépett
be az Anyatejesek
Ligájába, majd lé-
pett ki onnan há-
rom hónap után,
hogyan tépte éj-
szakai ébrenlétével
szülei idegeit, ho-
gyan töltötte elsô
vidéki nyaralását a
nagyszülôknél, ta-
nult meg repülni a
szupermennel,
vagy miként fe-
dezte fel a lakás
tárgyait és vette
ôket használatba.
Szécsi Noémi kü-

lönbözô mûfajok játékos be-
csempészésével kísérletezik:
van benne színdarab-kezde-
mény (egy könyvtépkedéssel
végzôdô baráti látogatásról)
nyelvészeti értekezés
(Berta baba elsô hang-
adásairól), kiáltvány
(a pelenkások jogai-
ról), valamint napló (a
nagyszülôk révén el-
követett gyerekrablás-
ról). Könnyed és szó-
rakoztató olvasmányt
nyújt mindazoknak,
akiknek már van, vagy
lesz gyerekük, és derû-
látással ajándékozza
meg a nevelésben né-
ha bizony meggyötört
szülôket.

Sz. Zs.
Szécsi Noémi:
A baba naplója
Tericum Kiadó 

Memoár
Az energiaszív
története
„A szent város”, Jeruzsálem,
„az örök város”, Róma után
országunk kitüntetettebb te-
lepülései is sorra megkapták
metaforikus, névfelidézô
szókapcsolataikat. Így lett
„cívisváros” és „a kálvinista
Róma” Debrecen, „a hírös
város” Kecskemét, „a hûsé-
ges város” Sopron, „a kirá-
lyok városa” Székesfehérvár
stb. Paks 1983-ban üzembe
helyezett atomerômûvérôl
nevezetes, s így lett „az or-
szág energiaszíve”.

Az atomenergiával és an-
nak is szocialista felhaszná-
lásával kapcsolatos viták, va-
lamint a képtelenül örvény-
lô hiedelmek az 1986-os
csernobili katasztrófakor te-
tôztek. Az azóta eltelt idô
során a ránk leselkedô fôbb
veszélyek sorában az atom-
energia felhasználása elvétve
szerepel, míg a folyamatos
energiaellátást egészen ter-
mészetesnek vesszük. Az
utóbbi bô húsz év alatt a
Magyarországon termelt vil-
lamosenergia közel 40 %-át
Pakson állították elô.

Szabó Benjámin sok egyéb
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NYÁR, PIHENÉS, KIKAPCSOLÓDÁS…

Mindkét kötet keménytáblás; élfestve, védôborítóval. Alak: A/5

MICHAEL ROBOTHAM:
A NÉMA GYANÚSÍTOTT
Világsikerek sorozat
O’Loughlin pszichológusprofesszort gyilkossággal vádolják…
Humorral átszôtt pszichothriller a világhírû szerzôtôl!
344 oldal, ára: 1700 Ft

MARY JO PUTNEY:
KÜLÖNÖS TALÁLKOZÁS

Romantikus regények sorozat 
Maxima, apjának gyanús halála ügyében

nyomozva, különös segítôtársra talál…
352 oldal, ára: 1700 Ft
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elfoglaltsága mellett 1967-
tôl 1983-ig a Paksi Atom-
erômû beruházását irányí-
totta, s jelen könyvében, ti-
zenöt fejezetben tárgyalja
az utat a szándéktól a meg-
valósulásig – végsô soron a
rossz emlékû ötéves tervek
korszakát követi végig saját
szemszögébôl. Az alapkô le-
tételekor, amikor a korabeli
forgatókönyv szerint a poli-
tikusok az urnába doku-
mentumokat helyeztek el
(1975), még nem lehetett
sejteni, hogy az atomerômû
üzemeltetése még harminc
év múltán is vitákat vált ki.
Az egykor pro és kontra fel-
hozott érvek máig felbuk-
kannak – Szabó Benjámin
természetesen az atomener-
gia pártján áll.

Az erômû bejáratánál szo-
borpark idézi fel a magyar
atomtudósok, a Fermi által
„marslakóknak” nevezettek
alakját (Teller, Szilárd,
Wigner, Hevesy, Neumann).
A hazai energiaipar sorsát
eldöntô határozatokat an-
nak idején az ô szellemük-
ben hozták, s az erômû lét-
rehozói és üzemeltetôi szin-
tén igyekeztek megfelelni a
kor követelményeinek.

KSA
Szabó Benjámin:
Atomkor – atomkép
Mielôtt meghasadt az 
atommag – Paks
Új Palatinus Könyvesház
778 oldal, 2200 Ft

Botanika
Etnobotanika
Erdélybôl
Az 1980-as évektôl kezdô-
dôen a nyelvész Péntek Já-
nos és a biológus Szabó (T.
E.) Attila munkásságának
köszönhetôen tartozik az er-
délyi tudomány élvonalába
a népi növényismeret kuta-
tása. Újabban Sepsiszent-
györgyön, Péntek tanítvá-
nyának, Zsigmond Gyôzô-
nek köszönhetôen egy még
újabb tudományágat, az et-
nomikológiát, a népi gom-
baismeret kutatását alapoz-
ták meg. Jelen kötetet ugyan

ô szerkesztette, de némi ön-
megtartóztatással ô maga
csak egy nevében gombáról,
a szívgombáról írt tanul-
mányt. A szép kivitelezésû,
gazdagon illusztrált, CD-vel
is felszerelt könyvben jeles
hazai (Verebélyi Kincsô,
Voigt Vilmos stb.) és romá-
niai (Gub Jenô, Rujan Adri-
ana stb.) tudósok esszéi ta-
lálhatók, olyan mûvelôdés-
történeti szempontból érde-
kes témákról, mint „a vadak
füve”, illetve „Ádám és Éva
almája”.

Galambos Kristóf
Növények a folklórban
Bukarest, A Magyar
Köztársaság Kulturális Intézete
275 oldal

Ifjúsági
irodalom
A fecskék
délre szállnak
Realista tündérmese – ez a
paradoxon fogalmazódott
meg bennem, amikor egy
ültô helyemben elolvastam
Vermes Éva A fecskék délre
szállnak címû kisregényét.
Egyszerûen nem tudtam le-
tenni. Elvarázsolt. És nem
csak azért, mert kortársak,
többunokás nagymamák va-

gyunk. Meg egymást tiszte-
lô, szeretô kollégák is.

Úgy tûnik, ha mesérôl van
szó, a felnôttbôl is elôbújik
az örök gyerek. Így voltam
én a „fecskékkel”. Mert  ez a
regény úgy mese, hogy nem
mese. „A történet egyetlen
valóban létezô helyszíne a
Szkutari nevû eldugott gö-
rögországi kis halászfalu.
Nagyapa és Sára e hely szel-
lemének ajándéka” – írja
utószavában a szerzô, mégis
azzal az érzéssel olvastam
végig a könyvet, hogy a fô-
hôs kicsit ô maga. Rá is kér-

deztem. S a válasz: „Látod,
pedig nem!” 

Mi minden fér egyetlen
életbe! A falusi családba
csöppent lelenc Sári törté-
netébe: zsidóüldözés, világ-
háború, kitelepítés, DISZ,
ötvenhat, puha diktatúra,
rendszerváltás és, persze, ro-
mantikus szerelmek. Átél-
tem én is ezt a történelmet,
de ilyen keserû-gyönyörû
mesébe csomagolva már
csak rossz álomnak tûnik.
Irigykedtem is, mert nekem
nem jutott olyan szeretni
való, mesélôs kedvû nagy-
apa, mint a kis Sárának. 

„Akiknek az életben talál-
kozniuk kell, azok minden-
képpen találkoznak!” – ez a
könyv mottója. És valóban.
A zsidó család gyerekébôl
ványadt kis  lelenccé „sor-
sult” hatéves kislány és
Nagyapa összetartozásának
története a feltétlen szerete-
tet és az önfeláldozó ragasz-
kodás története. A kis Sára
életre szóló emberség-cso-
magot kap görög származású
fogadott nagyapjától, aki
úgy mesél az okos hatéves-
nek, mintha felnôttel beszél-
getne. Az emberi jóságról és
rosszaságról. Az idô múlásá-
ról, ami nincs, és mégis van,
mert a fecskék minden
ôszön délre szállnak. Nagy-
apa mesél és tanít. Okos-szé-
pen elmagyarázza, mi törté-
nik körülöttük. Sára pedig –
bár ki sem mozdul a faluból

– egyre többet tud meg
a világról. Arról a ke-
gyetlen világról is,
amely újra és újra elsza-
kítja szeretteitôl.
A Sors úgy hozza,
hogy a kis lelenc szép,
tanult, mûvelt fiatal
nôvé serdül. És eljön a
Nagy Utazás napja.
„Akiknek az életben ta-
lálkozniuk kell, azok
mindenképpen talál-
koznak” – vallja az író,
és valóban: Sára életé-
be berobban a nagy
szerelem, ám szerelmé-
nek kiléte maradjon a
„fecskék” titka! 

Hegedûs Eszter
Móra Ferenc Könyvkiadó
152 oldal, 1490 Ft2
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

bibliográfiák
GGGGyyyyeeeerrrrggggyyyyeeeellll IIIIssssttttvvvváááánnnn: Utónévkönyv. Anno, 280 Ft

lexikon
KKKKoooolllllllleeeeggggaaaa TTTTaaaarrrrssssoooollllyyyy IIIIssssttttvvvváááánnnn (fôszerk.:) Révai új lexikona 15. Nem-Rab. Babits, 5900 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss TTTTeeeerrrréééézzzziiiiaaaa (szerk.): Magyar–angol környezetvédelmi értelmezô szótár CD-vel. Akadémia, 8500 Ft

LLLLiiiinnnndddd,,,, WWWWeeeerrrrnnnneeeerrrr: Nagy harcmûvészeti lexikon. Libruna, 8490 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia 
DDDDoooossssssssmmmmaaaannnnnnnn,,,, DDDDaaaannnniiiieeeellll: Jóga – a szabadságra vezetô út? Beszámoló egy keresésrôl. Evangéliumi, 750 Ft

LLLLiiiippppttttaaaayyyy LLLLooootttthhhhaaaarrrr: Az abszolútum odisszeája a buddhizmusban. Kalligram, 1700 Ft

MMMMeeeerrrrlllleeeeaaaauuuu----PPPPoooonnnnttttyyyy,,,, MMMMaaaauuuurrrriiiicccceeee: A filozófia dícsérete. Európa, 1800 Ft

VVVVaaaannnnkkkkóóóó ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: A boldogság törvénye. Bibliai etika és antropológia. Spalding, 2500 Ft

okkultizmus
BBBBaaaannnnzzzzhhhhaaaaffff,,,, HHHHaaaajjjjoooo: Tarot. Mindennapi mágia. Bioenergetic, 2800 Ft

CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiiaaaannnn,,,, AAAA.... JJJJ....: Mit keresett Isten a nappalimban? Édesvíz, 2980 Ft

EEEErrrrddddeeeeiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Antispiritualitás és modern ‘ezotéria’.

Kvintesszencia, 1950 Ft

KKKKéééékkkkeeeessssiiii AAAAttttttttiiiillllaaaa: Túlélôk könyve. Bioenergetic, 1700 Ft

LLLLoooo,,,, RRRRaaaayyyymmmmoooonnnndddd: Feng Shui és a siker titka térben és idôben. A Repülô csillagok és a kínai sorselemzés
mûvészete. Elsô M. Feng Shui Cent., 2780 Ft

MMMMüüüülllllllleeeerrrr RRRRóóóózzzzssssaaaa: Szerelmi varázslatok és varázslatos történetek. Alexandra, 1499 Ft

PPPPiiiioooobbbbbbbb,,,, PPPPiiiieeeerrrrrrrreeee: A mágia gyakorlata és eszközei. Az okkult tudományok elmélete és gyakorlata. Hermit,
2300 Ft

RRRRuuuullllaaaannnndddd,,,, JJJJeeeeaaaannnnnnnneeee: Az állatok ereje. Bioenergetic, 4500 Ft

SSSStttteeeeiiiinnnneeeerrrr,,,, RRRRuuuuddddoooollllffff: Az ember és a Föld élete. A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az én. Új Mani-
Fest Kiadó, 2590 Ft

UUUUxxxxkkkkuuuullllllll,,,, WWWWoooollllddddeeeemmmmaaaarrrr vvvvoooonnnn: Egyiptom beavatási útja. A Tarot Nagy Arkánumán keresztül

Hermit, 2100 Ft

WWWWaaaaddddeeee,,,, PPPPaaaauuuullll: Lakberendezô asztrológia. Bioenergetic, 2800 Ft

WWWWeeeebbbbsssstttteeeerrrr,,,, RRRRiiiicccchhhhaaaarrrrdddd: A siker 7 titka. Bioenergetic, 1250 Ft

ZZZZiiiieeeegggglllleeeerrrr,,,, GGGGeeeerrrrdddd: Tarot. Az életbe vezetô út. Bioenergetic, 2100 Ft

pszichiátria, pszichológia 
AAAAsssszzzzaaaallllóóóóssss ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Krónikus fáradtság szindróma. Semmelweis, 2300 Ft

BBBBaaaakkkkóóóó TTTTiiiihhhhaaaammmméééérrrr: Töréspontok mentén. Fejezetek a szupervíziós munkából. Psycho Art, 1600 Ft

BBBBiiiiwwwweeeerrrr,,,, AAAAnnnnnnnneeee LLLL.: Testünk jelei. Bioenergetic, 1600 Ft

CCCCaaaannnnffffiiiieeeelllldddd,,,, JJJJaaaacccckkkk;;;; HHHHaaaannnnsssseeeennnn,,,, MMMMaaaarrrrkkkk VVVViiiiccccttttoooorrrr: Az Aladdin faktor 2. Bagolyvár, 1450 Ft

DDDDaaaavvvviiiiddddssssoooonnnn,,,, JJJJoooonnnnaaaatttthhhhaaaannnn: A szorongás öt arca. Kiút a félelem fogságából. Alexandra, 2999 Ft

KKKKiiiissssffffaaaallllvvvviiii AAAAnnnnggggééééllllaaaa: Jákob naplója. Egy Down-szindrómás kisfiú története. LPI, 1890 Ft

KKKKrrrrooooeeeehhhhnnnneeeerrrrtttt,,,, GGGGaaaarrrryyyy: 102 extra tréninggyakorlat. Z-Press, 5250 Ft

LLLLuuuukkkkááááccccssss LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Csináld magad. Vigilia, 1150 Ft

MMMMoooohhhháááássss LLLLíííívvvviiiiaaaa: Álomkönyv. Argumentum, 2700 Ft

NNNNaaaaiiiikkkk,,,, AAAAnnnniiiittttaaaa: Újra egyedül. Szabadon, függetlenül, kiegyensúlyozottan. Park, 1500 Ft

PPPPffffiiiittttzzzznnnneeeerrrr RRRRuuuuddddoooollllffff: Kalandozásaim Ferenczi nyomában. Egy ‘hazajáró’ pszichoanalitikus gondolatai kü-
lönbözô témákhoz. Animula, 2200 Ft

SSSSüüüüttttôôôônnnnéééé KKKKoooocccczzzzkkkkaaaa ÁÁÁÁggggoooottttaaaa: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Trefort, ELTE PPK, 1200 Ft

VVVVaaaajjjjddddaaaa ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa;;;; KKKKóóóóssssaaaa ÉÉÉÉvvvvaaaa: Neveléslélektan. Osiris, 4280 Ft

VALLÁS

vallás
BBBBaaaarrrrttttoooossssnnnnéééé SSSSttttiiiiaaaassssnnnnyyyy ÉÉÉÉvvvvaaaa: Háborúban békességben. A Bogár utcai gyermekotthon. Luther, 980 Ft

BBBBeeeeiiiinnnneeeerrrrtttt,,,, WWWWooooffffggggaaaannnngggg: A kereszténység. A szabadság lélegzete. Vigilia, 2600 Ft

BBBBuuuuggggáááárrrr MMMM.... IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): Kozmikus teológia. Források a görög filozófia istentanához a kezdetektôl a
kereszténység színrelépéséig. Kairosz, 3500 Ft

GGGGáááánnnnccccssss AAAAllllaaaaddddáááárrrr: Élô víz. Luther, 840 Ft

GGGGaaaannnnzzzzffffrrrriiiieeeedddd,,,, SSSSllllaaaajjjjmmmmoooo: A zsidó vallás törvényei. A Sulchan aruch dióhéjban. Makkabi, 1800 Ft

JJJJeeeennnnsssseeeennnn,,,, IIIIrrrrvvvviiiinnnngggg: Jézus élete. A négy evangélium tanulmányozása idôrendi sorrendben. Evangéliumi, 900 Ft

KKKKeeeemmmmppppiiiissss TTTTaaaammmmáááássss: Isten felé. Szt. István Társ., 490 Ft

KKKKeeeevvvveeeehhhháááázzzziiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: `A kereszt igéjét hirdetni kezdtem`. Sztárai Mihály élete és szolgálata. Luther, 1950 Ft

LLLLuuuuccccaaaaddddoooo,,,, MMMMaaaaxxxx: Ahogy szeretni érdemes. KIA, 1500 Ft

LLLLuuuuttttzzzzeeeerrrr,,,, EEEErrrrwwwwiiiinnnn WWWW....:::: Ki vagy te, hogy ítélkezel? Meg kell tanulni különbséget tenni igazságok, féligazsá-
gok és hazugságok között. Evangéliumi, 1200 Ft

NNNNéééémmmmeeeetttthhhh BBBBaaaalllláááázzzzssss: ‘...Isten nem aloszik, rejánk pislong...’ Református életforma kialakítása a folyamatos-
ság és a változások közepette. Kálvin, 1900 Ft

NNNNéééémmmmeeeetttthhhh KKKKáááállllmmmmáááánnnn: Tûzmadár. St. Apostol, 3000 Ft

NNNNiiiiccccoooollll,,,, MMMMaaaarrrrttttiiiinnnn: Dramatizált homiletika. Luther, 940 Ft

OOOOsssshhhhoooo: Tanmesék és adomák. Vizsom, 990 Ft

RRRRaaaattttzzzziiiinnnnggggeeeerrrr,,,, JJJJoooosssseeeepppphhhh (XVI.Benedek Pápa): Krisztusra tekintve. Vigilia, 1200 Ft

SSSSppppaaaannnnggggeeeennnnbbbbeeeerrrrgggg,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Hódolat Isten elôtt. Kálvin, 630 Ft

TTTTeeeennnnzzzziiiinnnn,,,, GGGGyyyyaaaattttssssoooo (a XIV. tibeti dalai láma): A tudat átalakítása. Tanítások az együttérzés felkeltésének
módjáról. Szukits, 1590 Ft

TTTThhhheeeeooooddddoooorrrr: Imakönyv ateistáknak. Vizsom, 1200 Ft

VVVVaaaannnnkkkkóóóó ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: ‘Isten beszéde’. Az Isten-keresés kulcskérdése. Spalding, 700 Ft

ZZZZeeeeiiiinnnnddddlllleeeerrrr,,,, MMMMaaaatttttttthhhhiiiiaaaassss: Az ítélô Isten. A keresztyén hit egyik nélkülözhetetlen elemérôl. Kálvin, 790 Ft

ZZZZsssseeeebbbbmmmméééérrrreeeettttûûûû KKKKáááárrrroooolllliiii BBBBiiiibbbblllliiiiaaaa. M. Bibliatárs., 1600 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

felsôoktatás
SSSSzzzzeeeeddddeeeerrrrkkkkéééénnnnyyyyiiii AAAAnnnnttttaaaallll;;;; VVVVáááárrrrmmmmoooonnnnoooossssttttoooorrrryyyy EEEEnnnnddddrrrreeee: Absztrakt algebra matematika szakos hallgatók részére.
JGYFK, 1535 Ft

TTTToooonnnnhhhhaaaaiiiizzzzeeeerrrr TTTTiiiibbbboooorrrr: Egyetemes egyháztörténelem. Fôiskolai tankönyv. Spalding, 2700 Ft

TTTToooonnnnhhhhaaaaiiiizzzzeeeerrrr TTTTiiiibbbboooorrrr: Egyetemes vallástörténet. Fôiskolai tankönyv. Spalding, 2500 Ft

TTTToooonnnnhhhhaaaaiiiizzzzeeeerrrr TTTTiiiibbbboooorrrr: Filozófiatörténet. Fôiskolai jegyzet. Bibliaisk. Köz., 2200 Ft

globalizáció
CCCCaaaasssstttteeeellllllllssss,,,, MMMMaaaannnnuuuueeeellll: A hálózati társadalom kialakulása. Az információ kora. Gazdaság, társadalom és
kultúra I. Gondolat, 4890 Ft

CCCCssssiiiinnnnkkkk LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Európai uniós tudományos igazgatás a pályázatok szemszögébôl. Bookmaker, 2900 Ft

KKKKuuuuppppaaaa LLLLáááásssszzzzllllóóóó (szerk.): Globalitás-lokalitás. Etnoregionális nézôpontok Közép-Európában. B & D St., 4667 Ft

hadtudomány
DDDDaaaavvvviiiissssoooonnnn,,,, JJJJoooohhhhnnnn: A Csendes-óceáni hadszíntér napról napra. Hajja, 3800 Ft

HHHHaaaaiiiigggg ZZZZssssoooolllltttt;;;; VVVVáááárrrrhhhheeeeggggyyyyiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn: Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi, 3500 Ft

jog
DDDDoooobbbbaaaayyyy PPPPéééétttteeeerrrrnnnnéééé eeeetttt aaaallll.: Adóigazgatási eljárási jog. Saldo, 2400 Ft

GGGGrrrráááádddd AAAAnnnnddddrrrráááássss: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve. Strasbourg, 4000 Ft

JJJJeeeennnneeeeyyyy PPPPeeeettttrrrraaaa;;;; KKKKeeeennnnddddeeee TTTTaaaammmmáááássss eeeetttt aaaallll.: Európai közösségi jog. Novissima, 3300 Ft

KKKKaaaabbbbóóóóddddiiii CCCCssssaaaabbbbaaaa;;;; LLLLôôôôrrrriiiinnnncccczzzz JJJJóóóózzzzsssseeeeffff eeeetttt aaaallll.: Büntetéstani alapfogalmak. Rejtjel, 2800 Ft

MMMMeeeezzzzôôôô IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; WWWWiiiieeeennnneeeerrrr GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy (szerk.): Regionalizmus és önkormányzatiság címû konferencia elôadá-
sai és a Debreceni Egyetem oktatóinak a regionalizmus témakörébôl. Gondolat, 1890 Ft

SSSSáááánnnnddddoooorrrr IIIIssssttttvvvváááánnnn: A társasági jog története Nyugat-Európában. KJK, 5040 Ft

közgazdaságtan
CCCCaaaannnnffffiiiieeeelllldddd,,,, JJJJaaaacccckkkk;;;; HHHHaaaannnnsssseeeennnn,,,, MMMMaaaarrrrkkkk VVVViiiiccccttttoooorrrr: Az Aladdin faktor 1. Bagolyvár, 1450 Ft

ÉÉÉÉvvvvaaaa KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn;;;; MMMMaaaaddddaaaarrrraaaassssiiiinnnnéééé SSSSzzzziiiirrrrmmmmaaaaiiii AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa eeeetttt aaaallll.: Feladatgyûjtemény a Könyvviteli alapismeretekhez.
Perfekt, 1160 Ft

HHHHeeeettttéééénnnnyyyyiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn: Adótan és Példatár. Adózási ismeretek. Saldo, 3900 Ft

KKKKiiiiyyyyoooossssaaaakkkkiiii,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt TTTT....;;;; LLLLeeeecccchhhhtttteeeerrrr,,,, SSSShhhhaaaarrrroooonnnn LLLL.: Gazdag papa sikertörténetei. Bagolyvár, 2450 Ft

SSSScccchhhheeeeeeeelllleeeennnn,,,, FFFFrrrraaaannnnkkkk MMMM.: Ismerjük meg önmagunkat, ismerjük meg ügyfeleinket. HVG, 3600 Ft

SSSSzzzzttttaaaannnnóóóó IIIImmmmrrrréééénnnnéééé: Adók, illetékek, járulékok és vámok – kiegészítés 2005. Saldo, 2200 Ft

TTTTrrrraaaaccccyyyy,,,, BBBBrrrriiiiaaaannnn: Gyújtópont. A jól bevált módszer segítségével tegye egyszerûbbé az életét, duplázza
meg a jövedelmét és érje el céljait. Z-Press, 2980 Ft

néprajz, népszokások
FFFFaaaarrrraaaaggggóóóó IIIImmmmrrrreeee;;;; GGGGuuuusssszzzzlllleeeevvvv AAAAnnnnttttaaaallll eeeetttt aaaallll. (szerk.): A magyarság néprajzi térképe. Népviseletek, népi építészet,
népi kézmûvesség. Stiefel, 1290 Ft

FFFFaaaazzzzeeeekkkkaaaassss ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa (szerk.): A hétfejû Zarvas. Kaukázusi mítoszok, népmesék, mondák

Európai Folklór Int., L’Harmattan, 2500 Ft

TTTTaaaarrrrjjjjáááánnnn GGGGáááábbbboooorrrr: Folklór, népmûvészet, népies mûvészet. Tankönyvkiadó, 5560 Ft

nyelvkönyvek
CCCChhhhaaaarrrroooommmmaaaarrrr,,,, JJJJooooaaaaoooo AAAAnnnnttttóóóónnnniiiioooo: Gazdasági és üzleti spanyol nyelvismeretek I.

Librotrade, 2900 Ft

DDDDeeeellllccccoooouuuurrrrtttt,,,, AAAAnnnnnnnneeee (szerk.): Elsô Larousse angol nyelvkönyvem. Vidám angol nyelvkönyv 1000 szóval és
képpel. Officina, 2950 Ft

DDDDrrrraaaagggguuuunnnnkkkkiiiinnnn,,,, AAAAlllleeeexxxxaaaannnnddddeeeerrrr: Ugrás az Angolba. Rendhagyó nyelvlecke. Strucc, 980 Ft

DDDDuuuurrrrsssstttt PPPPéééétttteeeerrrr: Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Nyelvtani feladatok haladóknak. JA-
TE Press, 1773 Ft

HHHHaaaaddddáááásssszzzziiii ÁÁÁÁggggnnnneeeessss: Basic Logistics. Angol szakmai nyelvkönyv logisztikai ügyintézôknek. Képzômûvésze-
ti, 3800 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Angol nyelvtan light. Spec. Lingua, 1750 Ft

LLLLoooocccczzzzkkkkaaaa AAAAnnnnddddrrrráááássss;;;; NNNNyyyyiiiittttrrrraaaaiiii RRRRoooollllaaaannnndddd: Kreuzer. Stufe 4. 2500 Wörter. Kreuzworträtsel zum Deutschlernen.
Strucc, 620 Ft

MMMMaaaakkkklllláááárrrriiii TTTTaaaammmmáááássss: Lazán németül II. Nyelvkönyv középhaladóknak. Studium, 2690 Ft

PPPPááááttttrrrroooovvvviiiiccccssss PPPPéééétttteeeerrrr: Rendszeres német nyelvtan. Anno, 325 Ft

RRRRiiiimmmmaaaasssszzzzoooommmmbbbbaaaattttiiii KKKKáááárrrroooollllyyyy: Angol nyelvtan 222 pontban. Maxim, 1780 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Logistik einfach. Német szakmai nyelvkönyv logisztikai ügyintézôknek. Képzômûvésze-
ti, 3800 Ft

oktatás-nevelés
KKKKaaaallllaaaammmmáááárrrr HHHHaaaajjjjnnnnaaaallllkkkkaaaa: Tíz alkalom. Tanulási zavarok korrekciójához kapcsolódó fejlesztô program tapasz-
talatai és lehetôségei. ELTE PPK, 1200 Ft

KKKKeeeennnnnnnneeeeddddyyyy,,,, MMMMiiiicccchhhheeeelllllllleeee: Ebadta kölyke bôg. 99 jó tanács szülôknek és nagyszülôknek

Képzômûvészeti, 1900 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

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

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

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

tekinthetôk meg.
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KKKKeeeennnnnnnneeeeddddyyyy,,,, MMMMiiiicccchhhheeeelllllllleeee: Ebadta kölyke nem alszik. 99 jó tanács szülôknek és nagyszülôknek. Képzômûvé-
szeti, 1900 Ft

RRRRoooosssseeeennnnbbbbeeeerrrrgggg,,,, MMMMaaaarrrrsssshhhhaaaallllllll BBBB.: Így is lehet nevelni és tanítani. Agykontroll, 1490 Ft

SSSSeeeelllliiiikkkkoooowwwwiiiittttzzzz,,,, MMMMaaaarrrrkkkk: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina, 1720 Ft

SSSSzzzzaaaakkkkááááccccssss BBBBééééllllaaaa;;;; KKKKeeeerrrreeeekkkkeeeessss BBBBaaaarrrrnnnnaaaabbbbáááássss: Szöveggyûjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-ver-
sényéhez. Bárczi G. Értékôrzô Kiejt. Al., 1225 Ft

pénzügy
MMMMaaaarrrrjjjjáááánnnn AAAAttttttttiiiillllaaaa: Európa pénzügyei. Sanoma, 3200 Ft

AAAA sssszzzzáááámmmmvvvviiiitttteeeellll iiiiddddôôôôsssszzzzeeeerrrrûûûû kkkkéééérrrrddddéééésssseeeeiiii,,,, 2222000000005555. A könyvviteli szolgáltatást végzôk kötelezô továbbképzéséhez.
Perfekt, 2990 Ft

politika
AAAAnnnnggggeeeelllluuuusssszzzz RRRRóóóóbbbbeeeerrrrtttt;;;; TTTTaaaarrrrddddoooossss RRRRóóóóbbbbeeeerrrrtttt (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tago-
lódás Magyarországon. Demokrácia Kut. Al., 2500 Ft

AAAArrrrddddaaaayyyy LLLLaaaajjjjoooossss: Az Egyesült Királyság és Magyarország. Mundus, 4200 Ft

BBBBaaaarrrrttttiiiissss FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Az összmagyar eszme. Összmagyar Test., 2990 Ft

BBBBááááttttkkkkiiii MMMMiiiihhhháááállllyyyy: szigliget.alkotohaz.hu. Ügynökök az alkotóházban...? Héttorony, 1450 Ft

BBBBaaaayyyyeeeerrrr JJJJóóóózzzzsssseeeeffff;;;; BBBBaaaajjjjoooommmmiiii----LLLLáááázzzzáááárrrr PPPPéééétttteeeerrrr (szerk.): Globalizáció, média, politika.

MTA Pol. Tud, Int., 1750 Ft

BBBBeeeebbbbeeeessssiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy (szerk.): Az orosz politikai konzervativizmus 100 éve, 1820-1920 1. Tanulmányok. B &
D St., 3333 Ft

BBBBoooossssnnnnyyyyáááákkkk IIIIssssttttvvvváááánnnn: XX. század, ó! Pokolbéli tudósítások a jelmezes és jelmeztelen gonoszság birodalmá-
ból 1-2. JMMT, 2850 Ft

CCCChhhhoooommmmsssskkkkyyyy,,,, NNNNooooaaaammmm: Hatalom és terror. Elôadások és interjúk 9/11 után. Független Média, 1990 Ft

CCCCssssaaaatttthhhh MMMMaaaaggggddddoooollllnnnnaaaa: Egy éve az EU-ban. Ez még nem a mi Európánk. Kairosz, 2600 Ft

DDDDuuuurrrraaaayyyy MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Ne félj, csak higgy! Beszédek és értekezések 2004-2005. Szabad Tér, 2900 Ft

MMMMéééésssszzzzáááárrrroooossss JJJJóóóózzzzsssseeeeffff;;;; SSSSzzzzaaaakkkkaaaaddddáááátttt IIIIssssttttvvvváááánnnn: Magyarország Politikai Atlasza, 2004. Gondolat, 7000 Ft

RRRRáááácccczzzz AAAAnnnnddddrrrráááássss: Polgárok és paraziták. RATIUS, 1890 Ft

SSSSzzzzeeeennnntttt IIIIssssttttvvvváááánnnn----tttteeeerrrrvvvv. Gondolatok a nemzet felemelkedésérôl. Prof. Batthyány Köre, 1950 Ft

statisztika 
BBBBaaaabbbbeeeecccczzzzkkkkiiiinnnnéééé TTTTiiiisssszzzzaaaaiiii MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa (szerk.): Népszámlálás 2001 27. Család és vallás

KSH, 2600 Ft

BBBBiiiisssszzzzttttrrrraaaaiiii TTTTiiiibbbboooorrrr (szerk.): Magyar Statisztikai Zsebkönyv, 2004. KSH, 1900 Ft

LLLLaaaakkkkaaaattttoooossss MMMMiiiikkkkllllóóóóssss (szerk.): 2001. évi népszámlálás 28. A mezôgazdasági tevékenység jelentôsége a fog-
lalkoztatásban (magyar-angol ny.) KSH, 3800 Ft

MMMMeeeesssskkkkóóóó AAAAnnnnnnnnaaaa (szerk.): A külföldi mûködô tôke Magyarországon, 2002-2003 – Foreign DDDDiiiirrrreeeecccctttt IIIInnnnvvvveeeesssstttt----
mmmmeeeennnntttt iiiinnnn HHHHuuuunnnnggggaaaarrrryyyy,,,, 2222000000000000----2222000000001111 (magyar-angol ny.) KSH, 2600 Ft

MMMMéééésssszzzzáááárrrroooossss AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa;;;; SSSSzzzzaaaabbbbóóóó ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa (szerk.): Szektorális környezeti indikátorok, 2004. Mezôgazda-
ság, energia, közlekedés (magyar-angol ny.) KSH, 800 Ft

tankönyvek
BBBBoooorrrruuuuzzzzssss JJJJáááánnnnoooossss;;;; JJJJaaaaccccssssmmmmeeeennnniiiikkkk EEEErrrriiiikkkkaaaa: Teszteld magad! 1000 kérdés általános iskolásoknak. Pedellus, 1315 Ft

CCCCssssoooorrrrnnnnaaaaiiii----KKKKoooovvvvááááccccssss GGGGéééézzzzaaaa: Mûbútorasztalos és restaurátor szakmai és gépismeret II.

Mûszaki, 1890 Ft

HHHHoooorrrrnnnnyyyyáááákkkk IIIIssssttttvvvváááánnnn: Elsôsegélynyújtás az egészségügyben tanulók számára. Képzômûvészeti, 2900 Ft

társadalomtudományok
SSSSzzzzôôôôkkkkeeee----MMMMiiiilllliiiinnnntttteeee EEEEnnnniiiikkkkôôôô: A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Az általános kommunikációs készsé-
gek fejlesztésének elmélete és gyakorlata. PPKE, 1980 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan
AAAArrrrzzzzuuuuffffffffiiii,,,, AAAArrrrttttuuuurrrroooo;;;; RRRRaaaazzzzzzzziiii,,,, AAAAlllleeeessssssssaaaannnnddddrrrraaaa: A világ állatai. Az afrikai sivatagok és Madagaszkár állatvilága. Ale-
xandra, 999 Ft

IIIIllllddddoooossss,,,, AAAAnnnnggggeeeellllaaaa SSSSeeeerrrreeeennnnaaaa;;;; SSSScccchhhhiiiiaaaavvvvoooo,,,, RRRRiiiittttaaaa MMMMaaaabbbbeeeellll;;;; RRRRiiiippppaaaammmmoooonnnn: A világ állatai. Az amerikai nemzeti parkok állat-
világa. Alexandra, 999 Ft

MMMMeeeesssstttteeeerrrrhhhháááázzzzyyyynnnnéééé EEEEggggeeeennnnhhhhooooffffffffeeeerrrr OOOOllllggggaaaa: A tenger állatvilága. Fix, 5500 Ft

MMMMeeeesssstttteeeerrrrhhhháááázzzzyyyynnnnéééé EEEEggggeeeennnnhhhhooooffffffffeeeerrrr OOOOllllggggaaaa;;;; NNNNaaaaggggyyyy MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Állatok képeskönyve. Fix, 5500 Ft

csillagászat
LLLLeeeevvvvyyyy,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd HHHH.: Az égbolt csodái. Trio Prod., 6990 Ft

SSSSáááárrrrnnnneeeecccczzzzkkkkyyyy KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiiáááánnnn: Magyarok a Naprendszerben – és azon túl. M. Csill. Egy., 1500 Ft

környezetvédelem
AAAAnnnnttttaaaallll OOOOrrrrssssoooollllyyyyaaaa;;;; VVVVaaaaddddoooovvvviiiiccccssss EEEEddddiiiinnnnaaaa (szerk.): Zöld iroda kézikönyv avagy Hogyan alakítsunk ki környezet-
és emberbarát munkahelyet? KÖVET-INEM Hung., 3675 Ft

NNNNaaaaggggyyyy GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy (szerk.): Hulladékgazdálkodási kézikönyv II. KJK, 4515 Ft

matematika
SSSSttttooooyyyyaaaannnn,,,, GGGGiiiissssbbbbeeeerrrrtttt (szerk.): MATLAB. Numerikus módszerek, grafika, statisztika, eszköztárak (frissített ki-
ad.) Typotex, 3600 Ft

meteorológia
KKKKáááárrrroooossssssssyyyy CCCCssssaaaabbbbaaaa: Légkörtan 2. Földünk éghajlatai. Oskar, 2980 Ft

növénytan
HHHHeeeerrrrrrrrmmmmaaaannnnnnnn,,,, HHHHeeeeiiiikkkkeeee;;;; ZZZZeeeeuuuuggggnnnneeeerrrr,,,, AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaassss: Vadvirágok. Tessloff, 2100 Ft

VVVVeeeerrrrmmmmeeeeuuuulllleeeennnn,,,, NNNNiiiiccccoooo: Gyógynövények enciklopédiája. Ventus Libro, 3990 Ft

növénytermesztés
TTTTiiiieeeerrrrrrrraaaa,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: Gyógyfüves könyv. Budapest-Print, 2198 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állatgondozás, kedvtelésbôl tartott állatok
MMMMaaaaccccffffaaaarrrrlllleeeennnneeee,,,, SSSSttttuuuuaaaarrrrtttt;;;; MMMMaaaaccccffffaaaarrrrlllleeeennnneeee,,,, LLLLiiiinnnnddddaaaa: Imádnivaló cicák. Libruna, 990 Ft

MMMMaaaaccccffffaaaarrrrlllleeeennnneeee,,,, SSSSttttuuuuaaaarrrrtttt;;;; MMMMaaaaccccffffaaaarrrrlllleeeennnneeee,,,, LLLLiiiinnnnddddaaaa: Szeretetreméltó kutyák. Libruna, 990 Ft

PPPPrrrryyyyoooorrrr,,,, KKKKaaaarrrreeeennnn: Klikkerképzés kutyáknak. A kezdô lépések. V-153, 2394 Ft

barkácsolás
BBBBiiiinnnnddddeeeerrrr,,,, SSSSaaaabbbbrrrriiiinnnnaaaa;;;; SSSScccchhhheeeennnnzzzzlllleeee,,,, EEEEllllkkkkeeee: Lámpák szalvétatechnikával. Cser, 698 Ft

KKKKiiiipppppppp,,,, AAAAnnnnggggeeeelllliiiikkkkaaaa: Vidám képkeretek. Képkeretek kartonpapírból. Maxim, 590 Ft

KKKKoooocccchhhh,,,, SSSSaaaabbbbiiiinnnneeee: Gyöngyékszerek. Állatkák, nyakláncok és karkötôk gyöngyökbôl. Maxim, 590 Ft

MMMMoooorrrraaaassss,,,, IIIInnnnggggrrrriiiidddd: Egzotikus állatok gyöngyfûzéssel. Holló, 690 Ft

SSSSeeeennnneeeewwwwaaaalllldddd,,,, KKKKaaaarrrrllll----HHHHeeeeiiiinnnnzzzz HHHH.: Akvarellfestés. Állatportrék lépésrôl lépésre. Holló, 690 Ft

VVVVáááárrrraaaaddddiiii PPPPáááállllnnnnéééé;;;; KKKKuuuurrrruuuucccczzzz EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt: Harisnyavirágok. Cser, 698 Ft

VVVVooooggggeeeellllssssaaaannnngggg,,,, CCCChhhhrrrriiiisssstttteeeellll: Kerti motívumok üvegmatricával. Holló, 690 Ft

WWWWiiiieeeehhhheeeerrrrddddtttt,,,, EEEEvvvvaaaa: Pasztellrajzok. Tájképek-lépésrôl lépésre. Holló, 690 Ft

WWWWiiiinnnnkkkkeeeellllmmmmeeeeyyyyrrrr,,,, SSSStttteeeeffffaaaannnn: Kerti grillsütôk, kandallók és grillezôhelyek. Cser, 1998 Ft

ZZZZiiiimmmmmmmmeeeerrrr,,,, WWWWoooollllffffrrrraaaammmm: Rajzolás. Óvárosi hangulatok-lépésrôl lépésre. Holló, 690 Ft

betegápolás és gyermekgondozás
KKKKüüüühhhhrrrreeeerrrr,,,, IIIIrrrreeeennnneeee;;;; FFFFiiiisssscccchhhheeeerrrr,,,, EEEElllliiiissssaaaabbbbeeeetttthhhh: Szakácskönyv rákbetegeknek. Étkezés terápia alatt és után. Sziget,
2480 Ft

MMMMccccGGGGrrrraaaawwww,,,, JJJJaaaayyyy: Ideális testsúly egy életen át tizenéveseknek. Gabo, 1999 Ft

TTTTrrrreeeeoooollllaaaarrrr,,,, DDDDeeeebbbbiiii: Kisbabám naplója. Könyvklub, 5990 Ft

egészség és higiénia
CCCCaaaannnnttttiiiieeeennnniiii,,,, BBBBeeeennnniiiittttaaaa: Cantienica. Medencefenék-tréning nôknek és férfiaknak. Bioenergetic,
2300 Ft

CCCCssssaaaappppóóóó GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Csontkovácsolástól az energiaspirálig. Magánkiadás, 2290 Ft

FFFFaaaajjjjccccssssáááákkkk ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaannnnnnnnaaaa: A fogyás hét lakat alatt ôrzött titkai. Víztérítô, 3710 Ft

LLLLuuuusssstttt,,,, JJJJoooohhhhnnnn;;;; TTTTiiiieeeerrrrrrrraaaa,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: A természetes gyógymódok bibliája. Budapest-Print, 2198 Ft

NNNNaaaaggggyyyy ffffooooggggyyyyiiiikkkköööönnnnyyyyvvvv. Illia & Co., 2990 Ft

SSSSiiiilllleeeerrrr,,,, CCCCiiiinnnnddddaaaa (szerk.): Árt vagy használ? Reader’s Digest, 6990 Ft

VVVVaaaarrrrrrrróóóó MMMMiiiihhhháááállllyyyy (szerk.): Családi patika 2005. Gyógyszerek, homeopátiás szerek, gyógytermékek, táplá-
lékkiegészítôk. K.u.K., 1500 Ft

VVVVuuuukkkkoooovvvviiiicccc,,,, LLLLaaaauuuurrrreeeellll: 1001 természetes házi patikaszer. Ikar, 2999 Ft

építés, építôipar
KKKKoooovvvvááááccccssss IIIImmmmrrrreeee (fôszerk.): Felvonók. Villamos üzemû és hidraulikus személyfelvonók.

ÉTK, 2625 Ft

hajózás
HHHHaaaajjjjóóóókkkkaaaattttaaaallllóóóógggguuuussss 2222000000005555. Motoros és vitorlás hajók Magyarországon. Yacht, 3420 Ft

kertészet
BBBBaaaallllzzzzeeeerrrr,,,, DDDDoooonnnnnnnnaaaa: Városi kert-ész. Kertészet mindenkinek. Szukits, 2790 Ft

BBBBeeeecccchhhheeeerrrreeeerrrr,,,, FFFFrrrraaaannnnzzzz: Kaktuszok és pozsgások. Egzotikus hangulat a házban és a kertben. Holló, 1390 Ft

BBBBrrrraaaaddddlllleeeeyyyy,,,, SSSStttteeeevvvveeeennnn: Nyár a kertben. Könyvklub, 4900 Ft

HHHHiiiimmmmmmmmeeeellllhhhhuuuubbbbeeeerrrr,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Örökzöld kert. Kerttervezés, kerti munka, növényápolás, növényismeret. Cser,
1298 Ft

HHHHuuuuttttcccchhhhiiiinnnnssssoooonnnn,,,, CCCCaaaarrrroooollllyyyynnnn: A hétvégi kertész. Alapvetô tennivalók tavasztól ôszig egyszer egy héten. Park,
3200 Ft

MMMMaaaaiiiieeeerrrr,,,, HHHHaaaannnnssss----PPPPeeeetttteeeerrrr: Növények szaporítása vetéssel, dugványozással, bujtással és oltással. Holló,
1390 Ft

öltözködés, viselet
HHHHaaaayyyyeeeessss,,,, SSSSoooopppphhhhiiiieeee: Testfestés.Technikák, ötletek, sablonok. Alexandra, 2999 Ft

SSSSzzzzûûûûccccssss KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Hennafestés. Mintaívekkel. Cser, 698 Ft

orvostudomány
BBBBáááállllóóóó OOOOttttttttíííílllliiiiaaaa;;;; VVVViiiinnnncccczzzzeeee AAAAttttttttiiiillllaaaa TTTTaaaammmmáááássss: Czeizel Endre. A genetikus és világa. Magánkiadás, 1470 Ft

BBBBaaaayyyyeeeerrrr IIIIssssttttvvvváááánnnn: Drogok és emberek. Múlt, jelen, jövô. Sprinter, 6999 Ft

RRRRaaaajjjjnnnnaaaa PPPPéééétttteeeerrrr: Az elme öregedése. Press Publica, 840 Ft

TTTTuuuullllaaaassssssssaaaayyyy ZZZZssssoooolllltttt (szerk.): A vastagbélrák megelôzése és kezelése. Springer, 5500 Ft

szakácskönyvek
FFFFeeeekkkkeeeettttéééénnnnéééé BBBBooookkkkoooorrrr KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Életreceptek, ételreceptek. Vegán életmód, receptek. Magánkiadás, 3098 Ft

HHHHaaaallllmmmmoooossss MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa: Kenyerek, kalácsok, sütemények könyve. Pannon-Literatúra, 450 Ft

HHHHaaaallllmmmmoooossss MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa;;;; BBBBooooddddaaaa ZZZZoooollllttttáááánnnnnnnnéééé;;;; NNNNaaaaggggyyyy EEEEllllvvvviiiirrrraaaa: Muffinok és aprósütemények könyve. Pannon-Literatúra,
450 Ft

HHHHaaaallllmmmmoooossss MMMMóóóónnnniiiikkkkaaaa;;;; GGGGaaaabbbbuuuullllaaaa AAAAnnnnddddrrrráááássss: Fenséges csirkefalatok. Újhold, Szalay, 800 Ft

HHHHaaaarrrrpppphhhhaaaammmm,,,, ZZZZooooeeee (szerk.): Nélkülözhetetlen wok könyv. Vince, 5495 Ft

KKKKúúúúttttvvvvööööllllggggyyyyiiii MMMMiiiihhhháááállllyyyy: Szárnyasételek. Timp, 3800 Ft

PPPPeeeelllllllleeee JJJJóóóózzzzsssseeeeffffnnnnéééé: Köretek, saláták, mártások könyve. Pannon-Literatúra, 450 Ft

PPPPeeeelllllllleeee JJJJóóóózzzzsssseeeeffffnnnnéééé eeeetttt aaaallll.: Halak, vadak, szárnyasok könyve. Pannon-Literatúra, 450 Ft

SSSSeeeeeeeehhhhuuuusssseeeennnn,,,, HHHHeeeennnnnnnniiiinnnngggg: Halak és tengeri gyümölcsök zsebkönyve. Ötven tengeri és édesvízi hal,
rák, kagyló bemutatása. Tanácsok a vásárláshoz. Mérték, 1499 Ft

SSSSuuuummmmmmmm,,,, UUUUrrrrssssuuuullllaaaa: A szelektív étkezés új szakácskönyve. A legújabb Summ. Ikar, 3499 Ft

SSSSzzzziiiilllláááággggyyyyiiii AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa (szerk.): Tina receptek 1. 100 válogatott recept. Ringier, 590 Ft

VVVVeeeerrrrhhhhóóóócccczzzzkkkkiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn: Wok, serpenyô római tál. Anno, 240 Ft

számítástechnika
DDDDaaaavvvviiiieeeessss,,,, JJJJoooosssseeeepppphhhh: Biztonságos vezeték nélküli hálózatok Microsoft Windows XP alatt az IEEE 802.11
szabvány szerint. Szak, 8000 Ft

FFFFrrrriiiieeeedddd KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn;;;; SSSSiiiimmmmoooonnnnoooovvvviiiittttssss MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: A problémamegoldás számítógépes iskolája. Typotex, 2800 Ft

GGGGeeeeiiiieeeerrrr,,,, JJJJiiiimmmm: Vezeték nélküli hálózatok. Panem, 2590 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh AAAAnnnnnnnnaaaammmmáááárrrriiiiaaaa (szerk.): NERO 6 Reloaded. Amit a Nero 6.6-ról tudni érdemes.

Computer Pan., 1990 Ft

IIIIvvvváááánnnnyyyyiiii AAAAnnnnttttaaaallll (szerk.): Informatikai algoritmusok 2. ELTE Eötvös, 5250 Ft

MMMMeeeesssstttteeeerrrrssssééééggggeeeessss iiiinnnntttteeeelllllllliiiiggggeeeennnncccciiiiaaaa mmmmooooddddeeeerrrrnnnn mmmmeeeeggggkkkköööözzzzeeeellllííííttttééééssssbbbbeeeennnn + Informatikai értelmezô szótár. Panem,
5000 Ft

OOOOzzzzssssvvvváááátttthhhh MMMMiiiikkkkllllóóóóssss: Windows XP. Mûszaki, 1980 Ft

WWWWaaaaggggnnnneeeerrrr,,,, BBBBiiiillllllll: Hatékony C#. Kiskapu, 3980 Ft

vezetés és üzletvitel
CCCCoooolllllllliiiinnnnssss,,,, JJJJiiiimmmm: Jóból kiváló. A tartós üzleti siker elemei. HVG, 4500 Ft

KKKKrrrriiiissssttttóóóóffff LLLLaaaajjjjoooossss: Szervezés-vezetés. Képzômûvészeti, 1600 Ft
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MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés
FFFFeeeerrrrkkkkaaaaiiii AAAAnnnnddddrrrráááássss: Lakótelepek. Fôpolgármesteri Hiv., 600 Ft

SSSSiiiikkkkllllóóóóssssssssyyyy LLLLáááásssszzzzllllóóóó: A Fôvárosi Közmunkák Tanácsa története. Hogyan épült Budapest? 1870–930 ÉTK,
4410 Ft

SSSSiiiissssaaaa JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: The Hungarian Parliament. A walk through History (Országház. Történelmi séta) (angol
ny.) Corvina, 1480 Ft

fényképészet
DDDDoooozzzzvvvvaaaalllldddd JJJJáááánnnnoooossss;;;; MMMMeeeeggggyyyyeeeessssiiii GGGGuuuusssszzzzttttáááávvvv: Budapest. Egy nagy város apróságai. Well-Press, 3990 Ft

GGGGyyyyôôôôrrrriiii LLLLaaaajjjjoooossss (szerk.): Balatonalmádi impressziók. M. Fotómûv. Alk. Csop. Orsz. Szöv., 4000 Ft

MMMMccccWWWWhhhhiiiinnnnnnnniiiieeee,,,, AAAAiiiillllssssaaaa (szerk.): A fotózás kézikönyve. Praktikus útmutató a fényképezés alapjainak elsajátí-
tásához és felvételeink minôségének javításához

Alexandra, 3999 Ft

SSSScccchhhhääääffffffffeeeerrrr ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Amerre én járok... Gera Mihály írásával. Városháza, Fôpolgármesteri Hiv., 2500 Ft

WWWWeeeessssttttoooonnnn,,,, CCCChhhhrrrriiiissss: Digitális fényképezés. 500 tipp és trükk. Kossuth, 2490 Ft

film és televízió
GGGGeeeelllleeeennnnccccsssséééérrrr GGGGáááábbbboooorrrr: Más világok. Filmelemzések. Új Palatinus, 2500 Ft

horgászat
DDDDoooobbbbrrrraaaaiiii ZZZZssssoooolllltttt eeeetttt aaaallll.: Így horgásszunk folyóvizen. Fish, 1499 Ft

GGGGyyyyuuuullllaaaaiiii FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Halszerelem. Praktikus ötletek jellegzetes halfajok fogásához. Szalay, 1200 Ft

PPPPáááásssszzzzttttoooorrrr IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh BBBBaaaalllláááázzzzssss: Horgászvíz kalauz. Bokor és Tsa, 1990 Ft

labdarúgás
DDDDéééénnnneeeessss TTTTaaaammmmáááássss;;;; MMMMááááccccssssiiiikkkk VVVViiiikkkkttttoooorrrr: Négyszemközt a spanyol liga sztárjaival. Viktória, 1700 Ft

NNNNaaaaggggyyyy ZZZZoooollllttttáááánnnn (szerk.): Görögország futballtörténete, 1905–2005. Stadion, 1000 Ft

mûvészet, általában
BBBBeeeennnneeeeddddeeeekkkk KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Perlrott Csaba Vilmos (1880–1995) alkotói pályájának fôbb állomásai. Munkácsy M.
Múz., 2300 Ft

BBBBoooorrrrddddeeeetttt,,,, JJJJeeeeaaaannnn: Kalligráfia. Cser, 1098 Ft

DDDDáááárrrrddddaaaaiiii ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa (szerk.): Árnyékkötôk (magyar–angol ny.) Árnyékkötôk Al., 3900 Ft

GGGGoooosssszzzzttttoooonnnnyyyyiiii FFFFeeeerrrreeeennnncccc (szerk.): Munkácsy a nagyvilágban – Munkácsy in the World (magyar–angol ny.)
Szemimpex, MNG, 7000 Ft

KKKKáááárrrrppppááááttttiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa: Arc. Kárpáti Éva festményei. Magánkiadás, 5990 Ft

KKKKooooppppóóóóccccssss TTTTiiiibbbboooorrrr: KépViselôk. Kopócs Tibor 113 kortárs arcképe. KT, 6900 Ft

MMMMaaaannnnnnnnoooo,,,, AAAAnnnnttttoooonnnniiiioooo;;;; VVVVeeeennnncccchhhhiiiieeeerrrruuuuttttttttiiii,,,, MMMMaaaassssssssiiiimmmmoooo: Velence mûvészete. Geographia, 6950 Ft

SSSSzzzzeeeemmmmeeeennnnkkkkáááárrrr MMMMááááttttyyyyáááássss (szerk.): Munkácsy. Szemimpex, 16800 Ft

VVVVuuuukkkkoooovvvv KKKKoooonnnnssssttttaaaannnnttttiiiinnnn: A középkori esztergomi palota épületei. ÉTK, 2478 Ft

sport, általában
AAAAddddaaaammmmiiii,,,, MMMMiiiimmmmiiii RRRRooooddddrrrriiiigggguuuueeeezzzz: Aquafitnesz. Tánc a vízben. Ikar, 2999 Ft

DDDDaaaammmmiiiillllaaaannnnoooo,,,, FFFFrrrraaaannnnccccooooiiiissss;;;; GGGGaaaarrrrddddiiiieeeennnn,,,, CCCCllllaaaauuuuddddeeee: Hegyek. Megszállottaknak gyakorlati tanácsokkal. Amit a túrá-
zásról és az alpinizmusról tudni kell. Alexandra, 4999 Ft

KKKKáááárrrrmmmmáááánnnn JJJJuuuuddddiiiitttt;;;; MMMMaaaakkkkoooovvvviiiiccccssssnnnnéééé LLLLaaaannnnddddoooorrrr EEEErrrriiiikkkkaaaa: Esztétikus testképzô gimnasztika. Semmelweis, 1680 Ft

szellemi sportok
PPPPoooollllggggáááárrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Queens (magyar–angol ny.) Polgár, 5250 Ft

színház
MMMMaaaarrrroooossssiiii IIIIllllddddiiiikkkkóóóó: Kis/Harag/könyv. Emlékpróba. Pallas-Akad., 2200 Ft

szórakozás
BBBBuuuurrrrggggaaaannnn,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll;;;; AAAAddddnnnneeeetttt,,,, BBBBeeeerrrrnnnnaaaarrrrdddd: Dínó-dili. Tudás, szórakozás, játék. Líra és Lant, 3990 Ft

technikai sportok
KKKKeeeerrrreeeekkkkeeeessss LLLLáááásssszzzzllllóóóó: A sárkányrepülés varázsa. Az alapoktól a csúcsig. MRSZ Siklórepülô Szakág, 2993 Ft

vadászat
ZZZZoooollllttttáááánnnn JJJJáááánnnnoooossss: Vadászok életveszélyben. DNM, 3200 Ft

vízi sportok
BBBBrrrraaaaddddeeeennnn,,,, TTTTwwwwaaaaiiiinnnn: Vitorlázók kézikönyve. Alexandra, 2999 Ft

zene
HHHHeeeerrrrnnnnááááddddiiii AAAAnnnnddddrrrráááássss (szerk.): Hernádi Lajos emlékkönyv. Rózsavölgyi, 2980 Ft

LLLLuuuuddddvvvviiiigggg JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Hakni. Koncert 1234, 900 Ft

PPPPoooollllnnnneeeerrrr ZZZZoooollllttttáááánnnn: Hangversenyélet Szegeden, 1950-1975. Bába, 1950 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány
FFFFaaaarrrrkkkkaaaassss LLLLáááásssszzzzllllóóóó (szerk.): Szakonyi Károly. Alexandra, 2999 Ft

HHHHoooorrrrvvvváááátttthhhh ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd: Verne, a technika álmodója. Unikornis, 3500 Ft

KKKKrrrrúúúúddddyyyy GGGGyyyyuuuullllaaaa: Nyugat. Krúdy Gyula Nyugatban megjelent írásai. Új Palatinus, 2490 Ft

SSSScccchhhhoooollllzzzz LLLLáááásssszzzzllllóóóó: A spanyol-amerikai irodalom rövid története. Gondolat, 2980 Ft

SSSSzzzzaaaabbbbóóóó AAAAnnnnddddrrrráááássss (szerk.): Mezôváros, reformáció és irodalom (16–18.század). Universitas, 2835 Ft

SSSSzzzzaaaajjjjbbbbééééllllyyyy MMMMiiiihhhháááállllyyyy: A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után.
Universitas, 2520 Ft

VVVVaaaassssyyyy GGGGéééézzzzaaaa: ‘Hol zsarnokság van’ Az ötvenes évek és a magyar irodalom (Tanulmányok, elemzések).
Mundus, 2825 Ft

YYYYoooooooo JJJJiiiinnnn----iiiillll;;;; YYYYiiii JJJJiiiinnnn----MMMMiiiinnnn: Áprily Lajos költészete. A halál motívumai. Littera Nova, 1490 Ft

nyelvtudomány
BBBBaaaalllláááázzzzssss GGGGéééézzzzaaaa (szerk.): Jelentés a magyar nyelvrôl (2000–2005). Akadémia, 1950 Ft

BBBBíííírrrróóóó FFFFeeeerrrreeeennnncccc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetébôl. Argumentum,
2900 Ft

FFFFééééjjjjaaaa GGGGéééézzzzaaaa: Móricz Zsigmond. Mundus, 2520 Ft

PPPPéééétttteeeerrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó: József Attila Szegeden. Bába, 630 Ft

szótár
CCCCssssiiiiffffffffáááárrrryyyy TTTTaaaammmmáááássss;;;; TTTTöööörrrröööökkkk SSSSzzzzaaaabbbboooollllccccssss: Német–magyar–német diákszótár. Könyvmíves, 399 Ft

CCCCssssiiiiffffffffáááárrrryyyy TTTTaaaammmmáááássss;;;; TTTTöööörrrröööökkkk SSSSzzzzaaaabbbboooollllccccssss: Német–magyar–német útiszótár. Könyvmíves, 399 Ft

HHHHéééérrrraaaa IIIIssssttttvvvváááánnnn: Magyar-német szótár. Aquila, 4900 Ft

HHHHéééérrrraaaa IIIIssssttttvvvváááánnnn: Német-magyar szótár. Aquila, 4900 Ft

LLLLiiiittttoooovvvvkkkkiiiinnnnaaaa AAAAnnnnnnnnaaaa,,,, TTTT.: Magyar közmondástár. Közmondások értelmezô szótára példákkal. Tinta, 6860 Ft

TTTTaaaakkkkááááccccssss EEEErrrriiiikkkkaaaa (szerk.): Angol-magyar-angol diákszótár. Könyvmíves, 399 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

atlaszok és térképek
AAAAnnnnggggoooollllaaaa (1:2000000) Cartographia, 1700 Ft

BBBBrrrruuuusssssssseeeellllssss (1:12000) Cartographia, 1250 Ft

BBBBuuuuddddaaaappppeeeesssstttt aaaattttllllaaaasssszzzz (1:20000). Cartographia, 1950 Ft

BBBBuuuuzzzzaaaa EEEErrrrnnnnôôôô (szerk.): Mór (1:10000) Tájoló 98, 600 Ft

CCCCoooonnnnssssttttaaaannnnttttaaaa (1:11000) Cartographia, 1250 Ft

CCCCsssseeeehhhhoooorrrrsssszzzzáááágggg (1:500000) Cartographia, 1250 Ft

FFFFeeeejjjjéééérrrr. Megyetérkép a települések címereivel (1:150000) Fejér M. Önkorm., 800 Ft

GGGGeeeennnnffff vvvváááárrrroooossssttttéééérrrrkkkkéééépppp 1:11 000 Cartographia, 1250 Ft

GGGGöööörrrrööööggggoooorrrrsssszzzzáááágggg (1:1300000) Cartographia, 1100 Ft

HHHHoooorrrrvvvvááááttttoooorrrrsssszzzzáááágggg,,,, SSSSzzzzlllloooovvvvéééénnnniiiiaaaa – Croatia, Slovenia (1:500000) Cartographia, 1100 Ft

LLLLoooonnnnddddoooonnnn (1:12500) Cartographia, 1250 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg aaaauuuuttttóóóóaaaattttllllaaaasssszzzz (1:200000) HM Térképészet, 2500 Ft

MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrroooorrrrsssszzzzáááágggg aaaauuuuttttóóóóttttéééérrrrkkkkéééépppp (1:500000) HM Térképészet, 980 Ft

MMMMááááttttrrrraaaa. Turistatérkép (1:40000) Cartographia, 900 Ft

MMMMuuuunnnniiiicccchhhh –––– MMMMüüüünnnncccchhhheeeennnn (1:22000) Cartographia, 1250 Ft

NNNNyyyyíííírrrreeeeggggyyyyhhhháááázzzzaaaa----SSSSzzzzaaaabbbboooollllccccssss----SSSSzzzzaaaattttmmmmáááárrrr----BBBBeeeerrrreeeegggg mmmmeeeeggggyyyyeeee zzzzsssseeeebbbbttttéééérrrrkkkkéééépppp. Zéta Sport, 300 Ft

OOOOsssslllloooo (1:28000) Cartographia, 1250 Ft

SSSSzzzzéééékkkkeeeessssffffeeeehhhhéééérrrrvvvváááárrrr (1:10000) Tájoló 98, 600 Ft

VVVVáááárrrrppppaaaalllloooottttaaaa ééééssss PPPPééééttttffffüüüürrrrddddôôôô (1:10000) Tájoló 98, 600 Ft

VVVVeeeesssszzzzpppprrrréééémmmm (1:10000) Tájoló 98, 600 Ft

VVVViiiieeeettttnnnnáááámmmm,,,, LLLLaaaaoooosssszzzz,,,, KKKKaaaammmmbbbbooooddddzzzzssssaaaa 1:2000000 Cartographia, 1700 Ft

életrajz, önéletrajz
............ IIIIssssttttvvvváááánnnn: Lottón nyertem. A magyar lottómilliárdos igaz története. Athenaeum, 1790 Ft

HHHHaaaajjjjóóóóssss GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy;;;; KKKKuuuubbbbiiiinnnnsssszzzzkkkkyyyy MMMMiiiihhhháááállllyyyy;;;; VVVVáááámmmmoooossssssssyyyy FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Alpár Ignác élete és munkássága. ÉTK, 2730 Ft

MMMMaaaarrrrcccczzzziiiissss DDDDeeeemmmmeeeetttteeeerrrr: Életem az éneklés. Hungarovox, 2000 Ft

MMMMiiiiddddgggglllleeeeyyyy,,,, DDDDoooommmmiiiinnnniiiicccc;;;; HHHHuuuuttttcccchhhhiiiinnnnssss,,,, CCCChhhhrrrriiiissss: Abramovics. A semmibôl jött milliárdos. Gabo, 2990 Ft

NNNNiiiigggggggg,,,, WWWWaaaalllltttteeeerrrr: Nagy szentek élete 2. Jel, 1100 Ft

SSSScccchhhhwwwwaaaarrrrzzzz SSSSáááánnnnddddoooorrrr: A halál árnyékának völgyében. Oliver Games, 1994 Ft

SSSSoooommmmooooggggyyyyiiii GGGGáááábbbboooorrrr: Éder Gyula, az ember és a mûvész. Kazinczy F. Társ., 3500 Ft

földrajz
HHHHääääuuuufffflllleeeerrrr,,,, JJJJoooosssseeeepppphhhh VVVViiiinnnncccceeeennnnzzzz: Visegrád albuma (reprint) Barnaföldi G. Arch., 990 Ft

mûvelôdéstörténet
PPPPeeeettttzzzz GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Kérdések és válaszok a görög mitológiáról. Mérték, 599 Ft

TTTTaaaakkkkááááccccssss JJJJáááánnnnoooossss (válogatta): A világosság fiai. Szemelvények a 135 éves szegedi szabadkômûvesség
történetébôl, 1870-2005. Bába, 1500 Ft

VVVViiiittttáááálllloooovvvváááá,,,, ZZZZuuuuzzzzaaaannnnaaaa;;;; SSSSlllluuuuggggeeeennnn,,,, DDDDuuuussssaaaannnn: Zene és bor. Méry Ratio, 2350 Ft

ZZZZeeeelllllllliiiiggggeeeerrrr EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeeetttt: A Tihanyi Alapítólevél. Bencés, 2380 Ft

történelem
BBBBáááárrrrssssoooonnnnyyyy JJJJáááánnnnoooossss;;;; DDDDaaaarrrróóóócccczzzziiii ÁÁÁÁggggnnnneeeessss (szerk.): Pharrajimos. Romák sorsa a holocaust idején I–II. L’Harmat-
tan, 3500 Ft

DDDDaaaakkkkóóóó PPPPéééétttteeeerrrr;;;; VVVViiiitttteeeekkkk GGGGáááábbbboooorrrr: Nádasdladány története. Nádasdladányi Önkorm., Kornétás, 2500 Ft

DDDDáááávvvviiiidddd GGGGéééézzzzaaaa;;;; FFFFooooddddoooorrrr PPPPáááállll: Az ország ügye mindenek elôtt való’ A szultáni tanács Magyarországra vonat-
kozó rendeletei (1544-1545, 1552) MTA Történettud. Int., 3800 Ft

HHHHaaaarrrrppppuuuurrrr,,,, JJJJaaaammmmeeeessss: A keresztes hadjáratok. Egmont, 3999 Ft

IIIIssssééééppppyyyy DDDDeeeezzzzssssôôôô: A magyar fegyverszünet tragédiája. Püski, 660 Ft

KKKKooooppppááááttttssssyyyy SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Kállai kettôs. Magyarország 1945–1990. CET, 1490 Ft

LLLLeeeeoooonnnnaaaarrrrdddd,,,, TTTThhhhoooommmmaaaassss MMMM.: Fidel Castro élete. Sirály, 2780 Ft

PPPPáááállll----AAAAnnnnttttaaaallll SSSSáááánnnnddddoooorrrr;;;; ZZZZeeeeppppeeeecccczzzzaaaannnneeeerrrr JJJJeeeennnnôôôô (szerk.): Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc Udvar-
helyszéken. Haáz Rezsô Kult. Egy., 2100 Ft

RRRRaaaavvvvaaaasssszzzz IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): Boldogtalan hadiidôk...1914–1918 avagy: Ami a ‘Boldog békeidôk’ után követ-
kezett. Petit Real, 3900 Ft

SSSSaaaassssvvvváááárrrriiii LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Keleti keresztények Magyarországon. Kairosz, 1800 Ft

SSSSttttaaaacccccccciiiioooolllliiii,,,, RRRR.... AAAA;;;; CCCCeeeeccccaaaammmmoooorrrreeee,,,, CCCC.: Hajdanvolt Róma. Jelen és múlt. Gesta, 6720 Ft

SSSSzzzzáááásssszzzz AAAAnnnnddddrrrráááássss: Partium és Erdély ezer esztendejének kövekbe épített történelme 2. Kecskeméti Lapok, 3999 Ft

ÜÜÜÜrrrrööööggggddddiiii GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Kleopátra. Caesar és Antonius csábítója. Mundus, 3600 Ft

VVVVaaaarrrrggggaaaa AAAAllllbbbbeeeerrrrtttt: Rab voltam a Hortobágyon. Árkustanya, 1950-1953. Timp, 2800 Ft

VVVViiiiddddaaaa IIIIssssttttvvvváááánnnn (szerk.): Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez, 1944. október – 1948. június.
Dokumentumok. Gondolat, 3890 Ft

utazás
AAAAmmmmuuuunnnnddddsssseeeennnn,,,, RRRRooooaaaalllldddd: Roald Amundsen északi útja. (Az Északnyugati átjáró) Reprint kiadás. Enciklopédia, 2200 Ft

BBBBaaaaiiiinnnn,,,, CCCCaaaarrrroooollllyyyynnnn: Málta és Gozo útikönyv. Park, 2900 Ft

BBBBaaaajjjjoooommmmiiii----LLLLáááázzzzáááárrrr DDDDáááávvvviiiidddd;;;; SSSSiiiimmmmeeeekkkk ZZZZuuuuzzzzaaaannnnaaaa: Marokkó 2005-2006. Útikönyv és térkép. Tábla és Penna, 3990 Ft

BBBBáááárrrráááánnnnyyyy AAAAttttttttiiiillllaaaa: London, Anglia. Londoni séták, kirándulások; Anglia látnivalói tartományonként; hasznos
tudnivalók, programok. Cartographia, 2400 Ft

BBBBaaaattttáááárrrr ZZZZssssoooolllltttt BBBBoooottttoooonnnndddd: Észak-, Nyugat-, Dél-Ausztrália. Magánkiadás, 5460 Ft

BBBBééééccccssss. Grafo, 5800 Ft

EEEElllleeeekkkkeeeessss TTTTiiiibbbboooorrrr: Erdély. Cartographia, 2400 Ft

GGGGáááállll ÉÉÉÉvvvvaaaa: Margitsziget. Fôpolgármesteri Hiv., 400 Ft

HHHHaaaammmmeeeellll,,,, CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiinnnneeee: Szentpétervár. Freytag, 1860 Ft

HHHHiiiirrrrsssscccchhhhlllleeeerrrr KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Rio de Janeiro és környéke. Panoráma, 2390 Ft

IIIImmmmeeeeccccssss OOOOrrrrssssoooollllyyyyaaaa: Ausztria. Látnivalók tartományonként; barangolások Bécsben; sírégiók, hasznos taná-
csok. Cartographia, 2400 Ft

IIIImmmmeeeeccccssss OOOOrrrrssssoooollllyyyyaaaa: Bécs. Cartographia, 2400 Ft
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IIIImmmmeeeeccccssss OOOOrrrrssssoooollllyyyyaaaa;;;; TTTTöööörrrröööökkkk OOOOrrrrssssoooollllyyyyaaaa: Benelux államok. Cartographia, 2400 Ft

JJJJaaaannnniiiiaaaakkkkoooovvvváááá,,,, DDDDaaaannnniiiiccccaaaa: Pozsonyi séták. Képes útikalauz. Perfekt (Pozsony), 1950 Ft

JJJJeeeeppppssssoooonnnn,,,, TTTTiiiimmmm: Róma. Well-Press, 3950 Ft

KKKKoooovvvvááááccccssss KKKKeeeennnnddddiiii LLLLeeeehhhheeeellll: Nagy-Kô havas. Pallas-Akad., 2250 Ft

KKKKuuuuddddaaaarrrr LLLLaaaajjjjoooossss: Róma. Sétáról sétára az Örök Városban; Pétertôl Pálig: a Vatikán; szálláshelyek,
hasznos tudnivalók. Cartographia, 1800 Ft

PPPPaaaapppppppp----VVVVáááárrrryyyy ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd (fôszerk.): Bükk. Turistakalauz térképpel (1:40000) Cartographia, 2350 Ft

PPPPaaaapppppppp----VVVVáááárrrryyyy ÁÁÁÁrrrrppppáááádddd (szerk.): Bakony. Turistakalauz térképpel. Településismertetôk, túraleírások. Carto-
graphia, 2350 Ft

RRRRaaaaddddoooovvvviiiinnnnoooovvvviiiicccc,,,, RRRRaaaaddddoooovvvvaaaannnn (szerk.): A Horvát Adria. Kulturális és természeti nevezetességek. Idegenfor-
galmi kalauz. Magánkiadás, 4999 Ft

RRRRooooyyyy,,,, SSSSaaaallllllllyyyy: Spanyolország. Well-Press, 3950 Ft

SSSShhhhaaaacccckkkklllleeeettttoooonnnn,,,, EEEErrrrnnnneeeesssstttt: Az Antarktisz szívében. Száznyolcvan kilométerre a Déli sarktól (Reprint kiadás)
Enciklopédia, 2200 Ft

SSSSzzzzééééccccssssiiii ÉÉÉÉvvvvaaaa;;;; LLLLuuuukkkkááááccccssss KKKKaaaattttaaaalllliiiinnnn: Párizs. Séták a város szívében; múzeumok, kirándulások; szórakozás,
hasznos tudnivalók. Cartographia, 2400 Ft

TTTTiiiilllllllliiiieeeerrrr,,,, AAAAllllaaaannnn (szerk.): Párizs. Útikönyv. Grafo, 6800 Ft

TTTTóóóótttthhhh JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Horvátország tengerpartja: Adria. LPI, 3500 Ft

VVVVaaaarrrrggggyyyyaaaassss AAAAnnnnttttaaaallll: Székelyföld útikalauz. Pallas-Akad., 3990 Ft

XXXXáááánnnnttttuuuussss LLLLáááásssszzzzllllóóóó;;;; XXXXáááánnnnttttuuuussss JJJJuuuulllliiiiáááánnnnnnnnaaaa: Hagymás-hegység és a Gyilkos-tó környéke. Pallas-Akad., 2250 Ft

ZZZZeeeemmmmpppplllléééénnnniiii----hhhheeeeggggyyyysssséééégggg. Turistakalauz térképpel (1:40000) Cartographia, 2350 Ft

SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek
BBBBeeeennnneeeeddddeeeekkkk EEEElllleeeekkkk: Világszép Nádszál kisasszony. Benedek Elek legszebb meséi. Holló, 798 Ft

BBBBlllluuuummmmeeee,,,, JJJJuuuuddddyyyy: Amíg együtt a csapat. Ciceró, 1690 Ft

BBBBrrrreeeezzzziiiinnnnaaaa,,,, TTTThhhhoooommmmaaaassss: Boszorkányok kutyaszorítóban. Egmont, 1599 Ft

BBBBrrrriiiiddddwwwweeeellllllll,,,, NNNNoooorrrrmmmmaaaannnn: Clifford nagy könyve. M&C, 1990 Ft

CCCCaaaarrrrrrrroooollllllll,,,, LLLLeeeewwwwiiiissss: Alice’s Adventure in Wonderland – Alice Csodaországban (magyar-angol ny.) noran, 1990 Ft

CCCCoooouuuussssiiiinnnnssss,,,, LLLLuuuuccccyyyy: Mimi a forgalomban. Aréna 2000, 2190 Ft

DDDDoooohhhheeeerrrrttttyyyy,,,, PPPPaaaauuuullllaaaa;;;; BBBBrrrroooowwwwnnnn,,,, JJJJaaaannnneeeetttt AAAAlllllllliiiissssoooonnnn: Autó. Köteles, 598 Ft

DDDDoooohhhheeeerrrrttttyyyy,,,, PPPPaaaauuuullllaaaa;;;; BBBBrrrroooowwwwnnnn,,,, JJJJaaaannnneeeetttt AAAAlllllllliiiissssoooonnnn: Mozdony. Köteles, 598 Ft

DDDDoooohhhheeeerrrrttttyyyy,,,, PPPPaaaauuuullllaaaa;;;; BBBBrrrroooowwwwnnnn,,,, JJJJaaaannnneeeetttt AAAAlllllllliiiissssoooonnnn: Repülôgép. Köteles, 598 Ft

FFFFrrrriiiieeeeddddrrrriiiicccchhhh,,,, JJJJooooaaaacccchhhhiiiimmmm: Zsó titkos barátnôje. Napsugár és Holdsugár, 1780 Ft

FFFFrrrroooolllliiiicccckkkk,,,, BBBBiiiillllllllyyyy;;;; BBBBoooolllllllliiiinnnnggggeeeerrrr,,,, PPPPeeeetttteeeerrrr: Madagaszkár. Képeskönyv a film alapján. Szukits, 2990 Ft

GGGGiiiikkkkoooovvvv,,,, LLLLoooouuuuiiiisssseeee: Madagaszkár. Regény a film alapján. Szukits, 1590 Ft

KKKKiiiinnnneeeeffffiiiieeeelllldddd,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Bújócskázzunk! Kukucska bújócska. Manó könyvek – Manó filmek, 1150 Ft

KKKKiiiinnnneeeeffffiiiieeeelllldddd,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Otthon. Kitt, katt, mosolyogj! Líra és Lant, 890 Ft

KKKKiiiinnnneeeeffffiiiieeeelllldddd,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: Rakjunk rendet! Kukucska bújócska. Manó könyvek – Manó filmek, 1150 Ft

KKKKoooommmmllllóóóóssss PPPPéééétttteeeerrrr;;;; RRRRaaaaddddvvvváááánnnnyyyy ZZZZssssuuuuzzzzssssaaaa: Cirkuszvonat. Pro Junior, 499 Ft

LLLLaaaacccckkkknnnneeeerrrr AAAArrrrttttúúúúrrrr: Édes mostoha. Napsugár és Holdsugár, 1340 Ft

LLLLeeeeiiiinnnneeeerrrr LLLLaaaauuuurrrraaaa: Remek! A XXI. század legifjabb Remek!mûve. Universal Hung., 2790 Ft

MMMMaaaannnnggggoooolllldddd,,,, MMMMaaaauuuudddd: A világosság tüze. Egmont, 1249 Ft

MMMMaaaassssaaaannnnnnnneeeekkkk,,,, JJJJooooaaaacccchhhhiiiimmmm: A vad focibanda 5. Denisz, a lokomotív. Fabula St, 1890 Ft

MMMMóóóórrrraaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc: A didergô király. Móra Ferenc legszebb versei és meséi. Holló, 798 Ft

MMMMóóóórrrraaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Gyémántországban. Móra Ferenc legszebb versei és meséi. Holló, 798 Ft

RRRRuuuusssshhhhttttoooonnnn,,,, RRRRoooossssiiiieeee;;;; SSSScccchhhhiiiinnnnddddlllleeeerrrr,,,, NNNNiiiinnnnaaaa: Õ az enyém! e-mail regény. Ciceró, 1690 Ft

TTTThhhhoooommmmaaaassss,,,, DDDDeeeellllpppphhhhiiiinnnneeee;;;; KKKKiiiinnnneeeeffffiiiieeeelllldddd,,,, DDDDaaaavvvviiiidddd: A városban. Kitt, katt, mosolyogj! Líra és Lant, 890 Ft

humor
GGGGáááárrrrddddoooonnnnyyyyiiii GGGGéééézzzzaaaa: Nagyapó 100 tréfája. Babits, 2300 Ft

MMMMaaaarrrrááááddddiiii KKKKrrrriiiisssszzzzttttiiiinnnnaaaa (szerk.): Viccek, adomák. Strucc, 850 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): Csontbrigád. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): Az elátkozott part. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A sárga garnizon + Az ellopott század. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A tizennégy karátos autó. Alexandra, 1699 Ft

RRRRiiiiggggóóóó BBBBééééllllaaaa: A Mézga család. Képernyôképes krónika. Móra, 1790 Ft

SSSSffffaaaarrrr,,,, JJJJooooaaaannnnnnnn;;;; TTTTrrrroooonnnnddddhhhheeeeiiiimmmm,,,, LLLLeeeewwwwiiiissss: A Torony – egy kacsa szíve. Dragon Rouge, 1590 Ft

VVVVaaaasssszzzzaaaarrrryyyy GGGGáááábbbboooorrrr: Monpti. Helikon, 1990 Ft

költészet
BBBBaaaarrrráááánnnnsssszzzzkkkkyyyy LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Összegyûjtött versek. Kortárs, 2500 Ft

BBBBooootttthhhh BBBBaaaalllláááázzzzssss: Árnyéktalan pillanat. M. Napló, 798 Ft

DDDDöööömmmmööööttttöööörrrr LLLLáááásssszzzzllllóóóó: Nehezék. Móra, 3600 Ft

KKKKiiiissss PPPPáááállll IIIIssssttttvvvváááánnnn: In Baccho et Venere. Versek a borok szerelmérôl és a szerelmek boráról. Babits, 1200 Ft

MMMMaaaasssszzzzaaaaooookkkkaaaa SSSSiiiikkkkiiii: Vért hány a kakukk. artOrient, 1800 Ft

MMMMooooddddeeeerrrrnnnn nnnnyyyyuuuuggggaaaattttiiii hhhhaaaaiiiikkkkuuuu. Orpheusz, 1800 Ft

PPPPáááállllmmmmaaaaiiii NNNNóóóórrrraaaa (szerk.): ’Lecsukott szemeden át látom’. Kortárs magyar nôi szerelmes líra. Alfadat Press, 1490 Ft

PPPPeeeennnncccckkkkóóóóffffeeeerrrr JJJJáááánnnnoooossss: Boldogasszony-tenyere. Sétaminta érc- és cimbalomhangzatban huszonegy számo-
zott helymegjelöléssel. M. Napló, 840 Ft

PPPPrrrráááággggaaaaiiii TTTTaaaammmmáááássss: Ellenanyag. Napkút, 890 Ft

SSSSzzzzáááánnnnttttaaaaiiii ZZZZssssoooolllltttt (szerk.): 500 zen és klasszikus haiku. Trajan, 1750 Ft

SSSSzzzzeeeeggggeeeeddddiiii KKKKoooovvvvááááccccssss GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Pompeji mozaikok. Ráció, 1500 Ft

TTTTeeeerrrreeeebbbbeeeessssssss GGGGáááábbbboooorrrr: Haiku a poggyászban. artOrient, 1800 Ft

naplók, levelek, riportok
AAAAnnnnddddrrrráááássssffffaaaallllvvvvyyyy BBBBeeeerrrrttttaaaallllaaaannnn;;;; HHHHeeeeiiiiddddllll GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Hogy hitem legyen. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóval beszél-
get Heidl György. Kairosz, 1300 Ft

BBBBááááttttyyyyiiii ZZZZoooollllttttáááánnnn: Tisza királynô. Bába, 1155 Ft

GGGGoooosssszzzzttttoooonnnnyyyyiiii JJJJáááánnnnoooossss: Láttalak, elmeséllek. Arcképek és emlékezések. Argumentum, 2600 Ft

KKKKööööllllccccsssseeeeyyyy FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Levelezés I.1808–1818. Kritikai kiadás. Universitas, 2940 Ft

prózairodalom, kalandos
BBBBeeeennnnzzzzoooonnnniiii,,,, JJJJuuuulllliiiieeeetttttttteeee: Válaszúton. Marianne IV. Geopen, 2490 Ft

BBBBoooouuuulllllllleeee,,,, PPPPiiiieeeerrrrrrrreeee: Különös beavatás. Delta Vision, 1890 Ft

CCCChhhhrrrriiiissssttttiiiieeee,,,, AAAAggggaaaatttthhhhaaaa: Macska a galambok között. Európa, 1500 Ft

DDDDooooyyyylllleeee,,,, AAAArrrrtttthhhhuuuurrrr CCCCoooonnnnaaaannnn,,,, SSSSiiiirrrr: A pesti ezüstfokos és egyéb történetek. Eri, 1470 Ft

KKKKaaaavvvvaaaa,,,, AAAAlllleeeexxxx: Dermesztô ôrület. Harlequin, 1795 Ft

KKKKiiiinnnngggg,,,, SSSStttteeeepppphhhheeeennnn: Hasznos Holmik. Európa, 1980 Ft

LLLLaaaajjjjttttnnnneeeerrrr TTTTaaaammmmáááássss: Hány kiló vagy? Politikai kisregény. Ring-6, 1200 Ft

NNNNáááádddduuuuddddvvvvaaaarrrriiii AAAAnnnnnnnnaaaa: Kimberly angyala. Argumentum, 2500 Ft

OOOOllllsssshhhhaaaannnn,,,, JJJJoooosssseeeepppphhhh: Éjszakai fürdés. Új Palatinus, 1990 Ft

PPPPaaaallllmmmmeeeerrrr,,,, DDDDiiiiaaaannnnaaaa: Sivatagi vihar. Harlequin, 1795 Ft

PPPPaaaarrrrkkkkeeeerrrr,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt BBBB.: Gyilkos szex. Könyvklub, 2990 Ft

PPPPaaaarrrrkkkkeeeerrrr,,,, RRRRoooobbbbeeeerrrrtttt BBBB.: Õrült üzlet. Könyvklub, 2990 Ft

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, NNNNoooorrrraaaa: Nyáréjszakák. Harlequin, 1795 Ft

RRRRoooobbbbooootttthhhhaaaammmm,,,, MMMMiiiicccchhhhaaaaeeeellll: A néma gyanúsított. General Press, 1700 Ft

WWWWoooooooodddd,,,, EEEEsssstttthhhheeeerrrr GGGG.... (Várady Eszter): Az örökös. Gabo, 1490 Ft

prózairodalom, történelmi
BBBBeeeennnnzzzzoooonnnniiii,,,, JJJJuuuulllliiiieeeetttttttteeee: Négy tenger vándora. Marianne III. Geopen, 2490 Ft

SSSSeeeerrrreeeessssssss EEEEsssszzzztttteeeerrrr EEEEnnnnééééhhhh: Aranyasszony. Masszi, 1980 Ft

prózairodalom, tudományos fantasztikus
AAAAbbbbnnnneeeetttttttt,,,, DDDDaaaannnn: Elsô és Egyetlen. Gaunt szellemei. Szukits, 1790 Ft

AAAAddddaaaammmmssss,,,, DDDDoooouuuuggggllllaaaassss: Galaxis útikalauz stopposoknak. Gabo, 2500 Ft

FFFFeeeeiiiisssstttt,,,, RRRRaaaayyyymmmmoooonnnndddd EEEElllliiiiaaaassss: Kígyóháború 1. A sötét királynô árnyéka.

Beholder, 2198 Ft

GGGGaaaaiiiimmmmaaaannnn,,,, NNNNeeeeiiiillll;;;; NNNNiiiivvvveeeennnn,,,, LLLLaaaarrrrrrrryyyy;;;; WWWWaaaattttssssoooonnnn,,,, IIIIaaaannnn eeeetttt aaaallll.: A hipertér vándorai. Science-fiction & fantasy antológia.
Intelmédia, 1280 Ft

HHHHiiiicccckkkkmmmmaaaannnn,,,, TTTTrrrraaaaccccyyyy: Ámokfutás. Starcraft. Szukits, 1390 Ft

KKKKeeeeiiiitttthhhh,,,, WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmm HHHH.: Mennydörgés. A Szürke Halál Légió I. Beholder, 1998 Ft

KKKKiiiinnnngggg,,,, WWWWiiiilllllllliiiiaaaammmm: Trollvadász. Felix és Gotrek. Szukits, 1990 Ft

PPPPeeeerrrrrrrryyyy,,,, SSSStttteeeevvvveeee: Aliens. Idegenek a Földön 1. Szukits, 1490 Ft

WWWWeeeellllllllssss,,,, HHHHeeeerrrrbbbbeeeerrrrtttt GGGGeeeeoooorrrrggggeeee: Világok harca. Ulpius-ház, 2480 Ft

WWWWrrrreeeeddddeeee,,,, PPPPaaaattttrrrriiiicccciiiiaaaa CCCC.: Star Wars III. A sithek bosszúja. Egmont, 1649 Ft

szépirodalom
AAAAlllliiii,,,, MMMMoooonnnniiiiccccaaaa: A muszlim asszony 1-2. Ulpius-ház, 2480 Ft

AAAArrrrjjjjoooouuuunnnniiii,,,, JJJJaaaakkkkoooobbbb: Lecke. Helikon, 1990 Ft

BBBBaaaakkkkoooonnnnyyyyiiii IIIIssssttttvvvváááánnnn;;;; LLLLáááásssszzzzllllóóóó ZZZZssssoooolllltttt (szerk.): Bástya 2004/2. A Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János
Fôiskola antológiája. Vörösmarty Társ. Kodolányi J. Fôisk., 1000 Ft

BBBBaaaalllláááázzzzssss TTTTiiiibbbboooorrrr eeeetttt aaaallll.: Létidô-beszéd. Versek és prózai írások. Accordia, 1500 Ft

BBBBaaaalllláááázzzzssss TTTTiiiibbbboooorrrr eeeetttt aaaallll.: Rejtjelenések. Versek és prózai írások. Accordia, 1300 Ft

BBBBaaaarrrrtttthhhh,,,, JJJJoooohhhhnnnn: Az út vége. Kalligram, 1900 Ft

BBBBlllliiiixxxxeeeennnn,,,, KKKKaaaarrrreeeennnn: Volt egy farmom Afrikában. Európa, 2300 Ft

BBBBrrrraaaaddddffffoooorrrrdddd,,,, BBBBaaaarrrrbbbbaaaarrrraaaa TTTTaaaayyyylllloooorrrr: Emma titka. Európa, 2300 Ft

BBBBrrrrooooddddyyyy,,,, AAAAlllleeeexxxxaaaannnnddddeeeerrrr eeeetttt aaaallll. (szerk.): Alibi hat hónapra 7. Titok. Alibi, 2900 Ft

CCCCaaaalllllllleeeennnn,,,, GGGGaaaayyyylllleeee: Nem mindennapi vôlegény. Alexandra, 499 Ft

CCCCoooorrrrttttáááázzzzaaaarrrr,,,, JJJJuuuulllliiiioooo: Játékok. L’Harmattan, 2700 Ft

CCCCoooouuuurrrrtttthhhhssss----MMMMaaaahhhhlllleeeerrrr,,,, HHHHeeeeddddwwwwiiiigggg: Az igazság pillanata. EX-BB, 750 Ft

CCCCssssiiiizzzzmmmmaaaaddddiiiiaaaa ÉÉÉÉvvvvaaaa: Fati partus. A végzet szülöttei. Kornétás, 2490 Ft

FFFFeeeerrrrddddiiiinnnnaaaannnnddddyyyy GGGGyyyyöööörrrrggggyyyy: Magányos gerle. Orpheusz, 1900 Ft

FFFFeeeerrrreeeennnncccczzzzeeeessss IIIIssssttttvvvváááánnnn: Székely tántorgó. Esszék, tárcák, vallomások. M. Napló, 840 Ft

GGGGéééécccczzzziiii JJJJáááánnnnoooossss: Tiltott Ábrázolások Könyve 4. Ister, 1700 Ft

GGGGoooorrrreeee,,,, KKKKrrrriiiissssttttiiiinnnn: Kampányszerelem. Ulpius-ház, 2480 Ft

GGGGvvvvaaaaddddáááánnnnyyyyiiii JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Aprekaszión. Névnapi ugratás 1781-bôl. Borda Antikv., 3000 Ft

HHHHaaaattttáááárrrr GGGGyyyyôôôôzzzzôôôô: A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések. Argumentum, 4200 Ft

Heath, Lorraine: Egy botrányhôs hálójában. Alexandra, 499 Ft

HHHHuuuunnnnyyyyaaaaddddiiii CCCCssssaaaabbbbaaaa ZZZZssssoooolllltttt (szerk.): Kincses Erdély. Erdélyi magyar írók novellái. Lazi, 2000 Ft

IIIIggggnnnnáááácccczzzz RRRRóóóózzzzssssaaaa: Urak, úrfiak I-II. Pro-Print, 3980 Ft

JJJJóóóókkkkaaaaiiii MMMMóóóórrrr: Lenci fráter és más elbeszélések. Unikornis, 3750 Ft

JJJJóóóókkkkaaaaiiii MMMMóóóórrrr: Magnéta és más elbeszélések. Unikornis, 3750 Ft

KKKKáááámmmmáááánnnn BBBBaaaalllláááázzzzssss: Agyrázkódás. Liget, 1800 Ft

KKKKeeeennnnnnnneeeeddddyyyy,,,, AAAA....LLLL.: Hát boldog vagyok. L’Harmattan, 2500 Ft

KKKKeeeennnnnnnneeeeddddyyyy,,,, TTTToooommmm: Pénzrengés. Riportregény. M. Ház, 1400 Ft

KKKKoooowwwwaaaallllsssskkkkyyyy eeeetttt aaaallll.: Holnap elôtt. Novella, 1870 Ft

KKKKrrrrúúúúddddyyyy GGGGyyyyuuuullllaaaa: Ady Endre éjszakái. noran, 1990 Ft

LLLLáááásssszzzzllllóóóóffffffffyyyy CCCCssssaaaabbbbaaaa: Az eretnek 1. Jelenetek egy aggastyán estvéli óráiból 2. Mundus, 7990 Ft

MMMMáááárrrrkkkkuuuussss GGGGyyyyuuuullllaaaa: A Piatsek vér. DFK, 1190 Ft

MMMMeeeerrrrzzzz,,,, KKKKaaaarrrrllll;;;; QQQQuuuuaaaallllttttiiiinnnnggggeeeerrrr,,,, HHHHeeeellllmmmmuuuutttt: Karl úr (CD melléklettel) Kortina, 3600 Ft

MMMMóóóórrrraaaa FFFFeeeerrrreeeennnncccc: Aranykoporsó. Akkord, 698 Ft

MMMMuuuulllllllliiiinnnnssss,,,, DDDDeeeebbbbrrrraaaa: Három éjszaka. Alexandra, 499 Ft

PPPPáááássssttttyyyy JJJJúúúúlllliiiiaaaa: Belvárosi életképek. Bába, 1260 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): Az elôretolt helyôrség. Alexandra, 1699 Ft

RRRReeeejjjjttttôôôô JJJJeeeennnnôôôô (P. Howard): A három testôr Afrikában. Alexandra, 1699 Ft

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

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttssss,,,, NNNNoooorrrraaaa: Véráztatta föld. A MacKade fivérek. Harlequin, 995 Ft

SSSSeeeerrrrnnnnoooo,,,, WWWWoooollllffff: A vándorsebész. Opus, 3490 Ft

SSSSoooorrrreeeellll,,,, FFFFrrrraaaannnnkkkk: A nagykövet lánya. JLX, 1790 Ft

SSSStttteeeeeeeellll,,,, DDDDaaaannnniiiieeeelllllllleeee: Szerelem. Maecenas, 650 Ft

SSSSzzzzaaaavvvvaaaakkkk ddddééééllllkkkköööörrrreeeeiiii. Versek és prózai írások. Accordia, 1400 Ft

SSSSzzzzeeeennnntttteeeessssiiii GGGGyyyyöööönnnnggggyyyyiiii: Egy vadászgörény naplója. Szukits, 1790 Ft

SSSSzzzziiiiggggeeeetttt RRRRuuuulllleeeezzzz! Ringier, 999 Ft

SSSSzzzziiiirrrrtttteeeessss AAAAnnnnddddrrrráááássss: Vándorszem. Jonathan Miller, 2340 Ft

WWWWeeeeiiiissssbbbbeeeerrrrggggeeeerrrr,,,, LLLLaaaauuuurrrreeeennnn: A fônöknôm egy boszorkány. Gabo, 2490 Ft

WWWWoooooooollllffff,,,, VVVViiiirrrrggggiiiinnnniiiiaaaa: Jacob szobája. Európa, 2200 Ft

ZZZZssssiiiikkkkaaaaiiii EEEErrrriiiikkkkaaaa (szerk.): Békebeli Balaton. Eri, 2940 Ft

színmûvek
KKKKaaaattttoooonnnnaaaa JJJJóóóózzzzsssseeeeffff: Bánk bán. Dráma öt szakaszban. Mérték, 499 Ft

WWWWeeeeöööörrrreeeessss SSSSáááánnnnddddoooorrrr: Színjátékok. Argumentum, 3900 Ft
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■ A holland író-grafikus, M.
Velthuijs Béka-sorozata az el-
múlt évtizedekben számos
szakmai díjat nyert, világszerte
több mint egy tucat nyelven
megjelent. A Móra Kiadó jelen-
tette meg az elsô kötetet belôle.
A történet és a képi világ a ké-
peskönyvek legnemesebb ha-
gyományait követi: könnyen
megjegyezhetô, fontos üzenetet
hordozó sztori, szerethetô állat-
figurák és a groteszkre, a szürre-
álisra, az édeskésre fittyet hányó
színek és formák tehetik ked-
veltté a kiadványt. (Fordította
Pál Zsuzsanna.)

Merôben más jellegû, elôször
is mivel verseket tartalmaz, má-
sodszor mert Kukorelly Endre
verseit és Tettamanti Béla il-
lusztrációit vonultatja föl a Sa-
munadrág c. kötet, amelyet a
Kalligram Kiadó gondozott. Az
alcímben az áll: Komolyabb
dolgok hat és háromnegyed
éveseknek – ezek a dolgok le-
hetnek persze versek akár, de
láthatóan nem a mûfaj a leg-

fontosabb a szerzô számára,
nagyon is ellentétei e darabok a
gügyögôs, dallamos, szépelgô
klapanciáknak. Hogy komoly
dolgok, az meg nem zárja ki a
gondolati-formai játékosságot,
a meghökkentô-modern-me-
rész ötleteket. A gyermeki fan-
táziától biztosan nem állnak tá-
vol az ilyen mûvek, amíg le

nem szoktatják ôket. S végül:
azok a felnôttek is élvezhetik
ezt a kötetet, akik ismerik és ér-
tik Kukorelly valamint Tetta-
manti gondolkodásmódját.

Gyerekkönyvrôl lévén szó, ki-
mondhatjuk, Tarcsai Szabó Tibor
meseregényei esetében is egyen-
rangú alkotótárs a grafikus, ezút-
tal immár negyedszer Kalmár
István. A Ciceró Könyvstúdió ki-
adásában megjelent Az elvará-
zsolt város a Micsoda város! c.
kötet folytatása, így Mesélnek
már ismert, kicsit suta, kicsit
ügyefogyott, ám szeretnivaló la-
kói bukkannak föl újra: Talabér,
Kardoszjánosz, Lustapusta Zö-
römböröm, Halljakend, Kele-
mon és Sebeszter. A  gonosz
Hakinyiti Becsuki elôször a
hangjukat lopja el, majd bábok-

ká változtatja ôket, sôt, doboz-
ban mutogatható játékká kicsi-
nyíti Mesélneket. Ám nemcsak
a város gyanútlan lakóit csapja
be, hanem a jóságos boszorká-
nyokat és a jóindulatú manókat
is... Ebben a sajátos mesevilág-
ban a varázspálca és a mobilte-
lefon, a fehér, fekete és zöld má-
gia és a számítógép tökéletesen
kiegészíti egymást. De a Boszor-
kányszombat sem egészen
olyan, mint amilyennek eddig
ismertük.

A Tini Krimik kedvelôinek
egy esôs napra, vagy ha szép az
idô, három estére kínál kikap-
csolódást A. Horowitz új kötete,
amely az Animus Kiadónál je-
lent meg. Tim és Nick Dia-
mond neve hallatán a gyakor-
lottabb tini olvasóknak a rejtôi
humor és az Agatha Christie-i
izgalmasság juthat eszükbe –
joggal. „Tim csak egy évet töl-
tött a rendôrségnél, de ezalatt is
a kétszeresére nôtt a bûnesetek
száma. Habár ritkán beszél róla,

én tudtam, hogy egyszer olyan
fantomképet készített, amely-
nek alapján a canterburyi érse-
ket fogták el. Aztán átkerült a
lovas rendôrökhöz, de az sem
tartott pár hétnél tovább, mert a
ló lemondott. Akkor lett ma-
gánnyomozó, és enyhén szólva
nem keresett milliókat” – foglal-
ja össze a lényeget Nick, a világ
legügyetlenebb magándetektív-
jének öccse. A nyári csemegé-
nek számító olvasmányban
London, Párizs és Skócia a szín-
hely, hiszen ezúttal a testvérpár
három ügyet is felgöngyölít.
(Fordította: Pék Zoltán.)

Fehér Klára Bezzeg az én idôm-
ben c. regényét jogosan nevezi a
kiadója, a Könyvmolyképzô Ki-
adó, örök érvényûnek, hiszen az
elôször 1966-ban kiadott mû
ma is élvezetes, tartalmas  olvas-
mányt kínál. A népszerû írónô
saját diákkorának világát idézi
föl hitelesen, nem szokványos
lányregényt alkotva, hanem
bölcs távolságtartással s egyben
a gyermeki (és fiatal felnôttkori)
gondokat ôszintén, pontosan
megörökítô történetet elmesél-
ve. Alakjait szeretettel és kritiku-
san ábrázolja, viszont kímélet-
len ítéletet mond az adott kor
(1940–41) „történelmi tévedése-
irôl”, mi több, bûneirôl. Fôhôse
egy majdnem 16 éves lány, aki
kicsit rendetlen, szétszórt, de
okos és jószívû. Konfliktusait a

mai olvasó is maradéktalanul
képes átélni. Fehér Klára e regé-
nyébôl sem hiányzik a humor,
ám ezt komor árnyékok fátyo-
lozzák, úgyhogy idillrôl, happy
endrôl szó sem lehet. (Zsoldos
Vera illusztrációival.)

A Frankfurti Könyvvásáron a
„Legjobb tinikönyv" 2004-ben
Holly-Jane Rahlens Vilmos herceg,
Maximilian Minsky meg én c. re-
génye lett. Így nem csoda, hogy
a Móra Kiadó gyorsan kiadta,
Bosnyák Viktória fordításában.
„Amikor Vilmos herceg belépett
az életembe, borzasztóan ko-
moly, tizenhárom éves, sovány
berlini iskoláslány voltam” –
kezdi történetét Nelly Sue Edel-
meister. Ez a plátói szerelem töl-
ti el a rendkívül okos, csillagász-
nak készülô nyolcadikost, min-
dent elolvas Vilmos hercegrôl,
mikor pedig a bat micvájára kel-
lene készülnie. Aztán váratlan
esély adódik arra, hogy az isko-
lai kosárlabda-csapattal az angli-
ai Etonbe utazzék. És Nelly
mindent megpróbál, hogy beke-
rüljön a csapatba. Az undok és

extravagánsan öltözô, az Álla-
mokból Berlinbe költözött
Maxtól vesz különórákat kosara-
zásból, cserébe németül tanítja a
félig amerikai, félig német srá-
cot. Közben a barátnôje nevé-
ben levelez egy fiúval, apja és
anyja között pedig megromlani
látszik a kapcsolat... De ez csak
vázlata ennek a remek, többréte-
gû könyvnek, amelyben három
generáció problémáit, az emberi
kapcsolatok nehézségeit, az iga-
zi  értékek felismerésének lehe-
tôségét ábrázolja a szerzô, Nelly
szavain és, szó szerint, szemüve-
gén keresztül, lebilincselô stílus-
ban, elgondolkodtató megköze-
lítésben.

Cs. A.

Könyvek derült és borús napokra
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■ Karinthy Frigyes „Így írtok ti”-je, a Lino-
lea avagy agyonütni, az is jó címû paródia
sokszor megjelent, a kipécézett alapmû,
az 1915-ös sikerdarab,

Bródy Sándor
Lyon Lea címû, „Romeo és Júlia-alkatú”,
„háborús” drámája, regényes színjátéka
azonban mostanáig csak egyszer, az író
Fehér Könyv címû lapjában, 1916 végén.
Az ismételt, újrafelfedezô publikálás a Bá-
bel Kiadó, s személy szerint a nagyívû utó-
szót író, a kötetet más, megvilágító Bródy-
írásokkal is kiegészítô Ács Gábor érdeme.
Oknyomozásának tárgya: miért került az
életmû részben elhallgatott, részben félre-
értelmezett zugába a felsô-galíciai Lyon
rabbi szépséges lányának és az orosz kato-
na-dalia Konstantin hercegnek a kilátástalan, halálokat
hozó kapcsolatát ábrázoló alkotás? Ács filológiailag is
gazdag (bár nem mindig eléggé gondozott) kiadványa
történelmi, esztétikai, színháztörténeti, vallási és
egyéb válaszokat is nyújt, mindvégig ôrizve a lehetsé-
ges tárgyilagosságot). Érdekes, hogy az 1945 utáni vizs-
gálódásban nem kap hangsúlyt: a nemegyszer „a leg-
oroszosabb magyar íróként” aposztrofált Bródy e mû-
vében az orosz sereg területfoglaló, brutális és kivagyi
(valamint nagyvonalú és érzelgôs), ez a pozicionáltság
pedig fél évszázadon át aligha kedvezhetett a Lyon
Leának. A gond mégis az, hogy a darab (Bródy szint-
jén) legfeljebb közepesen jelentékeny.
Sem Konstantin azonnali „szerelme”,
sem Lea viszontérzelmei nincsenek
megalapozva. Esetleg végül elhihetô
valós szerelmük mögött a tradíciók és
díszletek érdekesebbek, a posztsze-
cesszió és a naturalizmus stílusának ke-
verése (ha olykor viszolyogtat is) felka-
varóbb. A Karinthy-paródiát érdemes
lett volna beleszerkeszteni a könyvbe:
a „karinthkatúra” sokat elmond „a szá-
jukba beletömködött erkölcsi tanul-
sággal” mászkáló, amúgy nagy formá-
tumú jellemekrôl.)

Bródy tengô-lengô (nagy!) színészek-
nek, továbbá épp a harctéren szolgáló
István fiának (is) szánta a drámát. A
Jegyzetek a szerelemrôl „címzettje” az öt
Bródy fiú – ha idejében (nem túl ko-
rán) kerül kezükbe az elmélkedés. 

A sokarcú, hullámzó színvonalú, szkeptikus (és
megint bôbeszédû) szöveget a Fekete Sas (Fazakas Ist-
ván) ásta elô a feledésbôl. Sok aforizma, rengeteg lélek-
tudományi tévtan, az öregedô örökfiatal koravén maga-
kelletése – és mégis: sodró írói lendület!

Mai orosz drámák
gyûjteményét állította össze (még a 2004-es Csehov-év-
re, az író halálának 100. évfordulójára) a Zavarka Szla-
vista Mûhely, Orosz népi posta címmel. Vári Erzsébet és
társai gyûszûnyi helyen oldják meg a pontos tájékozta-
tást napjaink orosz dramaturgiájáról (mely, akárcsak a

tôle oly távoli ír dráma, manapság Európa-szerte
túlbecsülésnek örvend. Tartalmi radikalizmusa
miatt, egyáltalán nem provinciális érdekességével
erre azért rá is szolgál). A megszokott Szigarjev
helyett itt Szigarjovnak írt titán mellett Akunyin,
Szadur, Bogajev, Griskovec és Ugarov kapott helyet.
Akár „egyszeres” átiratokkal (Sirály – vö: Csehov),
akár többszörös parafrázisokkal (Ilja Iljics halála –
vö: Goncsarov, Tolsztoj), akár kissé kimódolt
struktúrájú szocio-drámákkal. Vibrál a levegô a
sok Antibooker- és egyéb díjas szerzô körött: a be-
vallottan a legsikeresebb drámákra koncentráló
antológia valóban felgyújthatja a hazai színházi
emberek képzeletét. Kitûnô a rejtett orosz színhá-
zi gyorsrajz, a szovjet és orosz drámaírók 1960

utáni nemzetközi rétegeire való kitérés
is. (NB.: a csütörtök du., az ELTE BTK
HÖK mûvészeti folyóirata legújabb –
2005/1-2. – számában Iszajeva-dara-
bot tesz hozzá az iménti sorhoz. Ott
Kozma Tímea a fordító, itt Vári Erzsé-
bet társai: Bártfay Réka, Molnár Ange-
lika, Molnár Zsófia, Teller Katalin, illet-
ve a mûhelymunkában közremûködô
Gyulafi Mónika és Jorgosz Baia.) Az
Európa drámasorozata értékes kötettel
gyarapodott.

A Három nôvér játszmája
a Lestár Kiadó újdonsága, Bognár László
tollából: Kísérlet a Csehov-dráma cselek-
ményének föltárására. Bognár (mint azt
Sinkó Lászlóról szóló interjú-könyvé-
ben is elismeréssel tapasztalhattuk a re-

mek portré olvastán) egyéni tipográfiával másként ak-
názza ki, másként tördeli és rendezi a szövegoldalakat,
mint azt a puszta lineáris befogadásban megszokhattuk.
Két értelmezést forgat le; hivatkozásai és lábjegyzetei al-
kalmanként ki is húzzák alóla a talajt. A Három nôvér
(cselekmény)elemzô bemutatása: merô provokáció. Vi-
tánk a 11. oldaltól nem lankad, s nem csak amiatt, hogy
Bognár – új apákat „teremtve” a pszichológiai apa-prob-
lematika kiélezésével – teljesen újraszervezi a darabot
(kétszer is). Fogadjuk el, hogy Csebutikin, Olga és (a

meg sem jelenô) Protapopov moz-
gatja az egymást keresztezô szála-
kat: az eljegyzését (Irina és Tuzen-
bach között), a költözését
(„Moszkva…!”) és a házasságét
(Natasáét). De az Irinába szerel-
mes, Tuzenbachot majd agyonlö-
vô Szoljonij miért lenne „simán”
eljegyzéspárti?! Hol van itt példá-
ul Kuligin tényleges helye?! Miért
száll alá Versinyin saját életproblé-
májának fontossága?! Megannyi
kérdés; némi olvasói morgás és
méreg; totális színpadiasság – nap-
jaink egyik legmozgalmasabb dra-
maturgiai okfejtésében.

Tarján Tamás 2
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Aki nem olvasott még egyetlen
könyvet sem William Gibsontól, az
a Trendvadász alapján nehezen érti

meg, hogy miért gondolják sokan az
amerikai szerzôrôl, hogy ô a cyber-
punk irányzat megalapítója és nem

mellesleg, eredeti látásmódjával a
sci-fi mûfajának megújítója. Ha mást

nem is, de egy jó krimit és persze
egy cseppet Gibson zsenialitásából

mindenképpen kaphat, aki vállalko-
zik a szerzô legújabb regényének vé-
gigolvasására. Kiváló, pontos leírása-
inak atmoszférateremtô ereje már az
elsô oldalakon kiragadja az olvasót a
mindennapok szürke valóságából és
elrepíti egy olyan képzeletbeli világ-

ba, ahol a tudomány és a technika
az úr, az ember pedig vagy képes

bánni ezekkel az eszközökkel és ak-
kor túlél, vagy pedig ezen képessé-

gek hiányában menthetetlenül elbu-
kik az egyenlôtlen harcban. 

A divatguru szájbergyerek
A Trendvadász fôhôse Cecyl Pollard, érzé-
keny intelligenciájú divatguru, akinek taná-
csai annyira megbízhatóak a jövôbeli divat-
trendet illetôen, hogy a legnagyobb cégek
versengenek szolgálataiért. Ugyanakkor hob-
bija – és Gibson világában ez sem véletlen –

a virtuális valósághoz köti: megszállottan ke-
resi az interneten idôrôl idôre felbukkanó
misztikus klip részleteit, és a hozzá kapcso-
lódó fórumon elméleteket gyárt hasonszôrû
társaival. Ez talán a leginkább szájberes szál
a történetben, ezen túl pedig van benne min-
den, ami egy jó krimihez szükséges: motoros
üldözés, gyilkosság, orosz maffia, lélektani
szál, szeptember 11. és nem utolsó sorban
orránál fogva vezetett olvasó… 

Ha tehát nem a Trendvadász az, ami tük-
rözi Gibson stílusát, akkor talán kanyarod-
junk vissza azokhoz az írásaihoz, amelyek a
nyolcvanas évek közepétôl láttak napvilá-
got. Ezeknek nagy része magyarul is hozzá-
férhetô a Valhalla Páholy kiadásában.

A kultusz-szerzô
William Gibson elsô regényeit még a PC-k
gyermekkorában írta, a nyolcvanas évek kö-
zepén kezdtek egyre elterjedtebbé válni az
otthoni számítógépek, azonban minden-
napjaink világát még nem uralták. A kiber-
tér (a számítógépek generálta virtuális való-
ság) fogalmát a szerzô a számítástechnika
romantikus víziójából merítette, mivel –
szerencsére – kevés ismerete volt a gépekrôl,
szükségszerûen kiszínezte a valóságot. Így
születtek meg aztán azok a jellegzetes lerob-
bant, futurisztikus (legtöbbször japán)
nagyvárosi helyszínek, ahol a gépek és a ve-
lük együtt élô emberek tökéletes szimbiózi-
sa kialakulhat. A mocskos nagyvárosok, a
nagyvállalatok mindenhatósága, az infor-
máció birtoklásának mindennél nagyobb
vágya, olyan elemek, amelyeket Gibson az
akkori jelen, a nyolcvanas évek továbbgon-
dolásával hozott létre. „Gibson érezte a
nyolcvanas évek lüktetését, a klip- és pop-
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kultúrát, a japán gazdasági csodát, a hangos
punkot és a szintipopot. Ezekbôl pedig egy
olyan erôs keveréket hozott létre, amilyet
még soha sem látott senki. Jon Courtenay
Grimwood fogalmazta meg jól: kortárs re-
gény, maximumra tekert potméterekkel.”

Mitôl válhatott sokak számára kultikussá
ez a fantáziavilág? A megoldást minden-
képpen az író a sci-fi hagyományait átértel-
mezô, formabontó stílusában kell keres-
nünk. Kömlôdi Ferenc az index.hu-n meg-
jelent írásában így jellemzi Gibson írói
módszerét: „új irodalmat teremtett: nem a
kilencvenes évek elejére kifulladt, tiszavi-
rág-életû cyberpunkot, hanem a sci-fit a
fantasztikus elemtôl megfosztó, a valóság
és a tudomány felé elmozdító cyber ficti-
ont (cy-fi). Cy-fi thrillereket utcanyelven,
az utca számára, csúcstechnológiai kivitele-
zésben. Bámulatosan plasztikus, filmszerû,
tömény stílusban, két-három rövid mon-
dattal „elektromos” feszültséget teremtve,
cinikusan, részletekre kitérô, de részletek-
ben soha el nem veszô leírásokkal.”

Chip az agyban
Valószínûleg ez a szokatlan képi világ ragadta magával a szá-
mítógépek hatalmát megérzô, így aztán a jövôt sem a legsteri-

lebben képzelô új generáció képzele-
tét. „A Neurománc mégsem az elôdök-
nek köszönheti sikerét, hanem eredeti
látásmódjának, a friss, oxigéndús pró-
zatechnológiából és egyéb technológi-
ákból kölcsönzött meghökkentô ha-
sonlatainak és metaforáinak, melyek
közül a legerôteljesebb a computer-
mátrix cybertér-metaforája, ahol az
adatok és az emberi tudat táncra kel-
nek, ahol szó szerintivé teszik és gépe-
sítik az emlékezetet, ahol a multinaci-
onális információrendszerekbôl elkép-
zelhetetlenül gyönyörû és komplex,
misztikus, de mindenekelôtt emberte-
len struktúrák keletkeznek” – elemzi a
szerzô regényeinek világát Larry
McCaffery a Prae-ben megjelent Gib-
son-interjújának bevezetésében.
Azt, hogy ez a Gibson képzeletében lét-
rejött világ mennyire nem távoli, bizo-
nyítja a világhálón megjelent cikk, mely
szerint a végtagbénulásos betegek szá-
mára megoldást jelenthet egy, az agyba

építhetô chip, mely felismeri az agyhullámokból érkezô impul-
zusokat, és mozgássá alakítja a számítógép monitorán. Az esz-
közzel ellátott majmoknak már sikerült mozgatniuk egy kurzort
egy képernyôn.

(Forrás: Solaria Science Fiction Magazin 2004.) 2
8
1
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WILLIAM GIBSON (1942– )
■ William Ford Gibson a dél-karolinai Conway-ben született 1942. március 17-én. Fiatal korától kezdve falta a sci-fi regénye-
ket, imádta Alfred Bester, William Burroughs, J. G. Ballard írásait. 19 évesen elhagyta az Egyesült Államokat, és a sorozás elôl
pár társával együtt Kanadába menekült. 1972-tôl Vancouverben él feleségével és két gyermekével. 

Gibson akkor kezdett el a science fictionnel foglalkozni, amikor a University of British Columbiára járt angol szakra, ahol 1977-
ben szerzett diplomát. Ebben az évben jelent meg elsô novellája, Egy hologramrózsa szilánkjai címen. Következô novellája négy
évvel késôbb látott napvilágot az Omni Magazine hasábjain, és a Gernsback-kontinuum rögtön egy kisebb hírnevet teremt számá-
ra. Abban az évben még három novella jelent meg tôle, a Hátország, a New Rose Hotel, és a Johnny Mnemonic, egy évvel késôbb
pedig az Izzó króm. Ezeket, és még pár korai novelláját az Izzó króm (1986) címû novelláskötetbe gyûjtötte össze.

Gibson 1984-ben írja elsô regényét, mely egy csapásra megváltoztatta az egész science fiction irodalmat. A Neurománc a meg-
jelenése évében három díjat is besöpört, elnyerte a Hugo-, a Nebula, és a Philip K. Dick-díjat. Két évvel késôbb, 1986-ban je-
lent meg a Számláló Nullára címû könyv, amely a Neurománc világában játszódik. Gibson ezzel létrehozta a Sprawl-trilógiát,
amelynek utolsó tagja, a Mona Lisa Overdrive 1988-ban jelent meg. 

1991-ben barátjával, Bruce Sterlinggel közösen írta meg a Difference Engine címû vaskos regényét, amellyel létrehozta a steam-
punk irányzatot. A regény azt a kérdést teszi fel, hogy mi lett volna, ha a viktoriánus korban Charles Babbage befejezi az álta-
la tervezett számítógépet. 

1993-ban kezdett bele a Híd-trilógiába, amely húsz évvel a Neurománc világa elôtt játszódik. A környezet még nem
annyira ellenséges, ám már jól körvonalazódnak a késôbbi elemek. A trilógia elsô kötete a Virtuálfény (1993), ezt követi
az Idoru (1996), és az utolsó, hazánkban nem kapható kötet,
az All Tomorrow’s Parties (1999). Négy évvel késôbb jelentette
meg egyedüli nem sci-fi kötetét, a Trendvadászt (2003).

Mûveit viszonylag hamar felfedezte a szórakoztatóipar,
1988-ban számítógépes játék készült a Neurománcból. Egy
évvel késôbb képregény formájában született újra. 1989 óta
több magazin állandó munkatársa, esszéket, tárcákat ír töb-
bek között a híres Wirednek vagy a Rolling Stone-nak. 1988
óta foglalkozik forgatókönyvírással, akkor az Alien 3 forgató-
könyvét írta meg. 

1995-ben Robert Longo rendezett filmet, Keanu Reeves fô-
szereplésével a Johnny Mnemonic címû novellából. 1998-ban
pedig a mûvészfilmes Abel Ferrara vitte filmre Gibson New Ro-
se Hotel címû novelláját, Willem Dafoe és Christopher Walken
fôszereplésével.

Keanu Reeves
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Két szép szék kell – szól a rekedtes blues-dal a szer-
zô legújabb kötetében. A borítón és a könyv belsejé-
ben látható táncoló székek egyszerre utalnak a kötet
zeneiségére és játékosságára, valamint képíráshoz ha-

sonló elrendezésükkel, filozofikusságára és kozmi-
kusságára. Az utóbbi idôben két, gyerekeknek szóló

verskötettel jelentkezô költôtôl azt kérdeztem elô-
ször, miként különbözteti meg a kétféle mûfajt?

■ – Gyerekvers és felnôttvers közt nem tudok különb-
séget tenni, a kötetek is egymásba játszanak, a Kuszi-
Muszi kötetbôl három vers például a Két szép székben is
megjelenik. Sohasem írtam kifejezetten gyerekverseket,
sôt a Török imaszônyeg gyûjteményes kötete után, úgy
gondoltam, hogy lezártam lírai korszakomat. Aztán va-
lahogy mégis jöttek a versek és újabb kötetekké álltak
össze. A Cet ecetben végül kifejezetten gyerekverskötet
lett. A Kuszi-Muszi már nem sorolható be egyértelmû-
en, kozmikusabb, halálra váltabb, komorabb mint a
Cet, és ezt az illusztrációk is jól tükrözik. Izgatott a
Holdbéli Nyúl legendája, ez a régi buddhista legenda,
amelyrôl elôször Jorge Borgesnél olvastam. A Holdbéli Nyúl tulaj-
donképpen a haláltól  megváltó istenségek elôképe és nagyon szép
a története. Nagy Eszter, a Párizsban élô kiváló illusztrátor rajzolta
eddigi gyerekversköteteimet és ô fogja a következôt is, amely az év
vége felé jelenik meg Kakadudalok címmel. Gyerekkönyvet kiadni
egyébként hálátlan feladat, mert valamilyen megfontolásból sem-
miféle támogatást nem kapnak rájuk a kiadók. Mintha mûfajilag
eleve arra lennének ítélve, hogy a piacról éljenek meg. Ha meg nem
tudnak megélni, mi szükség rájuk? Nonszensz, de így van. Ugyan-
akkor hálás mûfaj is ez, mert sehol másutt nem ennyire közvetlen
a visszacsatolás. A gyerekközönség fittyet hány az irodalmi káno-
nokra. Többször is voltam iskolákban, ahol a gyerekekkel együtt
énekeltük a verseket, persze a melódiát és a szöveget nem onnan
tudták, hogy tanáraik bemagoltatták velük, hanem sokat hallgatták
a kötethez mellékelt CD-t. 
– Ha nincs hangsúlyozott különbség gyerek- és felnôttversek kö-
zött, mégis miért kategorizáljuk ôket? Weöres Sándor például
gyakran állította, hogy nem gyerekverseket írt.
– Szerintem jól mondta. A költészetben a nyelvhez való viszony
eleve játékos, nem ismer szabályokat, konvenciókat, átjár a határo-
kon. Attól függôen, kiben mennyire marad meg ez a gyermeki mag,
ôrzôdik meg a nyelv játékos felforgatásának ösztöne is. De ez a
gyermeki alapréteg minden költészetben megtalálható. Más kérdés,
hogy az adott vers milyen élmények, milyen mélységû artikuláció-
ját közvetíti. Ettôl függ, mennyire befogadható egy gyerek számá-
ra. Alapvetôen két nagy költôi áramlat van szerintem a modern köl-
tészetben. Az egyik közel van a gyermeki lélekhez és nyelvhaszná-
lathoz, és a nyelv külsô formájából és a hangzásból épít ritmikai-ze-
nei kompozíciókat, míg a másik a jelentéssel dolgozik, metafizikai
konstrukciókat épít, a személyes élményt filozofikus általánosítássá
emeli, a legelvontabb fogalmakat közvetlenül szemlélteti. A kettô
között ezerféle átmenet létezik, ha jól látom, az is ilyen köztes alak-
zat, amit én csinálok.

– A Két szép szék nem az elsô kötete, amely
CD-melléklettel jelenik meg. Mindig is szíve-
sen mondta, jobban mondva recitálta a verseit.
Zene és szöveg ennyire összefügg a verseiben?
– 1968 óta írok olyan verseket, amelyek igazán az
elhangzásban mutatják meg igazi valójukat. Szö-
vegversként is felfoghatók, sôt, egyesek inkább szövegversek, mások
meg kifejezetten zenei kompozíciók, gyakran egyszerûen dalok. A
nagyközönség mindig is elég jól fogadta ezeket a verseket. Ha
visszamegyünk a történeti idôben, nagyon sokáig együtt élt a zene
és vers. Viszonylag kései fejlemény, hogy a vers be van zárva a

könyvbe és befogadásához elég a néma olvasás. A
rapszódoszoktól a trubadúrlíráig és Balassi Bálintig
vers és zenei kíséret elválaszthatatlanok voltak egy-
mástól. Soha  nem gondoltam, hogy valami egé-
szen mást csinálok, mint elôdeim. Verseim megle-
hetôsen hagyományos versformákat követnek, ta-
lán csak az avantgárd bennük, hogy túlmennek a
szövegen, az életesemény, a performansz irányába.
Valójában én inkább visszatérek a tradícióhoz, s
nem megtöröm vagy tagadom azt. Erôs zeneiségû,
mégis szövegversek ezek, nem pedig, mint olykor
gondolják, a szöveg elôtti világállapot rituális-mági-
kus mondókái. Verseim papíron születnek, persze,

közben ezerszer elmondom hangosan minden sorukat, nagyon sok
variáció készül, amíg kialakul a végsô és semmivel fel nem cserél-
hetô változat. Nem fejbôl mondom, hanem papírról olvasom fel
ôket és egy kötôszónyi eltérés sem lehet a szövegtôl. Semmi imp-
rovizatív. A szöveg együtt születik a rimussal, a dallammal. Nem
társul hozzá, nem zenésítek meg és nem írok zenékre szövegeket. 
– A kritikusok a kötettel kapcsolatban a CD, vagyis a dallam és
versszöveg kapcsolatát elemzik. Hogyan kell közelíteni ehhez a
kötethez: együtt tesznek ki egy egészet, vagy önállóan olvasha-
tók, hallgathatók?
– Igazából egy harmadik létmódot tartok ideálisnak: az elôadást, a
performanszot. A mûalkotás esemény (és nem tárgy) és akkor él iga-
zán, amikor saját léte szerint realizálódik. Épp az a kérdés, miben
áll a mûalkotás létezése. A „tiszta” szövegvers az olvasásában való-
sul meg. Az énekvers, a hangzó vers az elôadásban. Nálunk ennek
a versmondásnak alig van hagyománya (ami kevés van, az szinte
teljes egészében a szintén nagyon elszigetelt magyar avantgárdhoz
kötôdik), nem úgy, mint a németeknél, vagy az oroszoknál. Nálunk
még az irodalmi felolvasás sem volt természetes, legfeljebb az iro-
dalmi szalonokban, csak a múlt század hetvenes éveitôl válik elfo-
gadottá mûfaja, jelennek meg nagy számban azok a fiatal szerzôk,
akik akarják, tudják, merik elôadni, felolvasni saját mûveiket. Ezzel
csak azt akarom mondani, hogy bár eléggé egyedi a költészetben
az, amit én csinálok, az ma már korántsem az,  hogy maguk a szer-
zôk olvassák fel, adják elô mûveiket, gyakran kazettán és CD-n is.
Hogy mást ne mondjak, elsô hangkazettám abban a rádiós sorozat-
ban jelent meg – Vox Libri volt a sorozat címe – , amelyben Mé-
szöly Miklós, Parti Nagy Lajos, Kertész Imre, Esterházy Péter, Már-
ton László is saját kazettával, saját hangjukon elmondott mûveik-
kel jelentek meg. 
– Mi volt a szerzôi koncepció a kötet összeállításában?
– Abban a pillanatban, hogy a mû elkészül, én is csak olvasója
lehetek már. Mint sajátos helyzetû olvasó, kétféle elmozdulást 2
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„A költô hasztalan szonyít”
Szilágyi Ákos új kötetében a nihil meg a
halál mezsgyéjére merészkedik
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látok a korábbi kötetekhez képest. Az egyik a metafizikai hang
kozmikus áthangszerelôdése, a mulandósággal és a halállal va-
ló számvetés. Ahogy megyek elôre az idôben, egyre fogynak kö-
rülöttem az ismerôsök, barátok. Kicsit a haláltánc irányába to-
lódott el a kötet. A másik új elem, mûfajilag kifejezetten kor-
szerûtlen elem: a sci-fi. Pontosabban az emberi érzületben,
gondolkodásban mindennapi valósággá vált sci-fi.  A technikai-
tudományos forradalom antropológiailag is radikálisan átírja
mindazt, amit a bolygónkon félelmetesen elszaporodott értel-
mes lényeknek ama fajáról tudtunk, melyhez magunk is tarto-
zunk még. Egyre erôsebb bennem azt az érzés, hogy bizonyos
értelemben utolsók vagyunk e nemben. Nem tudom, mi vár
ránk, borzalmas katasztrófa vagy ugrás a létben, új tudat-szint.
Nem ez a döntô, hanem ami veszendôbe megy: az emberi faj
egész eddigi világa. A földi világ. Mi már a kozmosz lakói va-
gyunk, ûrlények, bolygólakók és tudjuk, hisz ma már a tudo-
mány is elismeri, hogy nemcsak mi magunk, nemcsak civilizá-
cióink, hanem maga a Naprendszer is halandó: meg fog sem-
misülni egyszer. S persze, bármikor becsaphat egy meteorit,
amely élhetetlenné teszi a Földet. Zavarba ejtôen sokat tudunk,
és mégis keveset. 

– A versek hangulatához és tartalmához jól illeszkedik a könyv
borítója és illusztrációi. Verseskönyv esetében ritka az efféle
mûvészi kvalitás.
– A címadó vers egy blues, amire annak idején Bartha Ágnes zo-
máncmûvész készített fekete-fehér zománcsorozatot. Olyan ez a
sorozat, mint egy képregény: hôsei székek, különféle helyzetekben,
mindenféle történetekbe keveredve. Ebbôl a sorozatból kiindulva
tervezte meg aztán az egész kötetet, külsô borítótól minden egyes
rajzos lapoldalig, könyvjelzôig, CD-borítóig, egységesen és pazarul,
közös barátunk, Bogdán Csilla képzômûvész, aki a designe-nak is
mestere. A végeredmény teljesen egybecseng a versek világával és
hangulatával. Külön hálás vagyok kiadómnak a manapság ritkaság-
számba menô nagyvonalúságért, mellyel ezt a verseskötetet gon-
dozta, nem takarékoskodva papíron, költségeken, megadva a vers-
nek azt a helyet és rangot, amely mûfajilag megilleti. Úgy vélem, a
vers különleges méltóságú lény, különleges bánásmód, ünnepi kiál-
lítás illeti meg. Nem lehet úgy bánni vele, mint egy véglénnyel, egy
megtûrt nyomoronccal, csak azért, mert kiadása nem jövedelmezô.
Akkor inkább ki se kell adni.   

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

■ Semmit és sokat mondó a cím. Kinek, kinek élete és történel-
mi tapasztalata okán. A könyv címe mindössze ennyi: A mono-
ri tanácskozás 1985. június 14–16. A könyv, melyet az 56-os in-
tézet – hivatalosan az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány – jelentetett
meg pontosan a tanácskozás huszadik évfordulójára, klasszikus
értelemben nem könyv, jegyzôkönyv. Abból az idôbôl, amikor
még léteztek a magyar társadalomban kollektív illúziók.

Abból az idôbôl, amikor még Csurka István természetesnek
tartotta, hogy mintegy axiómaként hivatkozzék a Konrád–Sze-
lényi elméletre, ha értelmiségrôl, osztályhatalomról esik szó.

Abból az idôbôl származik a jegyzôkönyv, amikor még Ke-
nedi János nem Csoóri Sándorral vitatkozik barátilag, hanem
per Sanyival, és Konrád György azt mondja: „Pista volt olyan
kedves…”

Akkor még Szabó Miklós Csurka István után úgy szólalhatott
meg elsô mondatában, hogy  „Az elhangzott elôadás diagnózi-
sával maradék nélkül egyetértek.”

Akkor még természetes volt, hogy a magát urbánus értelmisé-
ginek nevezô történész megköszönje a népi írók legjobbjainak,
hogy fölnyitották a szemeket a magyar kisebbségek egyre súlyos-
bodó helyzetére.

Akkor még tudták, ki volt az a Donáth Ferenc, akinek köszön-
hetôen bekövetkezhetett Monor, ahol, Rainer M. János szavai-
val élve létrejött, illetve helyreállt az a természetes beszédhely-
zet, amely egyedül méltó az értelmiséghez.

Akkor az értelmiség még csereszabatos volt az intelligenciával,
és felelôsséget érzett nemcsak az ország helyzetéért, hanem azért
is, ahogyan beszél egymással és egymás között. A mondandó
tartalma és hogyanja egyaránt kölcsönzött méltóságot a gondo-
latoknak, és a gondolatok megfogalmazóinak. 

Mára ez a méltóság semmivé lett. Monor szellemével együtt.
Mára a természetes beszédhelyzet az értelmiség szereplôi között
politikai merevgörccsé rándult. Értelmiségi magatartás és politi-

kai szómágia gyatra kevercse, a média mindennapi csócsálmá-
nya határozza meg a közbeszédet.

Nincs természetes beszédhelyzet. 
Természetes beszéd sincs. Ha véletlenül van, akkor a közem-

ber nem hiszi el, hogy az. Mert nem Monor szelleme lebeg a de-
mokráciának vélt belpolitikai tragikomikus abszurd felett.

Monor szelleme halott.
Az a szellem, amely bajainkból kikászálódni vágyva valódi tár-

sakat keresett a valódi problémák megoldására. Monor egykori
fôszereplôi közül ma többen nem is köszönnek egymásnak. Az
értelem szövetsége foszlányokra tépve.

Donáth Ferenc, akinek „tapasztalatai voltak arról is, hogy va-
lódi »népfront« – igazi politikai szövetség – csak hátsó szándé-
kok nélkül, együttes gondolkodás, szabad vita és konszenzus
alapján lehetséges”, húsz évvel ezelôtt e szavakkal nyitotta meg
a monori tanácskozást: „Gondolatainkat kicserélni jöttünk
össze, mivel nyomós körülmények sürgetik, hogy keressük a ki-
utat társadalmunk romló állapotából és az ország nehéz helyze-
tébôl. Ez jogunk és kötelességünk is”. 

Kis János  Monoron azt mondta, hogy ha volt is „néhány rossz
hangulatú szóváltás” az egész tanácskozást az lebegte be, hogy
„nincs olyan kérdés, amirôl ne tudnánk megértéssel és valami-
lyen kölcsönös szolidaritást feltételezve vitatkozni.”

Ez a szellem veszett ki a közélet szereplôibôl.
Mintha csak Vekerdi László akkori – más kontextusban hasz-

nált – szavai keltek volna életre, amikor Fekete Gyulára hivat-
kozva arról beszélt, hogy a világ csak abból ért, ha valaki „ténye-
zôvé” válik benne. Azaz nyers erôvé. 

„Nincs itt etika, nincs itt erkölcs, nincs itt szellem, nincs itt szó
semmi másról. Ez a világ »tényezôkbôl« ért. A 17. század óta az eu-
rópai kultúrából eltûnt a politikai kultúra”—mondta akkor Vekerdi.

Monor  „utódai” megtanultak hazai tényezôvé válni.
Mást nemigen tanultak meg.
Ennyire futotta erejükbôl.2
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Szigethy András
A természetes beszédhelyzet emlékezete
avagy: A monori tanácskozás 1985. június 14–16.
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Az édesapja révén magyar származású Ildikó von Kürthy 1968-ban született Aachenban.
Az érettségi után újságíró lett, dolgozott a Brigitte címû lapnál, 1996 óta a Stern magazin
szerkesztôje. Írói karriere akkor kezdôdött, amikor 1998-ban a Rowohlt Kiadó megbízta
egy modern nôi regény írásával. A Mikor hívsz már, te gazember (Mondscheintarif) alig há-
rom hónap alatt készült el, rövid idô alatt a bestsellerlisták élére került, és 2001-ben filmet
forgattak belôle. Ugyanebben az évben jelent meg az írónô második regénye, a Szívzökke-
nô (Herzsprung), melyet 2003-ban követett a harmadik könyv, a Félrelépés Mallorcán (Frei-
zeichen). Ildikó von Kürthy az egyik legsikeresebb német írónô, hôsei többnyire harminc
körüli szinglik, akik súlyproblémákkal és önbizalomhiánnyal küzdenek, és akiknek – az író-
nô szállóigévé vált mondását idézve – „legeslegsúlyosabb problémája a férfi”. 
2005. augusztus végén jelenik meg magyarul legújabb könyve Pasit vissza nem  adok! címmel.
Ildikó von Kürthy jelenleg második férjével él  Hamburgban. 

Elli harminckét éves, és élete romokban hever. Martin,
akibe halálosan szerelmes, elfelejtette megemlíteni, hogy
menyasszonya van, akivel négy hét múlva el fogja hagy-
ni Hamburgot. Négy hét! Ennyi ideje van Ellinek, hogy
nôi praktikáit latba vetve visszahódítsa Martint. Szeren-
csére a bajban nem marad egyedül: Török származású,
meleg és súlyosan hipochonder fôbérlôje ellátja pasifogó
tanácsokkal. Erdal mindent tud a férfiakról, a szexrôl, a
szempillafesték helyes használatáról, és ismeri a titkok
titkát is, hogyan szabadulhat meg az ember a felesleges
kilóitól. Hogyan lesz a szürke irodistából nagyvilági nô? Hogyan lesz kisebb feneke és nagyobb önbizalma?
És ugyan mit kezd egy váratlanul felbukkanó férfival, aki a nôi lapok állításait meghazudtolva nem a profi
sminkre és kihívó tekintetre gerjed, hanem a természetességre? Ildikó von Kürthy, a népszerû német írónô
humoros és fordulatos regénye korunk hôsérôl szól: az önmagát és a nagy Ôt keresô modern nôrôl.

Részlet a regénybôl
„Drága Martin!
Írok neked, mert ha neked írok, az majdnem olyan, mintha itt lennél velem. Ha írok neked, közel érezlek magamhoz, szinte érzem az

illatod, szinte hallom a hangod, és gondolataimban olyan közel vagy, csak ki kellene nyújtanom a karom, hogy megérintselek. 
Hiányzol. 
Újra és újra az utolsó esténkre gondolok. Nem lett volna szabad, hogy abban a helyzetben döntésre kényszerítselek. Sokkal jobb lett volna, ha másnap mindent nyugodtan

megbeszélünk. Ha nem indulatból cselekedtünk volna, lett volna egy esélyünk. Tudod, az elsô pillanatban csak nagy fájdalmat éreztem. Jó, te azt hitted, hogy a kapcsolatod-
nak és ezzel együtt az eljegyzésednek már vége. Ezért is nem beszéltél róla. Ezt ugyan nem tartom helyesnek, de meg tudom érteni. 

Amit viszont nehezemre esik megérteni: miért tagadtál le engem? Miért hagytál ott a teraszon fázva állni, mint egy betörôt, ahelyett, hogy a volt menyasszonyodnak beval-
lottad volna az igazat?

De most nem akarok neked szemrehányást tenni. Te is tudod, milyen megalázó volt a helyzet mindnyájunk számára. És be kell vallanom, ebben a helyzetben tulajdonkép-
pen nem is volt lehetôséged helyesen viselkedni. Ezt idôközben megértettem, és nekem nem lett volna szabad olyan nyomást gyakorolnom rád. Ezt ôszintén sajnálom.

Szeretnélek látni. Tudod, mi volt számomra a legszebb a veled töltött hetekben? Reggel amellett a férfi mellett fölébredni, aki mellett a legszívesebben föl akartam ébredni.
Hiányzol, de ezt már mondtam. 

És te nem jelentkeztél volna már régen, ha én is hiányoznék neked? Vagy még gyorsan egy kedves kalandot akartál a házasságod elôtt? Még egyszer utoljára szelet és hullá-
mokat érezni, mielôtt beevezel a házasság kikötôjébe? Azért tulajdonképpen rendesen bolonddá tettél. És én még mindig nem tudom megállni, hogy bolondot ne csináljak
magamból miattad, és legalább naponta egyszer pokolian ne blamáljam magam. A WC 2 miatt. Tiszta röhej. Mit csinálok én itt tulajdonképpen? Egy férfi, aki nem akar
engem, számomra nem az igazi. Soha többé nem akarlak látni. És nehogy fölhívj.

Le vagy szarva!
Elli

A levelet olyan apró darabokra téptem, mint azt a papírt, amin a Takarékpénztár a bankkártyám titkos kódját közölte velem. A hangulataim olyan
gyorsan váltakoznak, mint egy hollywoodi díváé forgatás közben. Bánat, apátia, düh, öngyûlölet, férfigyûlölet. 

Pillanatnyilag éppen gyûlölök. De még hogy! Fogom Martin pulóverét, kimegyek a konyhai erkélyre, és a levéllel együtt elégetem Erdal új salátás-
táljában. És meg vagyok lepôdve, milyen büdös. „Na, nézd csak – mondom megvetôen a bûzlô füstgomolyagnak –, a jó Gülpen úr nem tiszta gyap-
jút, hanem valami olcsó keveréket visel.”

Ildikó von Kürthy
PASIT VISSZA NEM ADOK!

Nôk & ôk sorozat
224 oldal, fordította Pataky Miklós

Móra Kiadó,  1590 Ft
Megjelenik augusztus végén!

Pasit vissza nem adok!

Móra Kiadó

www.mora.hu
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József Attila ikonográfiája – vagyis a költôrôl készült
összes fellelhetô felvétel – nem elôször jelenik most

meg. Az új, szeretnivalóan kézbesimuló kiadvány
fölötti öröm kifejezésekor azonban említés nélkül
hagyhatatlan az elôzmény: a negyedszázaddal ez-

elôtti „Macht”. Merthogy negyedszázaddal ezelôtt
valódi szakmai bravúr volt Macht Ilona muzeológus
nevével jegyzett – Négyszemközt az utókorral címû

– fotóikonográfia. Irodalomtörténészek serege for-
gatta rongyosra lapjait, a sajtó pedig – gyakorta a tu-

lajdonjogokra fittyet hányva évtizedeken keresztül
leginkább ebbôl publikálta, fényképezte át újságol-
dalak százaira a költôt. Most viszont a relikviák kö-
zé kerül ez a szép, karcsú fekete kötet – új szakmai

mûszó születik: a „Kovácsida”. Mert ahogy volt,
van, „Szabolcsi” – ez a négykötetes nagy József Atti-
la-monográfiát jelöli –, ahogy van „Bokor-Tverdota”

– ez a rövidítése annak a káprázatos háromkötetes
gyûjteménynek, amely az 1922 és 1945 közötti Jó-
zsef Attiláról írott cikkeket hordta egybe, s látta el
iránymutató jegyzetekkel –, ezután a József Attila-
fotók kritikai kiadásának „Kovácsida” lesz a neve. 

■ Kovács Ida, a PIM fényképtárának vezetôje valóban grandió-
zus munkát végzett. Lássuk hát, mit rejt, pontosabban mit mu-
tat meg, mit oszt meg az olvasóval ez a József Attila-versbôl, az
Ódából kiválasztott, s fényképgyûjtemény élére választott Idese-
reglik, ami tovatûnt címû kötet? Elôször is azt, amit az alcím ál-
lít: József Attila ez idáig elôkerült valamennyi fényképét. Szám
szerint pontosan 77 – plusz 2, szerintem is joggal kétes hitelû-
nek tekinthetô – fotográfiát. 77 fénykép, 77 egykori kattintás,
ennyi a költô (valós) képi lenyomata. Megborzongatóan kis
szám. 77 fénykép egy ember – egyébiránt igen rövid – 32 esz-
tendejének életébôl. Amit tovább „szûkít”, hogy ebben a
mennyiségben számos pillanatról egy pillanattal elôbbi vagy pil-
lanattal utáni kép is benne van. Az 1931. áprilisi csillebérci ki-
rándulásról – ahol József Attila és Illyés Gyula, a két késôbbi,
költészetben, szerelemben, befolyásban és sikerben mondhatni
életre-halálra való vetélytárs fog kezet – például nyolc felvétel
maradt ránk. Az 1935. januári Baumgarten-díj kiosztásról kettô,
s közöttük csupán Karinthy Frigyes fejmozdulata a különbség…
(1935-ben József Attila egyébiránt megint csupán kisdíjat ka-
pott, látszik is, én legalább is látni vélem az arcán a mérhetetlen
csalódottságot). És két, szintén alig felfedezhetô különbségû kép
készült két évvel késôbb, 1937 januárjában, amikor is Thomas
Mannal együtt örökítette meg a költôt Escher Károly. Figyelem-
re méltó adalék, hogy ô az egyetlen igazán jegyzett fotográfus
azok között, akik József Attiláról fényképet készítettek. Ez a két,
pontosabban egy kép messze kiemelkedik a többi közül, mivel

sokkal többet örökített meg, mint az aktuális jelenet – hívja fel
a figyelmet e kötetben elôszóként közölt szép miniesszéjében a
költôutód, Beney Zsuzsa. S ha mindehhez még azt is hozzáte-
hetjük, hogy Eschert aligha a költô, sokkal inkább a német író
felolvasásának híre csalta el egykoron a Magyar Színházba, még
inkább szomorú, hogy József Attilának – ellentétben Ady End-
rével – nem volt egy Székely Aladárja... 

Egy olyan fotográfus, aki mondjuk jelen lett volna a költô éle-
tének fontos pillanatainál. Mert hát a 77 kép között egy sincs,
amelyiken József Attila együtt lenne – hogy a legizgatóbbat
mondjam elôször – Flórával. Mi mindent árulna el, ha mond-
juk Escher, vagy egy hozzá hasonló kvalitású fotós a Siesta sza-
natóriumi szobában kapta volna lencsevégre a szorongó-re-
ménykedô költôt és az önfeláldozás glóriáját viselô, de Illyésbe
– akkor talán már nem is reménytelenül – szerelmes nôt? De
nincs a költônek közös képe Gyömrôi Edittel, az analitikussal,
nem láthatjuk József Attilát sem az apjával, sem a szépszós szer-
kesztôtársaival, Ignotus Pállal, Fejtô Ferenccel, Remenyik Zsig-
monddal, mecénásával, Hatvany Bertalannal, s nem láthatjuk,
csak elképzelhetjük, miként is nézett ki József Attila atillában,
merthogy tudjuk, egyszer ilyen ruhába is bebújtatták barátai… 

Ezek a felvételek értelemszerûen hiányoznak az ikonográfiá-
ból, más darabok elôbukkanására viszont még van – legalábbis
elméleti – remény. Hiszen a „Kovácsida” utószavából az is kide-
rül, hogy mi az, ami ebben a kötetben akár benne is lehetne. Pél-
dául a költô fiatalkori festôbarátjával, Korda Vincével közös
franciaországi fényképek, melyek – ha netán meg nem semmi-
sültek – akkor még ma is lappanganak. Elôkerülésük azért is len-
ne kuriózum, mert ezeken szakállasan lehetne látni József Atti-
lát. S nehezen adható fel a remény, még ha nincs is igazi esély
rá, hogy egyszer talán elôkerül a már említett csillebérci fénykép-
sorozatnak azon darabja is, amelyiken nem József Attila, hanem
Illyés vágja a fát hûvös halomba, s József Attila nézi-nézi a for-
radalmi lendületet…

A veszteségek sorolását, persze, napestig folyathatnám, s még
azt is megemlíthetném, hogy nem maradt az utókorra egyetlen
mondatnyi hangfelvétel sem József Attilától, pedig hát a költô
összehasonlíthatatlan orgánumával többször is szerepelt a rádi-
óban. A fájó hiányok leltárán túllépve azonban essen szó most
arról, hogy a költôi életmûvet ismerôk, szeretôk számára milyen
nagy adomány ez a kötet, hogy megvannak, hogy megôrzôdtek
s közzététettek a családi fényképek, hogy 1923-ban együtt láthat-
juk József Attilát azzal a Babits Mihállyal, akit késôbb halálosan
meg is sértett, majd meg is követett, s aki ôt csak késôbb kezdte
becsülni. Az említett képen a 18 éves költôtanonc a leghátsó sor-
ban áll, Babits balján, szinte már takarásban, nyakát jobbra, szin-
te Babits vállára hajtva helyezkedik, láttatni akarja magát. Egy
másik, ugyancsak csoportképen, József Attila elsô irodalmi men-
torával, Juhász Gyulával látható együtt. A „valakivel közös” fel-
sorolásban sajátos pikantéria érhetô tetten, mikor egy képen fe-
dezhetô fel poétánk a papköltô Mécs Lászlóval, aki aligha tette
ki az ablakba József Attila megsemmisítô kritikáját. 

Bár József Attilának a csoportképeken elfoglalt helyei is igen
tanulságosak és meggondolkodtatóak, mégis e kötetben a legbe-
szédesebbek József Attila-képek a portrék. Nemrégiben Valachi
Anna Arctérkép-olvasás címmel írt egy tanulmányt a Parnasszus
címû folyóiratba, s abban meggyôzôen bizonyította, hogy Jó-
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József Attila

Hetvenhét pillanat
Idesereglik, ami tovatûnt – József Attila összes
fényképe
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zsef Attila egészen másként nézett a
rászegezôdô fotómasina lencséjébe,
ha önálló portré-, vagy igazolvány-
kép készült róla. A portrékon, legye-
nek azok „csak” igazolványképek, a
poéta valósággal megkomponálta a
maga – többnyire komor – arckifeje-
zését. Az utókorra – idézôjelesen
mondom – „kacsintott”, merthogy a
kacsintás egyáltalán nem fért bele
ezen „mûalkotásba”. 

Azt írtam fentebb, hogy a „Ko-
vácsida” kritikai kiadás – valóban
az. Ebben a kötetben most minden
megtalálható, amit az eddig ismert –
és az idôközben elôkerült 7 „új” –
felvételrôl tudhatunk. Merthogy a
szakirodalom tudása a negyedszá-
zaddal korábbinak többszörösére
nôtt. Itt jegyzem meg, hogy a fény-
képek háromnegyede a PIM fény-
képtárának birtokában van, a többi
(néhány jelentôs kivételtôl eltekint-
ve) a József Attila-gyûjteményével és más kéziratkincseivel
mind ismertebbé váló gyûjtô, Kiss Ferenc antikváriusé. A „Ko-
vácsida” szakszerû leírásának – mely akkurátusan számba veszi
például a felvételek helyét, idôpontját, a képeken szereplôket,
a fénykép készítôjének nevét, a kép méretét, lelôhelyét – legin-
formatívabb rubrikája kétségkívül a megjegyzés rovat. Ebben a
sajtó alá rendezô példás tömörséggel, elmélyült s naprakész

tárgyszerûséggel foglalja össze a képtörté-
neteket. (Magam csupán egyetlen kritikai
megjegyzést tennék: József Attila élettár-
sa, Szántó Judit – aki meglehetôs szaba-
dossággal kezelte a tényeket, a hagyaték-
ról már nem is beszélve – 1953-ban köz-
zétett egy addig ismeretlen fényképet,
melyrôl azt állította, hogy azt ô fotogra-
fálta. Ezt az állítást mással, mint Szántó
Judit kijelentésével nem lehet alátámasz-
tani, minden más ismert momentum vi-
szont ellene szól. Ezért talán indokolt
lenne zárójelben kitenni egy apró kérdô-
jelet a fotós neve mögé, ahogy az más kér-
déses esetben is történt.
A „Kovácsida” egyrészt remekbeszabott
szakkönyv, másrészt gyönyörködni való,
kívül és belül gondos és belefeledkeztetô-
en szép kiadvány is. A Fákó Árpád tipog-
ráfus megálmodta kötet nyomdai szem-
pontból is remeklés: a barna és fekete szín-
hû nyomatok a Brill Stúdió odafigyelô sze-
retetérôl tanúskodnak. Nem árt ha tudjuk:

ilyen jó minôségben, élességben nagyközönség még soha nem
látta, láthatta ezeket a felvételeket. Ráadásul a kisfilmes képek ér-
dekesebb és jelentôsebb darabjait a közreadók olvasó-, nézôba-
rát méretre nagyították, így azok a „civil” szemeket is tüzetesebb
szemrevételezésre, böngészésre csábítják.

Murányi Gábor 

A József Attila tiszteletére idén tavasszal megjelent
könyvek között külön figyelem illeti meg azt a kettôt,

amelynek szerzôje az író, történész, publicista Fejtô
Ferenc, aki hét éven át állt szoros baráti és munkatár-
si kapcsolatban a költô-géniusszal. Már mindent leírt,
méghozzá József Attila életében többet, mint tragikus
halála után, amit feltétlenül papírra kellett vetnie, de
rendkívüli élmény a ma kilencvenhat éves mestertôl
közvetlenül hallani akár az ismert dolgokat is. Mint

például megismerkedésük történetét: 

■ – A Bartha Miklós Társaságban összebarátkoztam egy Lakatos
Péter Pál nevû nyomdásszal, aki költô is volt. Egyszer megkérdez-
te tôlem, mondd, ismered József Attila verseit? Ki az? Nem hal-
lottam még róla. Pedig a fiatal költôk közül ô az egyik legkitû-
nôbb. Várj csak, felolvasok neked néhány verset tôle, akkor meg-
látod, hogy milyen  jó költô, mondta. Az elsô vers, amit felolva-
sott, a Tiszta szívvel volt. A vers szíven ütött, az én fülem Ady ver-
seihez szokott hozzá, ez ahhoz képest olyan vers volt, amely Vil-
lont jutatta eszembe, akit késôbb József Attila fordított is. Híveb-
ben, mint Faludy. (Faludynak azt hányta a szemére, hogy azok in-
kább Faludy-versek, mint Villon-versek.) Még egyszer elmondat-
tam a verset, és amikor Lakatos látta, hogy mennyire meg vagyok

hatódva, így szólt: Szeretnéd megismerni? Hogyne. Akkor men-
jünk el hozzá. Nem messze lakik a Nyugati pályaudvartól. Estefe-
lé fölkerekedtünk és elmentünk a Székely Bertalan utca 27-be, föl-
mentünk a harmadik emeletre, a gangról benyitottunk a konyhá-
ba, ott találtunk Judit asszonyt. Éppen fölmosta a padlót. Attila?
– kérdeztük. Bent dolgozik a szobában. Erre bekopogtunk, benyi-
tottunk és ott találtuk Attilát egy nagy asztal mellett, amely tele
volt könyvekkel és kéziratokkal. Fölállt és elragadó kedvességgel
üdvözölt, különösen, amikor Lakatos Péter Pál azt mondta neki,
hogy egy ifjú bámulót találtam neked, aki odavan a verseidért, és

nagyon örül, hogy megismer-
het. Erre leültetett és ott marad-
tunk. Akkorában fedezték föl
Karl Marx ifjúkori filozófiai mû-
veit, éppen azt olvasta. Írt is ró-
la valahol. Azonkívül minden-
rôl az égvilágon beszéltünk, köl-
tôkrôl, költészetrôl, Babitsról,
Kosztolányiról. Akkor fedeztem
föl, mennyire szereti Kosztolá-
nyit, mert a saját versei helyett
Kosztolányit kezdett mondani.
A Népszava és a Papirusz Book

kiadásában megjelent, számos
fényképet is tartalmazó kötet
az 1938 óta Párizsban élô szer- 2
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A barát, tanítvány és tanú
Fejtô Ferenc könyvei József Attiláról
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zônek azt az 1947-es tanulmányát közli mindenekelôtt, amely-
ben tíz évvel a szárszói tragédia után az eszmetárs és kritikus hi-
teles képet adott arról a József Attiláról, akit életében sokan alig
ismertek, rosszul ítéltek meg, akinek életmûvére és megírandó
életrajzára a torzítás, kisajátítás veszélye lesett. Fejtô Ferenc (elsô-
sorban Németh Andorral
együtt) azon kevesek közé tarto-
zott, akik idejekorán felismer-
ték, hogy az Ady-életmû óta
nem született olyan jelentôs köl-
tôi oeuvre, mint József Attiláé.
A Függelékben olvasható az a
Gide könyvérôl (Visszatérés a
Szovjetunióból) a Szép Szóban
1936 decemberében megjelent
recenzió, amelyben a francia
írónak a kiábrándító tapasztala-
tait elemezte, és persze magát az
írót megvédte az árulás vádjával
szemben. A könyvbemutatón
Rigó Béla kérdésére ezzel kapcso-
latban a következôket mondotta
Fejtô Ferenc:

– Fölolvastam a cikket, Ignotus
Pálnak tetszett, Attila is  azt
mondta, hogy közölni kell, mégpedig az elsô helyen. De, mondta
Ignotus, ez ránk fogja  haragítani nemcsak a kommunistákat, ha-
nem a társutasokat is. Ezért még Bálint Gyuri is meg fog haragud-
ni. József Attila viszont ragaszkodott a megjelentetéséhez. Ez lett
a Szép Szónak az állásfoglalása ebben a kérdésben, hogy a kom-
munizmusnak a totalitárius fasiszta vonásait kihangsúlyozzuk.
Mert végül is vezércikként jött le, és a hatás persze nem maradt el.

A továbbiakban Valachi Annának Fejtô Ferenccel készített
mélyinterjúját olvashatjuk, amelynek számos fontos eszmei
és magánéleti vonatkozása közel hozza, mondhatni élôvé va-
rázsolja  József Attilát, sokat segít a valóságos események
meg-, az összefüggések fölismerésében. A kis kötetnek ez az
igazi újdonsága és az ezt követô elemzés, amely összefoglal-
ja, mit tett, hogyan küzdött évtizedeken át Fejtô Ferenc a köl-
tô lényének és szellemiségének pontos megörökítéséért.

A mindvégig baloldali, szociáldemokrata Fejtô Ferenc a leg-
megbízhatóbb tanú József Attila és a KMP kapcsolatának ala-
kulását, a (dafke hegeliánusan fogalmazó és) Marxból az or-
todox „marxistáknál” felkészültebb, ámbár autodidakta filo-
zófusnak számító, de értekezô prózáját nagyon fontosnak tar-
tó József Attila eszmei-politikai elkötelezettségét illetôen.
Miközben ezzel kapcsolatban idézem újból a sajtóbemutatón
elhangzottakat, hangsúlyozom, József Attilát egyetemes köl-
tônek kell tekintenünk, a következô sorok tartalma lényeges,
és történelmileg felettébb tanulságos, de csupán egy aspektus-
ból világítja meg a költôt.

– A kommunizmussal való szakításunk 1933 januárjában tör-
tént, amikor József Attila meglátogatott a gyûjtôfogházban és
megsúgta nekem, hogy nagy bajok vannak, mert a berlini szoci-
áldemokrata kormány megbuktatására a német kommunisták azt
a parancsot kapták Moszkvából, hogy álljanak össze a nácikkal.
Erre mondta nekem Attila, hogyha ez igaznak bizonyul – már-
pedig annak bizonyult –, akkor ezután ezekkel az emberekkel
nem lehet együttmûködni, akik egyik nap azt mondják, hogy ôk
a fasizmus legelszántabb ellenségei, aztán összeállnak a nácikkal.
Ez döntô fordulat volt az ô gondolkodásában is, és inspirálta azt

a cikkét, amelyben az egységfrontról van szó és amelyben épp az
ellenkezôjét mondotta, vagyis hogy a kommunistáknak és a szoc-
dem munkásoknak, entellektüeleknek össze kell fogniuk a fran-
cia népfront mintájára, amely akkoriban alakult, hogy együtt
küzdjenek, és ne pedig megosszák a munkásságot. Ez az a cikke,

amely miatt végül is kizárták a kommunista pártból.
A Szép és a Jó Szó mestere alcímmel jelent meg a Holnap Ki-
adó gondozásában az a tanulmánykötet, amely kevés hí-
ján tartalmazza Fejtô Ferencnek a József Attiláról 1934 és
1952 között publikált írásait. Mint a Szent István téri
egyik dedikálás alkalmával megjegyezte, a francia sajtó-
ban megjelent megemlékezéseihez, cikkeihez nem tudott
hozzáférni, azok összegyûjtésére nem volt ideje, de ben-
ne van valamennyi fontos kritikája, tanulmánya – gyûjte-
ményes kötet ez mégiscsak, amely az egykor a Korunk-
ban, a Népszavában, a Szocializmusban, a Szép Szóban,
a Gondolatban, a Kis Újságban és az újvidéki Hídban
közzétett írásait teszi hozzáférhetôvé. (2004-ben Fejtô Fe-
renc mindegyik íráshoz felvezetô megjegyzéseket írt. A
kötet élén Tverdota György bevezetôje áll.)
A Szép Szó egyik alapítója, 1935 és 1938 között szer-
kesztôje, tudjuk, József Attilának nemcsak munkatár-
sa, de nem egy esetben új versének elsô meghallgató-
ja, spontán kritikusa, majd kötetének recenzense,
költészetének értô elemzôje és adott pillanatban a

költôt inspiráló személy is volt. A folyóirat és József Attila
viszonya ugyancsak kardinális kérdése a szakirodalomnak,
itt megint csupán adalékszerûen idézem a koronatanút:

– A szerkesztôségi ülésen elhatározták, hogy rám bízzák an-
nak a könyvnapi különszámnak a készítését, amely Mai ma-
gyarok régi magyarokról címmel jelent meg, és amelyben meg
akartunk szólítani a Szép Szón kívül is néhány olyan írót és
költôt, akinek a véleményére kíváncsiak voltunk. Arra, hogy
a hagyományhoz milyen a viszonya az akkori progresszív ér-
telmiségnek. Rám esett a választás, mert én voltam a junior,
aki jóban volt a Nyugattal, ahol kezdtem az irodalmi mûkö-
désemet, Babits-csal csakúgy, mint a szintén vezéregyéniség
Kassákkal. Azt tûztem ki föltételnek, hogy a számhoz Attila
fog elôszót  írni, mégpedig versben. Amikor már készen volt
a szám, mondtam neki, Attila, most rajtad a sor. Mit írjak? –
kérdezte. Vagy két órát sétáltunk a Duna-parton, közben le-
leültünk, csevegtünk és néztük a Dunát. Hát a Dunáról írj,
országokon át folyik és elválasztja ôket, holott össze kellene
fogni ôket. Két nap múlva hozta a verset. A Dunánál az egyik
leggyönyörûbb verse. Ez az eset megismétlôdött, a követke-
zô könyvnapi különszámba írta a Hazámat. Büszke voltam,
hogy ezt is én sugalltam neki. A kötet címe az volt, Mi a ma-
gyar most. Megelôztük ezzel Szekfû Gyulát, aki két évvel ké-
sôbb a Magyar Szemlénél csinált ezzel a címmel egy kötetet.
Attila szerette, ha megrendeltek nála verseket. És úgy szület-
tek meg ezek a versek, olyan gyorsan, egy-két nap vagy egy
délután alatt, mintha régen készen lettek volna benne.

A Holnap Kiadó könyvheti sátránál egy friss példány feltûnt
Fejtô Ferenc legújabb könyvébôl, amely magyarul Isten, ember
és az ördög címet viseli, és novemberben meg fog jelenni magya-
rul is. A folyamatos, kétszer másfél órás dedikálás során feltett
röpke kérdésemre, hogy most min dolgozik, a mindig derûs, fá-
radhatatlan mester készséggel válaszolt: – Most meg fogom írni
a háború elôtti, a háború alatti  és a háború utáni Franciországot.
Önéletrajzi és történelmi esszé lesz.

Csokonai Attila
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HELYESBÍTÉS Az elôzô számunk 246. oldalán megjelent fotó alól sajnos lemaradt az arról szóló tájékoztatás, hogy a kép még az
elôzô oldali interjú illusztrációjaként egy észak-koreai könyvesboltot ábrázol, és az interjú többi fotójával együtt az interjúalany,
Kovács László felvétele. Elnézést kérünk.
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Kertész 

Megjelent A magyar könyvgyûjtô kalauza
A magyar nyelvû könyvek piacán mostanáig nem létezett olyan kiadvány, amilyen A MA-
GYAR KÖNYVGYÛJTÔ KALAUZA megjelenésével megszületett. Pogány György össze-
függôen felépítve tárgyalja a „bibliofilia” területével kapcsolatos ismereteket. Az elméleti és
történeti részeket a gyakorlati ismeretanyag összegzése követi, a mû nagyobb egységei – A
bibliofilia fogalma, jelentése, gyûjtési területek; Könyvmûvészeti alapismeretek; A bibliofi-
lia hazai történetének vázlata; A magyarországi bibliofilia intézményrendszerének vázlatos
története; A gyakorlat – szakmailag megbízhatóan, mégis olvasmányos stílusban tárgyalják
ezt a sokfelôl megközelíthetô és sokfelé szerteágazó humán tudományos diszciplínát.
A mû elsôsorban a magyar gyakorlat bemutatására vállalkozik, a téma egyetemes összefüg-
géseit csak annyiban érinti, amennyiben a hazai fejlôdés megértéséhez azok elengedhetet-
lenül szükségesek. A kötet megírása során a szerzô felhasználta egyes részkérdésekben vég-
zett kézirattári és levéltári alapkutatásait (a 20. századi magyar bibliofilia bizonyos jelensé-
gei), a kiadvány nagyobbik része azonban a roppant kiterjedt mennyiségû szakirodalom
szintetizáló jellegû feldolgozása. A bibliofilia feltételezi a szükséges és állandó önképzést, a
kalauz azokat az alapismereteket tartalmazza, amelyekre építve egy gyûjtô a speciális prob-
lémákat is tisztázhatja. Éppen ezért a szükséges lábjegyzetek, hivatkozások mellett a kötet
végén részletes irodalomjegyzék nyújt további eligazodást a kérdéskörben. A szövegközti il-
lusztrációk jól szolgálják az ismeretek elsajátítását.
A kiadvány elsôsorban a könyvbarátok növekvô számú táborát és a könyvkereskedôket (an-
tikváriusokat) érdekelheti, de tematikájánál fogva felhasználható a könyvtárosképzésben és
a könyves szakképzésben oktatási segédletként is.

4400 Ft
Megvásárolható a könyvesboltokban, megrendelhetô, megvásárolható a kiadóban: 
Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703. E-mail: konyvhet@axelero.hu

érdésünk tehát az: egy
mûvész szemlélete, az
a mód, ahogy ô lát va-

lamit, mitôl általános, miért
vonatkoztatjuk a szemlélete-
gészt a világegészre, miért
mondhatjuk, hogy a szemlé-
let totális, következésképp az
a valami, az elemi esztétikai
töltés, amit minden esztétikai
jelleggel bíró emberi alkotás
legkisebb közös nevezôjeként
keresünk, miért totális min-
den körülmények között? 

Lukács, mint mondtam
már, a totalitást esztétikai ér-
tékkategóriának tekintette,
azt mondta, minél totálisabb
egy mûalkotás, annál értéke-
sebb. Én azonban úgy látom,
a totalitás nem lehet értékmé-
rô; mert alaptulajdonsága, ha
úgy tetszik, attribútuma min-
den esztétikai mozzanatnak. 

A szemlélet, ami az esztéti-
kum maga, nem mást rögzít,
mint azt a módot, ahogy va-
laki egy bizonyos dolgot, tár-
gyat lát. Egy verebet vagy egy
vadászsólymot. Egy széket
vagy egy napraforgót, egy
csónakot vagy egy atom-
tengeralattjárót. Nem véletle-
nül mondok széket és napra-
forgót, tessék visszaemlékez-
ni: van Gogh képein milyen
gyakori az üres szék (ne firtas-
suk most, miért). De a napra-
forgó sem ritka. Bármelyiket

pillantjuk meg, habozás nél-
kül rávágjuk: ez csak van
Gogh festménye lehet. Hon-
nan tudjuk? Mert ugyanúgy
ábrázolta ôket, mert a festô-
nek van egy csakis rá jellemzô
stílusa. Ez a stílus az a mód,
ahogy ô a világot látja. Bár-
mit ábrázol, bármit fest meg,
mindegyiket ugyanúgy,

ugyanolyan „vangoghosan”
festi, mert ilyennek látja. A
szemlélete tehát univerzális
illetve totális: mindent így
lát, az egész világot (a világe-
gészt) is ugyanígy látja.

Ezért mondhatjuk, hogy a
szemlélet egyrészt alapvetôen
szubjektív, mert csak rá, egye-
dül az ábrázolóra, a jel-alko-
tóra magára, esetünkben Vin-
cent van Gogh-ra jellemzô,
akár a génjei vagy az ujjlenyo-
mata, és totális, mert nem

csak a széket és a napraforgót,
a tujafákat vagy az öbölben
ringó csónakot, a napfényes
égboltot vagy a viharos felhô-
ket látja ugyanígy, hanem
mindent. Az egész világot.
Totálisan! 

Felejtsük el van Goghot, gon-
doljunk Cèzanne-ra. Michel-
angelóra. Dürerre, Rippl-

Rónaira, Csontváryra. Ugye
eltéveszthetetlen? De ugyan-
így eltéveszthetetlen egy Ady-
vers vagy egy Kosztolányi. Egy
József Attila vagy Nagy László.

Ha visszaemlékszik az olva-
só a kezdetekre, nem azt ke-
restük, mi határozza meg a
mûalkotás értékét, még csak
azt sem, mit nevezhetünk tel-
jes joggal mûalkotásnak, ha-
nem azt, mi a „mûvészi”-nek,
az esztétikumnak az a legki-
sebb részecskéje, amiben a

mûvészi jelleg már tetten ér-
hetô, mert világunk tele van
olyan emberi készítmények-
kel, csinálmányokkal, alkotá-
sokkal, tárgyakkal, hangso-
rokkal, képsorokkal, melyek
nem nevezhetôek mûvészet-
nek, mégis egy rakás mûvészi
jellegû mozzanatot hordoz-
nak, és a tömegkultúra döm-
pingje korában nem enged-
hetjük meg magunknak, hogy
ezeket az emberi csinálmá-
nyokat kiengedjük esztétikai
vizsgálódásaink körébôl.
Ezek tömeges jelenségek, és a
tömegek tudatára hatnak,
akár pozitív, akár negatív ér-
telemben; a mûvészet és a
reklám között alig van bizto-
san definiálható különbség. 

Reklámmal pedig nemcsak
árut adunk el, hanem hitet,
meggyôzôdést, politikai
rendszereket, ordas eszméket
és az emberiség javát szolgáló
fölismeréseket egyaránt. Ke-
reskedelmi reklám, politikai
agitáció, vallási igehirdetés,
hittérítés szerkezete szinte
azonos, és mind depiktív
szimbólumokkal operál; vala-
mennyi inkább a vegetatívá-
ra, az ösztönökre hat, mint az
értelemre, ebben pedig azo-
nos a mûalkotásokkal, ezért
mind szerkezetük, mind hatá-
suk esztétikai szempontok
szerint is vizsgálandó. 

K

Kertész Ákos
Mûvészet, reklám,

igehirdetés, agitáció
Kertész Ákos szabálytalan

esztétikája 12.
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Sikerlista 
■ Az Ünnepi Könyvhét június elején lezajlott, de a sikerlistákon ez nem eredményezett lényeges változást. Azokat igazolja ez, akik az Ünnepi Könyv-
hét hivatalos listájának ismeretében azt mondták, hogy nem látnak kiugró sikerre esélyes kiadványt az Ünnepi Könyvhétre megjelenôk között. Az Ün-
nepi Könyvhét a kortárs irodalom ünnepe, és mindenki tanúsíthatja, aki részt vett a rendezvényeken, hogy a hangulat az esemény jelentôségéhez mél-
tóan kortársi, irodalmi és ünnepélyes volt. A könyvheti újdonságok közül Rakovszky Zsuzsa új kötete került a sikerlistára a Líra és Lant Rt. eladásainak
köszönhetôen, a szépirodalom kategóriájának fôszereplôi továbbra is az eddigiek maradtak: Dan Brown, Leslie L. Lawrence,  Paulo Coelho.

Egyszer korábban a sikerlisták alakulása alapján arra a következtetésre ragadtattam magam, hogy szeretünk enni (szakácskönyvek sikere), de rögtön fogy-
ni is szeretnénk (fogyókúra, fitnesz, wellness, stb.) de legjobb a kettô együtt: úgy enni, hogy ne hízzunk (erre is jelentek meg sikerkönyvek). Júniusban
Albert Györgyi depressziójából való kilábalásának története vezet. Vajon ebbôl mire következtessünk?

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2005. június
Szépirodalom
1. Dan Brown: Digitális erôd Gabo Könyvkiadó
2. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó 
3. Leslie L. Lawrence: A felakasztott indián szigetén Gesta Kiadó
4. Szabó Magda: Az ajtó Európa Kiadó
5. Paulo Coelho: A Zahir Atheneum 2000 Könyvkiadó
6. John Grisham: A manipulátor Geopen Kiadó
7. Tom Stone: Volt egyszer egy tavernám Kulinária Kiadó
8. Gabriel García Márquez: Bánatos kurváim emlékezete Magvetô Kiadó
9. Danielle Steel: Visszhangok Maecenas Kiadó

10. Matthew Stover: Star Wars: A sith-ek bosszúja Aquila Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: Norbi zsebkönyv Szivárvány KRSC
2. Albert Györgyi: Miért pont én? Park Kiadó
3. Midi világatlasz Topográf Kiadó
4. ... István: Lottón nyertem Atheneum 2000 Könyvkiadó 
5. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve Tericum Kiadó
6. Egy csepp emberség 2. (Fôszerk. Perjés Klára) Magyar Rádió Rt.
7. Martin Lunn: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kft.
8. Schobert Norbert: A Norbi titok – Az Update Módszer Szivárvány KRSC
9. Marlena de Blasi: Ezer nap Velencében Kulinária Kiadó

10. Márai Sándor: Füves könyv – gyógyító gondolatok Helikon Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 6. Ciceró Kft.
3. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó 
4. Gárdonyi Géza: Egri csillagok M-érték Kiadó
5. Star Wars – A sith-ek bosszúja Egmont Hungary Kft.
6. Erich Kästner: A két Lotti Móra Ferenc Könyvkiadó 
7. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Ciceró Kft.
8. Eric Knight: Lassie hazatér Talentum Kiadó
9. Peter Feund: Laura és az Ezüstszfinx rejtvénye M-Érték Kiadó

10. Thomas Brezina: Boszorkányok kutyaszorítóban Egmont Hungary Kft.

Libri sikerlista
2005. június 28. – július 12.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
2. Brown, Dan: Digitális erôd Gabo Könyvkiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
4. Brown, Dan: Angyalok és démonok Gabo Könyvkiadó
5. Coelho, Paulo: A Zahir Athenaeum 2000 Kiadó 
6. Leslie L. Lawrence: A felakasztott indián szigetén Gesta Könyvkiadó
7. García Márquez, Gabriel: Száz év magány Magvetô Kiadó
8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc Athenaeum 2000 Kiadó
9. Márai Sándor: Füves könyv Helikon Kiadó 

10. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni Athenaeum 2000 Kiadó 

Ismeretterjesztô
1. Albert Györgyi: Miért pont én? Park Könyvkiadó
2. Schobert Norbert:

A Norbi update életmódrendszer lényege zsebkönyv Norbi.Hu Kft.
3. ... István: Lottón nyertem Athenaeum 2000 Könyvkiadó
4. Adams, Douglas: Galaxis útikalauz stopposoknak Gabo Könyvkiadó

5. Kornis Mihály: Vigasztalások könyve Tericum Kiadó 
6. Franka Tibor: Gyur(t)csány Magánkiadás
7. Perjés Klára (Fôszerk.): Egy csepp emberség 2. Magyar Rádió Rt.
8. Vnoucsek László:

Ajtón belül – négy évtized Hofi Géza mellett Szold 2000 Kft.
9. Lunn, Martin: A Da Vinci-kód megfejtése Gold Book Kiadó

10. Eco, Umberto: A szépség története Európa Könyvkiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Masannek, Joachim: Denisz, a lokomotív Fabula Stúdió
3. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Weöres Sándor: Bóbita Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Brezina, Thomas: Boszorkányok kutyaszorítóban Egmont-Hungary Kft.
6. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Milne, A. A.: Micimackó Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Miler, Zdeněk – Doskocilová, Hana:

A vakond ernyôje Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Marék Veronika: Boribon beteg Pozsonyi Pagony Kft.

10. Cabot, Meg: A neveletlen hercegnô naplója 6. Ciceró Könyvstúdió

Líra és Lant Rt. sikerlistája
2004. június
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Kiadó
2. Brown, Dan: Digitális erôd Gabo Kiadó
3. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó  
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Emlékezôprózával jelentkezett A kései
Éden címmel Gyôri László, akit eddigi
köteteibôl költôként ismertünk. A No-

rannál most megjelent regény rövid
fejezetekben villantja fel az Orosházán

töltött gyermekkort, az ötvenes éve-
ket, a paraszti életformát, sôt, az akkor

arrafelé használatos eszközöknek és
szavaknak is emléket állít. Költôiség
jellemzi a szöveget. A mozaikokból

felépített tömör prózát átszövô lírai lá-
tomások filmszerûen jelenítik meg a

tájat, az embert és világát. Sokszor hu-
mor és abszurditás szövôdik a felelevenített, egykor

sajgó múltba. Az egyik kedvencem e képek közül:
„A sok láthatatlan sógor a por fölött repült,  ángyi-

kák szálltak utánuk, anyám egy tésztaszûrôvel merte
ki ôket a levegôbôl”.

■ – Tetten tudta-e érni a nosztalgia kezdetét, amely a gyer-
mekkora felé fordította a figyelmét?
– A könyv eleje, amelyben a gyermekorom színterét rajzolom
meg, körülbelül öt-tíz évvel ezelôtt készült, egyszerûen azért,
mert ki kellett adnom magamból. A gyermek- és ifjúkorhoz va-
ló fordulást az idôsödés hozhatta ki belôlem, az a tudat, hogy
nem kell már folyton elôre futnom, visszafordulhatok és vissza
is sétálgathatok.
– A kései Édenben átértékelôdik a múlt, kiderül, hogy a fel-
elevenített történeteket a maguk idejében egyáltalán nem
olyan könnyû szívvel élte meg, mint amilyen humorosan
most visszaemlékezik rájuk.
– A villámok szerencsére csak csapkodtak a családom körül, min-
ket elkerültek. Apám nem jutott börtönbe, igaz, el kellett hagy-
nia a földjét, azt a körülbelül harminc-negyven holdat, amely mi-
att kuláknak nyilvánították. Önként fölajánlotta egy részét és el-
ment bányásznak. Anyám maradt otthon, bérbe adta a maradék
földet. A végrehajtók állandóan kopogtattak nálunk, de kopog-
tattak a Szabad Nép agitátorai is, hogy fizessünk elô a lapra. Ér-
dekes kor volt. Akkor roppant sötétnek éreztük, de több ég van
a Föld fölött. Amikor már nem voltak következményei annak a
súlyos világnak, akkortól fellélegzett az ember, leesett rólunk a
teher. Az az akkori sötét felhôzet megmaradt a lelkemben, de fö-
lötte van egy másik égbolt is, az már ragyog, onnan süt a Nap.
– Mai fejével mérlegelve is elmenne a szülôvárosából?
– Persze, mert az értelmiségi pályát választanám most is, ami
szükségszerûen elvinne otthonról. Bizonyos foglalkozások ese-
tében ugyan vissza lehet térni, például ha valaki agronómusnak
tanul ki, mint jó néhány unokatestvérem, de én, aki írtam, úgy
éreztem, valószínûleg megfojtana, vagy legalábbis nagyon meg-
nehezítené a kitûzött pályát.
– Miért döntött ezúttal a regényírás mellett a vers helyett?
– Sokáig meg voltam gyôzôdve róla, hogy az irodalom egyen-
lô a verssel. Most döbbentem rá, kicsit ugyan késôn, de talán

még idôben, hogy szélesebb skálán mozog az iroda-
lom. Bár ami igaz, igaz: írtam már húszévesen is no-
vellát, kis elbeszélést, amelyet néhány barátom di-
csért. De nem folytattam, azt hittem, nekem egyedül
verset muszáj írnom. Tévedtem. Soha nem írtam
meg olyan könnyen egy négysoros költeményt, mint
ahogy ezt a regényt. Sokat dolgoztam persze rajta, de
a mondatok kifutottak az ujjam hegyébôl. Valószí-
nûleg azért, mert korábban is már sok száz oldal pró-
zát vetettem papírra, néhány meg is jelent belôlük, a
többit könyörtelenül kihajítottam egy rossz pillana-
tomban. Amikor 2002-ben megjelent válogatott ver-
seim kötete, a Bizonyos értelemben, úgy éreztem, ez-
zel befejeztem irodalmi mûködésemet.
– Ezt nem gondolhatta komolyan! Ha valaki évtize-
deken át versbe önti legmeghittebb érzéseit, gondo-
lom, nem tudja csak úgy letenni a lantot, a világról va-

ló véleménye továbbra is önkéntelenül irodalmi alakban tör elô.
– Pontosan így történt. Mindig akadt egy jó gondolat, egy kép,
muszáj volt leírnom.
– Sohasem fordult meg a fejében, hogy fôállású költô, író
legyen?
– Hogy csak írásból éljek, az még akkor sem jutott eszembe, ami-
kor már könyvem jelent meg. Erre nem láttam otthon mintát,
tehát nem mertem volna vállalkozni rá. Ilyenkor látszik, hogy a
konzervatív paraszti környezet engem is konzervatívvá tett. De
annyit úgysem tudtam volna írni, hogy megéljek belôle. Most
sem arról van szó, hogy otthagyom a munkahelyem, s talán sza-
bad íróvá vedlek, csak elértem oda, hogy egy nagyobb lélegzetû
írást kiadok magamból. Persze ez is apró részletekbôl áll, ame-
lyek nem egészen szorosan, logikailag kapcsolódnak egymáshoz,
hanem mozaikok, igaz, a mélyükön pókhálószerûen elágazó, de
ugyanakkor összetartozó szálak húzódnak végig.
– Ilyen szál a nyelvezet is. Sok, már a használatból kikopott né-
pi, tájnyelvi kifejezést szôtt a regénybe. Ragaszkodik hozzájuk?
– Sokáig restelltem parasztgyerek létemet és szégyelltem a táj-
nyelvet is. Már az általános iskolában kettôs nyelvet beszéltem.
Ott azt mondtam, „jön”, otthon továbbra is a „gyün” járta. Ami-
kor az egyetemre jöttem, megküzdöttem érte, hogy teljesen kitö-
röljem a fejembôl az otthoni beszédmódot. Ma már egyáltalán
nem szégyellem, ellenkezôleg, elôásom a gyerekkori szavakat,
noha természetesen nem használom ôket a mindennapokban.
– Prózai vagy verseskötetre készül legközelebb?
– Most abban reménykedem, hogy ezt a könyvet több példányban
fogják megvásárolni bármelyik elôzô verskötetemnél. A próza több
olvasót csábít. Magam is úgy vagyok vele, hogy bár Szabó Lôrinc
az egyik legkedvesebb költôm, ha elolvasok tôle tíz oldalt, már le-
teszem. A vers nagyon tömör, hosszan kell fejtegetni a tartalmát.
Egy sok száz oldalas regényt is könnyebb elolvasni, mint egy pár
soros költeményt értelmezni. A próza közelebb áll a mindennapi
élethez. Sokáig az tartott vissza a regénytôl, hogy én nem tudok cse-
lekményt kitalálni. De most rájöttem, hogy nem feltétlenül törté-
netbôl áll a regény. A kései Éden sem fejezetrôl fejezetre íródott.
Megfogalmaztam egy-egy mozaikot, s amikor már sok építôelem
megvolt, leltárt készítettem, sorba raktam a már meglevôket, és ki-
töltöttem a réseket. A kész mû arra biztat, hogy valami hasonlóba
vágjak bele ismét. Igen, újra prózát kellene írnom, csak egy kicsit
hosszabbat a mostaninál.

Mátraházi Zsuzsa2
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interjú

„Két égbolt van a föld fölött”
Gyôri László költôi regénye
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Elmúlt az álmodozások és álmélko-
dások kora: immár természetes,

hogy voltak és vannak, akik a sem-
mibôl csináltak valamit. S nem hó-
kuszpókuszok, nem is a „jókor len-

ni jó helyen” elcsépelt varázsigéje
révén, hanem kellô tehetséggel, öt-
letességgel, sebesen forgó fantáziá-

val, a szívóssághoz joggal társuló
szerencsével. Matyi Dezsô, a Pécsi

Direkt Kft. és Alexandra kiadói há-
lózatának ügyvezetô igazgatója

ilyen ember. Vállalkozó, aki mindig
olyasmit vállalt, amit megvalósítha-
tott, olyat vett a vállára, amit elbírt.
Igaz, ma még szokatlan módon: nem csupán önnön

boldogulására, de szellemi közhaszonra is.

■ – Története ismert: ha úgy vesszük, a mesebeli legkisebb
fiú itt végül valóban feleségül vette a királylányt. Hogyan lát-
ja mai szemmel egykori önmagát, a pécsi utcai árust: szemfü-
les volt, felismerte a lehetôséget, vagy tudta, hogy eljött a
„self made man”-ek ideje?
– Sokszor elmondtam már, ezért errôl csak ennyit: utcai könyv-
árusként 1989-ben felfigyeltem egy kötetre, amelyre akkor még
más nem. A család kasszáját „kiürítettem”, vettem belôle ezer
példányt. Aztán gyorsan mindet eladtam, s kerestem vele úgy ti-
zenötezer forintot. Nem volt kevés akkor. Induló tôkém lett ez
az összeg. Idôvel megvettem egy pécsi könyvesboltot. Kimentem
a frankfurti könyvkiállításra, s alaposan körülnéztem. Megláttam,
mi van ott, ami – noha elkelne – nálunk nincsen. Ez lett üzleti
filozófiám alapja. Kiadói jogokat szereztem. S aztán sorra megje-
lentettem olyan mûveket, amelyek iránt kereslet mutatkozott.
Színvonalasan népszerû köteteket adtunk ki, akkor már munka-
társaimmal. S nemcsak fennmaradtunk, de sikeresen is mûkö-
dünk. Idôvel kialakult cégünk, a Pécsi Direkt Kft. áruházlánca. A
leányom, Alexandra nevét viseli ennek ma már több mint ötven
üzlete, amiként nemrég nyílt budapesti könyvesházunk is.
– Mégis milyen piaci meggondolások, miféle tartalmi szem-
lélet jegyében építette fel nagyon is materiális üzleti birodal-
mát? Hogyan rajzolódott ki az Alexandra arculata?
– Azt mondják: átlagember nincs. Talán így van, de a köz-
ízlést mégsem az elitéhez mérik. Abból próbáltam kiindul-
ni, hogy engem – aki sokat olvasok, ám professzor persze
nem vagyok – mi érdekelne. Nem töltöttek belém gyermek-
koromtól tölcsérrel ismereteket, de volt bennem tudás-
szomj, információéhség. Így sokrétû lett a kíváncsiságom.
Amiképp persze az olvasóközönségé is szerteágazó. Gyere-
keknek szóló kiadványokkal kezdtük, aztán kiadtunk sci-fit,
romantikus és kalandregényeket, életmód- és stílustanács-
adó köteteket, konyhamûvészeti és szakácskönyveket, kü-

lönféle reprezentatív albumokat, sokféle ismeretterjesztô
munkát. Megjelentettünk egy tizenkét kötetes sorozatot, be-
mutatva bolygónk természeti csodáit és kulturális kincseit.
Ez az esetleges felsorolás is jelezheti: olyan mûveket igye-
keztünk kínálni, melyek mintegy „olvastatták” magukat, il-
letve amelyeket vásárlójuk praktikusan forgathatott. Nem
ajánlottunk tehát „polctöltô” dísztárgyakat. Bár köteteink

küllemére mindig is kényesek voltunk.
– Manapság milyen jellegû könyveket publi-
kálnak, s miért épp ezeket? Vagyis: miben kü-
lönböznek másoktól, netán a konkurenciától?
– Nem kívánunk mindenáron különbözni.
Sok egyéb közt azért sem, mert boltjainkban
szinte az összes kiadó köteteit árusítjuk. De
nem is a különbségtétel a lényeg, hanem épp
az, hogy természetes helyünk legyen azon a pi-
acon, amelyen a sokak bestsellerje ugyanúgy
elfér, mint a kevesek olvasmánya. Ebbôl is kö-
vetkezik: kicsinyek képeskönyvétôl, lapozójá-
tól, képességfejlesztôktôl a mesekönyvekig; a
legkülönfélébb ajándékkötetektôl (építészeti,
mûvészeti albumok, technikai, természettudo-
mányi mûvek; Magyarországot bemutató so-
rozat – angolul, németül is) az egészségügyi,
sport, utazási, gasztronómiai, gazdasági, üzleti
munkákig igazán tág választékot kínálunk. De
van hobbi-, lakáskultúra és humorsorozatunk,
kiadunk számos jó krimit, thrillert, romanti-

kus regényt, s megjelentetjük például Rejtô Jenôt is. Szerzônk
többek között Vujity Tvrtko és Havas Henrik. S ha netán sze-
münkre vetnék, hogy nem vagyunk elég „komolyak”, vegyék
kézbe Kossuth-díjas íróinkat bemutató sorozatunkat (néhány
név: Déry Tibor, Füst Milán, Illyés Gyula, Karinthy Ferenc,,
Nagy Lajos, Rákos Sándor, Sánta Ferenc, Sarkadi Imre, Sütô
András), vagy mondjuk a Posztmodern találkozások szériáját.
– Kivételes kulturális esemény volt az Alexandra Könyvesház
megnyitása a budapesti Nyugati téren. Mi minden található
benne, milyen szellemi vonzáskörre számítanak, miféle
programokat hirdetnek? Kockázatosnak tartja ezt a vállalko-
zást, vagy inkább ígéretesnek?
– Említett könyvesboltjaink az ország huszonnyolc településén
ajánlják kiadványainkat és persze más editorok publikációit. Ám
e könyvesház létrejöttével csakugyan jóval többre juthatunk,
mint eddig. Az üzleti vállalkozáshoz társul – a költôvel szólva –
a lélek luxusa: nemcsak mûveket vehetnek kézbe a látogatók az
ötemeletes, sokfunkciós épületben, hanem találkozhatnak ezek
alkotóival is. Írókkal, a tudományos, a mûvészeti élet kiválósá-
gaival. Már a premiert köszöntô Konrád György neve fémjelzi
minôségi váltásunkat: kulturális missziónkat kívánjuk teljesíteni
abban a tudatban, hogy a Gutenberg-galaxis teremtményei soha
nem avulnak el. De a könyv- és mûvészetkedvelô embereknek
afféle otthonuk is lehet a könyvesház (délelôtt tíz órától éjfélig):
böngészhetnek a kötetek sokaságában, részesei lehetnek rendez-
vényeknek, a klubéletnek, szemlélhetik kiállításait, vagy akár ol-
vasgathatnak, beszélgethetnek kávézójában. Azt szeretnénk,
amit Konrád György mondott: „Legyen ez az irodalom háza”.
– Végezetül: rendszerváltási karriertörténetének fényében mi-
képp látja most magamagát? Irigye lett-e több, vagy inkább ba-
rátainak száma szaporodott? Kicsoda valójában Matyi Dezsô?
– Hogy vannak-e irigyeim? Kinek nincsenek. S hogy barátaim van-
nak-e? Nélkülük semmire se juthattam volna, s az ô rokonszenvük-
nek köszönhetem, hogy ma talán már sokan tudják, azt vallom:
mit sem ér a pénz, ha életünk nem lesz általa szebb, tartalmasabb,
gazdagabb. Kivételes szerencsém, hogy könyvek között élhettem,
élhetek. S hogy én ki vagyok? Egy sokat olvasó kereskedô.2
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Matyi Dezsôvel
beszélget Nádor Tamás
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