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Paul Garde:

A BALKÁN

Háttér Esszék

1500 Ft

Fritz Hennenberg:

...IGAZÁN A ZENÉBEN LÉTEZEM...

Wolfgang Amadeus Mozart

Háttér kismonográfiák sorozat

2100 Ft 

George Kohlrieser:

TÚSZOK A TÁRGYALÓASZTALNÁL

Konfliktusmegoldás mesterfokon

Lélek-kontroll sorozat

2200 Ft

ÚJDONSÁGOK
A HÁTTÉR KIADÓBAN

www.hatterkiado.hu
hatterkiado@hatterkiado.hu

„A nôi olvasó
amikor ezeket a
történeteket olvassa,
felismeri magát
bennük, olyan dolgokat
láthat meg, amelyeket
korábban esetleg még
a maga számára sem
mert vagy tudott
artikulálni.”

Karácsonyi
könyvvásár

Forgács Zsuzsa Bruria
anyaszerkesztô
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Interjú
Testtudat/Testkép
Forgács Zsuzsa Bruriával
beszélgettünk

(Jolsvai Júlia)
501. oldal

Könyv

Panoráma
Podmaniczky Szilárd:
Hutchinson rugói
Turcsány Péter:
56 után. Isten- és tücsök-
hangra
Kis Antónia:
Stonehenge-i feliratok
Theodore Sturgeon:
Több mint emberi
Szántó Zoltán:
Analitikus szemléletmódok
a modern társadalomtudo-
mányban
Fritz Hennenberg:
…igazán a zenében létezem…
Wolfgang Amadeus Mozart

Megjelent könyvek
2007. október 11. –
november 10.

A forgalomba
került könyvek
válogatott listá-
ja a Könyvtár-
ellátó adatbázi-

sa alapján. A teljes lista és
a  mûvek további adatai a
Könyvtárellátó honlapján
(www.kello.hu) tekinthe-
tôk meg.
509. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Vásárhelyi vásár
515. oldal

Lapmargó
Murányi Gábor
Hasztalan vonítások?
516. oldal

Gyermek, ifjúsági
Könyveket az
ajándékkosárba!
(Cs. A.)
520. oldal

Interjú
Identitáskeresés
Beszélgetés Bársony Jánossal

(Jolsvai Júlia)
522. oldal

Könyvkultúra
Interjú
„Megszületett
a Turczi-biblia”
Beszélgetés a József Attila-
díjas költô, író, mûfordító
Turczi Istvánnal

(Maczkay Zsaklin)
525. oldal

Szubjektív
Tandori Dezsô
Változatos Partvonal
526. oldal

Interjú
Nemi kódok az irodalomban
Beszélgetés Séllei Nórával

(Illényi Mária)
528. oldal

Interjú
Rejtve élô tradíciók
Szociológusok szólnak
túlélési technikákról
Beszélgetés Kapitány Ág-
nessel és Kapitány Gáborral
(Mátraházi Zsuzsa)
530. oldal

Háttér
A szép, a giccs és a csúf
(Laik Eszter)
532. oldal

Interjú
A jelen és a jövô szótárairól
Beszélgetés Magay Tamással
(Csokonai Attila)
534. oldal
Interjú

Ne féljünk a farkastól!
Beszélgetés Kovács Zsolttal
(Mátraházi Zsuzsa)
536. oldal

A szó az élet tükre
Retrószótár
Interjú Kiss Gáborral
(H. F.)
538. oldal

Kertész Ákos
Varjú nénjeink
546. oldal

Sikerlista
548. oldal

Könyvipar
A Líra és Lant a
Sunbooks új tulajdonosa
Beszélgetés Kolosi Tamással
Könyvszakmai szenzációról
tudósították a Líra és Lant
Zrt. vezetôi a sajtó képvise-
lôit: a Líra-csoport 10 %
részvényéért megvásárolta az
1998-ban a Novotrade Rt.
által a Nap Könyv Kft.-bôl
létrehozott Sunbooks Zrt.-t.
(K. J.)
550. oldal

■ A karácsonyi könyvvásár megkezdôdött, a könyvesboltok-

ban már kezdik érzékelni a forgalom növekedését. A könyv

továbbra is kiváló ajándék, elsôsorban amiatt, mert minden

egyedi ízléshez meg lehet találni a személyre szabott ajándé-

kot, persze csak akkor, ha jól ismerjük azt az egyéni ízlést,

ám éppen ettôl a nagyon személyes jellegétôl meghitt aján-

dék a könyv: azt is tudatja a megajándékozottal, hogy odafi-

gyeltünk a személyiségére és megtaláltuk a neki örömet szer-

zô könyvet. Nem vitás, magában rejti ez a veszélyt, hogy

visszájára sül el a dolog, és kiderül, mégsem figyeltünk elég-

gé a másikra, mégis azt mondom: merjünk könyvet ajándé-

kozni. A Könyvhét reméli: segít a jó választásban.

Következô számunkban is találhatnak még jó ötleteket: ha-

gyományainkhoz híven december elsô felében megjelenik

következô évi januári számunk, így még bôven karácsony

elôtt leszünk, bôvében az ötletadó tudósításoknak is.

www.konyv7.hu
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EEttcchheeggooiinn--LLeennooiirr::
AA  ddaa  VViinnccii--kkóódd  nnyyoommáábbaann
220 oldal, 2800 Ft
A da Vinci-kód sikere annak köszön-
hetô, hogy sokat merít az alternatív
vallási irányzatokból, amelyek nagy-
ban hozzájárulnak a regény miszti-
kus légkörének és szimbolikájának
kialakításához. Ám megvan az a ve-
szély, hogy az ember összezavaro-
dik, és átbillen egyfajta tébolyult ir-
racionalitásba.

KKaahhlleerr  FFrriiggyyeess::  RReejjttééllyy  ÖÖsskküünn
124 oldal, kb. 2200 Ft
1957. december 7-én halva találták
Öskü község plébániájának kútjában
Szekuli Pál piarista áldozópapot, se-
gédlelkészt. Öngyilkosság történt,
vagy –  mint azt az 1959-ben készült
vádirat állította –  saját plébánosa és
a házvezetônôje ölte meg? A kötet
egy mind ez ideig rejtélyes történet-
rôl rántja le a leplet.

BBéékkyy  GGeelllléérrtt::
TTuuddoomm,,  kkiinneekk  hhiitttteemm
152 oldal, 2500 Ft
A kötet Béky Gellért jezsuita atya há-
rom lelkiéleti írását tartalmazza, me-
lyekbôl sugárzik a 40 évnyi japán misszi-
ós lelkiéleti tapasztalat, a legmagasabb
szinten kimûvelt teológiai szemlélet, va-
lamint a hiteles írói képesség.

BBaalloogghh  ZZoollttáánn::  AA  HHéévvíízzii--ttóó
kkáállvváárriiáájjaa  IIII..  kköötteett
240 oldal, 2900 Ft
A három éve megjelent, azonos fôcí-
mû kötetet és a jelen mûvet összekö-
tô kapocs a harc, amelyet 1987-tôl a
magyar természeti kincsek megmara-
dásáért folytatott a szerzô azokkal,
akiknek szándékában állt természeti
kincseink egy részét az internaciona-
lizmus oltárán feláldozni.

Magyarnak lenni címû sorozat  
A kötetek ára 1500 Ft

CCssuuppaa  mmoossoollyy  vvoolltt  
Charles Fenyvesi újságíróval
beszélget Járai Judit

VVeerreecckkééttôôll  BBeerreeggsszzáásszziigg  
Vári Fábián László kárpátaljai
költôvel beszélget Kozma László

AAzz  aasszzúúkkiirráállyy  
Szepsy István tokaji borásszal
beszélget Benkei Ildikó

SSzzeerreetteemm  KKaappoossvváárrtt!!  
Szita Károllyal, Kaposvár polgármes-
terével beszélget Fülöp Zsuzsanna

FFöölleemmeellkkeeddnnii  vvaaggyy  lleessüüllllyyeeddnnii??  
Taxner-Tóth Ernôvel beszélget
Mezei Károly

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

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata



Szomjas oázis  címmel jelent meg az Éjsza-
kai állatkert folytatása, a Kitakart Psyché

sorozat második kötete, mely a nôi test té-
máját járja körül. A kötetben 33 szerzô 56
mûve olvasható. Az antológia szerzôi egy-
tôl egyig nôk. Az „anyaszerkesztôvel”, For-

gács Zsuzsa Bruriával beszélgettünk.

■ – Miért pont ez a 33 szerzô került be a kötetbe?
– A kötetben 17 új alkotó szerepel az elôzô kötethez képest.
De az ismert törzsgárda maradt: Polcz Alaine, Tóth Krisztina,
Erdôs Virág, Kiss Noémi, Radics Viktória, Rapai Ágnes.
Rendkívül örültem, hogy meg tudtam nyerni új antológiánk-
nak Ladik Katalint és Kiss Judit Ágnest is. Persze ez nem je-
lenti azt, hogy válogatás nélkül minden bekerült, amit a fel-
kért szerzôk küldtek, egypár szöveg kimaradt, mert kétségeim voltak, és vé-
gül a tanácsadóim is lebeszéltek. Rengeteg olyan szerzôtôl is kértem írást,
akikkel az évek során különbözô munkáim révén, illetve társaságban, kiál-
lításokon, utcán, piacon találkoztam, és már régóta terveztem, hogy meg-
hívom ôket a sorozat valamelyik részébe. Emlékeim szerint például Babar-
czy Eszterrel egy zebrán való közös átkelésünkkor beszéltünk elôször az
antológiáról, és arról, szokott-e irodalmat írni. Szerencsémre kiderült, na-
gyon is van kedve írást adni kötetünkbe. Kezdetektôl az volt a szándékom,
hogy az Éjszakai állatkerthez hasonlóan a negyedik fejezetben a kortárs író-
kon túl más mûvészeti ágak képviselôit is szerepeltetem: színésznôket, ren-
dezônôket, énekesnôket, képzômûvészeket. Így került a kötetünkbe példá-
ul Szabó Ildikó, Ágens, Kari Györgyi, Zomborácz Virág, Malacka –  Balog
Judit, Szemethy Orsi. De ismeretlenektôl is kaptam szövegeket, illetve szer-
zôtársaim is ajánlottak anyagokat. Egy biztos, ha egy szöveget izgalmasnak
találtam és lekötött, nem számított, ki küldte, biztos, hogy bekerült.
– Vannak a kötetben olyan írások, amelyeket már máshol is olvashattunk.
– Az 56 mûbôl 36 írás kifejezetten az én felkérésemre született, de hagy-
tam, hogy a szerzôk egy része irodalmi lapokban, itt-ott publikálja szöve-
geit, mielôtt kijön a könyvünk. Részben, mert tudtam, milyen lassú átfu-
tású a kötetünk, és nem akartam az írókat korlátozni és frusztrálni. Nekem
is fontos, hogy jól érezzék magukat, és több helyen is tudják exponálni ma-
gukat. Másrészt ez a mi könyvünknek is reklám, hiszen jó esetben a szer-
zôk nem felejtették el odaíratni, hogy a szöveget eredetileg a mi antológi-
ánknak szülték.
– A kötet egyik legerôsebb írása Malackáé, vagyis Balog Judité. A szö-
veg a rákból való kigyógyulásának története.
– Sólyom András készített egy dokumentumfilmet, melyben Malacka (Ba-
log Judit színésznô) részletesen elmesélte betegségét. Többektôl hallottam,
milyen frenetikus humorral adta elô a sztorit, és ezért kértem egy átiratot
a filmrôl, majd leültem a szöveggel, kicsit kipofoztam, meghúztam, hogy
írásban is élvezhetô legyen, aztán felvonultam vele Malackához a hegyre,
hogy három nap, három éjjel dolgozzunk rajta. Nem emlékszem, hogy va-
laha is ennyire élveztem volna a közös írásmunkát bárkivel, és nem gon-
doltam volna, hogy könnyesre fogjuk magunkat nevetni a halálos kórral
való küzdelem történetének írása közben. 
– Hogyan sikerült az elôzô kötetbôl olyan magas példányszámot (az ed-
dig nyomott nyolcezerbôl hétezret) eladni, amely irodalmi antológiák
esetén szinte páratlan ezen a piacon?
– Azon túl, hogy a kötet rendkívül érdekesnek bizonyult, akkori szerkesz-
tôtársaimmal, a bábaszerkesztô Gordon Agátával, és a testvérszerkesztô
Bódis Krisztával nagyon tudatosan vittük el az olvasókhoz a könyvet. Hi-
ába jelenik meg egy jó könyv, ha a kutya nem tud róla. A legjobb köny-
vet is el kell vinni az olvasókhoz, méghozzá felkészülten és végiggondol-
tan kell elvinni. Az is nagyon fontos eleme antológiánk sikerének, hogy a
nôk szomjasak az „aha” élményre. A nôi olvasó, amikor ezeket a történe-

teket olvassa, felismeri magát bennük, olyan
dolgokat láthat meg, amelyeket korábban
esetleg még a maga számára sem mert vagy tu-
dott artikulálni. Az olvasó ráismer a saját, ki-
mondatlan érzéseire, élményeire, és ezzel
ezek a tapasztalatai érvényt nyernek. Megerô-
sítést ad számukra ez a könyv, megerôsíti sa-
ját életük érvényességét. 
– Érdekes, hogy a férfi írók nagyon ritkán ír-
nak a saját testükrôl. Õk is inkább a nôi test-
rôl írnak.
– A férfiak nem nagyon mernek magukról így
írni, mert egy férfinak „nem illik” ennyit fog-
lalkozni a testével, a nôknek viszont a testi lé-
tük prioritását „osztotta le” a biológiai nemük-
re ráépülô társadalmi szerepük. Ez a társadal-
mi szerep persze történelmi képzôdmény,

ezért megváltoztatható, módosítható, és ennek elsô lépése éppen az, hogy
írjunk róla, elemezzük. A férfi szerzôk csínján bánnak a testtörténetekkel,
nehogy a homoszexualitás „vádja” érje ôket, de azért áttételesen, foci vagy
más sportok révén ôk is foglalkoznak a témával.
– Mi annak az oka, hogy Ön inkább egy ilyen kötet létrehozásán mun-
kálkodik, ahelyett, hogy a saját köteteit jelentetné meg?
– Én egy lassú szerzô vagyok. Elvileg már kész a Talált nô folytatása két
éve, de ha a közelébe kerülök a kiadásnak, újra meg újra elhalasztom, mert
úgy érzem, még mindig nem teljes. Mindig felbukkan egy újabb történet,
amit elengedhetetlennek érzek. És mivel én, ahogy Legeza Ilona megfogal-
mazta, tulajdonképpen létállapot-felméréseket írok, nekem egy-egy szöveg
megírása olyan, mintha követ fejtenék egy sziklabányában. Egypár köny-
nyebb lélegzetû szövegemen kívül, minden egyes írásomban szembenézek
és megküzdök az alaplétproblémáimmal. Ebbôl is látható, hogy elsôsor-
ban az úgynevezett egyes szám elsô személyû vallomásos irodalmat prefe-
rálom, bár nagyon is tudom élvezni, amikor más szerzôk „istenként” írnak,
és emberbábukat mozgatnak a sakktáblán.
– Az antológiasorozatot hány kötetesre tervezi?
– Hat kötetesre, azaz még négy hátra van. A következô kettôt ikerkötetként
tervezzük kiadni, témájuk a gyermekek és a maghatározó felnôttek kapcso-
lata lesz, megint csak nôi szempontból. 
– Nem lenne jó, ha férfiak is írnának bele? Fôként az apa–lánya témáról.
– A Szomjas oázisban is van egy férfi szerzô, és az elôzô kötetben is volt,
csak nôi néven. Szeretem kivételekkel megerôsíteni és felrúgni a szabályo-
kat, melyeket létrehozunk. Egyébként sok ismert férfi író jelezte, hogy sze-
retnének sorozatunkban szerepelni. Számukra ez egy szórakoztató kísérlet
és kaland, megpróbálni nôi szemszögbôl ránézni a világra. Bár mindegyik
kötetbe tervezek egy-két férfi szerzôt nôi néven (lehet találgatni, ki kicsoda),
nem érzem feladatomnak, hogy férfiköteteket szerkesszek, nekem az nem
lenne kihívás, hiszen az antológiák döntô többségét az elmúlt évszázadok-
ban férfi szerzôk töltötték meg. A résztvevô nôknek jóval nehezebb dolguk
van, és a rizikó is nagyobb, hogy kiadják, és ezzel sebezhetôvé teszik magu-
kat, hiszen legtöbbjük a vallomásos irodalom mûfajában „utazik”.

Visszatérve a sorozatra, az ötödik kötet a nôi barátságtörténetekrôl fog
szólni, az utolsó pedig a nagycsalád-történetekrôl. Ezek a témák természe-
tesen csak a fôcsapást, a fôirányt adják meg, de nagyon sok más témát is
be fognak vonzani, melyek számomra is meglepetések lesznek. Különösen
várom a nôi barátságtörténetekrôl szóló kötetünket, mert elképedve és hi-
tetlenkedve olvastam Márainál meg Hamvasnál, és sok más férfi szerzônél
is azt a megfellebbezhetetlen véleményt, hogy a barátság az olyasvalami,
ami csak két férfi között lehetséges.

Jolsvai Júlia

Szomjas oázis. Antológia a nôi testrôl, anyaszerkesztô: Forgács Zsuzsa Bruria,
Jaffa Kiadó, 592 oldal, 3490 Ft
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Magyar irodalom
Valóság és képzelet

■ Podmaniczky Szilárd prózaíró,
forgatókönyvíró és számos szín-
darab szerzôje, néhány éve létre-
hozta a Podmaniczky Mûvészeti
Alapítványt; legújabb regénye a
Hutchinson rugói.

Valentin, a regény fôhôse, várat-
lanul és igen rejtélyes körülmé-
nyek között ösztöndíjat kap
Windmühlébe. A titokzatos Ala-
pítvány közli, nevét alapos körül-
tekintéssel kétszáz író közül vá-
lasztották ki, s egy hónap múlva
indulnia kell.

Valentin élete egyik nagy lehe-
tôsége elôtt áll. Eddig megszo-
kott, zárt világát egy mindenben
szabadabb és tágasabb világra cse-
rélheti. De csak akkor élhet az új
világ szabadságával, ha megérti,
miért pont ôt szemelte ki a vélet-
len erre a feladatra. 

A regény elsô pillanatától elvá-
laszthatatlan egymástól a valóság
és képzelet szála. Egymásba fonó-
dik álom és realitás. Valentin uta-
zásának kezdetekor ez az álom-
szerûség azonban még hangsú-
lyosabbá válik. Valentin hosszú
vonatút után megérkezik Wind-
mühlébe és fáradtan bolyong,
hogy leendô szálláshelyét megta-
lálja. Senki nem ismeri az utcát,
amit keres, ô mégis úgy érzi, ha-
zatalált.

„Szûk sikátor végén látta meg
a tavat, amely köré a város épült.
A part felé indult (...) A hegyek-

bôl Zeppelin érkezett és
szállt fölötte. Némán
úszott a magasban, csú-
csos orráról hosszú ma-
dzag lógott az ellenszél-
ben. Fölkavarta a látvány,
melyben egymásba értek
az évszakok. Fölkavarta a
térnek és az idônek ez a
fölfoghatatlan tágassága,
amely ismeretlensége elle-
nére mégis oly otthonos
volt, mintha rátalált volna
arra a helyre, ahová min-
dig is vágyott.”

Nem beszéli a nyelvet,
nem tudja meddig marad-
hat, pontosan milyen Ala-
pítvány adta neki az ösz-
töndíjat, és neki mit is kel-

lene alkotnia cserébe. Lázas igye-
kezettel próbálja megérteni a
környezetét, megismernie az al-
kotótársait, a városka lakóit, szo-
kásait, s felfejteni a rejtett össze-
függéseket. Egy reggelen, mikor
az Alapítvány embere megláto-
gatja, s megkérdezi, érzi-e már az
inspirációt, tudja-e már, mirôl
fog írni, kínjában a következôt
válaszolja: „Egyelôre jegyzeteket
készítek – mondta zavarában, az-
tán javította magát –, naplót
írok, amibôl összeállítok egy re-
gényt. (...) A napló és jegyzetek
egy ösztöndíjas életérôl szólnak,
az ösztöndíjasok különös létfor-
májáról. De lesz benne szerelem,
szex és bûntény is.”

Végül mindez valóban benne
lesz Podmaniczky Szilárd mûvé-
ben, s Valentin is rájön, miért
kellett Windmühlébe utaznia;
Búth Kiwi segítségével megérti,
mi a dolga, hogyan lehet megbé-
külni a világgal.

Nekünk csak annyi a teendônk,
hogy elolvassuk a Hutchinson ru-
góit, és innen a távolból üzenjük:
gratulálunk!

Illényi Mária
Podmaniczky Szilárd:
Hutchinson rugói
Podmaniczky Mûvészeti Alapítvány
158 oldal, 1990 Ft

Kiteljesítô helyek
és idôk

■ A címleírás szabályai szerint
rögzítem lent a költô új kötetének
adatait, valójában (ld. borító) a
kötet- és az  alcím után követke-
zik a szerzô neve, méghozzá így:
Turcsány Péter verseibôl, és a ver-
sek születési idôhatárait jelzô év-
számok: 2003–2006. Hogy a kö-
tet idén jelent meg, annak azért
van jelentôsége, mert T. P. márci-
us 12-ét követôen értheti-érteti
bele a második jelentést, tudniil-
lik (nemzedéktársamként) ô is túl
van az ötvenhatodik születésna-
pon. Ez a történelmileg  megha-
tározott személyesség a versek
alatt rendre feltüntetett helység-
nevekkel egészül ki, pár  kiraga-
dott például szolgál Murano,
Sztavrosz, Kolbnitz, Dés, Twi-
ckenham és Pomáz. Ha nem on-
nan, akkor a címbôl derül ki,
hogy mennyi helyen megfordult
e három évben, Székelyföldtôl, a
Mezôségtôl Floridáig, Bükkszent-
lélektôl Ithakáig. S aztán nem ke-
vésbé fontos vonása a költô eliga-
zító ténykedésének az alcímek és
az ajánlások sûrû alkalmazása. Az
elôdök, a folytatandó hagyomány
– akár versen kívüli – feltüntetése.
A 140 versegységbôl hármat hadd
emeljek ki: az elsô vers elsô sorá-
ban (nem akármilyen Auftakt)
ilyen világirodalmi példákkal in-
dítja be asszociáló-képességünket:

„Dante, Omar Cajam és Gilga-
mes...” Kötött és szabad verseken,
hosszabb rapszódián, kantátán,
elégián, klasszikus strófákon va-
lamint metrumokon és egy-, két
és négysorosokon (befejezetlen
vagy éppen folytatásra váró éne-
keken, fragmentumokon) át ju-
tunk a fegyelmezett kötetcímadó
„dalhoz”, benne a megismételt,
hangsúlyos szakasszal: „50-en túl
az ember/már nem lázong su-
tán/csöndben beáll a sorba/elô-
dei után...”, s legvégül, éppen  a
100. oldalon található a záró-
vers, mely a Hazám címet viseli.
Az „ének” a Teremtô és az apró
teremtmények összhangzó cso-
dálatáról szól nemegyszer, s a
hang gyakorta kifejezetten zene.
Térben és idôben rendkívül tá-
gas Turcsány Péter versvilága,

ezt az extenzivitást azonban a
hang, a hangulat, a világlátás és
persze mindennek szervezô ereje,
a verseszmény belsô feszültségtôl
sem mentes, az idézett vers rezig-
náltságával gyakorta ellenkezô el-
kötelezettséggé, határozott  (mo-
rális, világnézeti) állásfoglalássá
mélyíti el. Szerves része a kötet-
nek a tizenkét egész oldalas il-
lusztráció (könyvintarzia, számí-
tógépes grafika).

Csokonai Attila
Turcsány Péter: 56 után
Isten- és tücsök-hangra
Pomáz, 2007., Kráter Mûhely
Egyesület, 103 oldal, 1800 Ft

Még egyszer
Stonhenge-be?
■ Stonhenge csalódást okoz a fi-
ligrán, macskaarcú nônek: a neve-
zetes és titokzatos, korábban oly
sokszor elképzelt kôoszlopokat
kicsinek találja, a tömböket nem
szabad megközelíteni, a belépô-
jegy ára magas stb. Mégis sors-
döntô találkozás helyszíne ez a
szép zöld mezô. A nô, a  turista-
csoport tagja és az egyik sofôr itt
figyel fel egymásra, hogy aztán
sorsuk egybefonódjék e regény
lapjain. S bár a szerelmes férfi –
ha még egyszer elmennének
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Stonhenge-be –  romantikus túl-
zásból a legszívesebben (nem lá-
vába mártott heinei fenyôvel, ha-
nem szórópisztollyal, persze)
nagy betûkkel felírná a kövekre,
hogy „Szeretlek”, a hétköznapi
életben józan, kiegyensúlyozott,
gyakorlatias inkább. Az ötven fö-
lötti, csinos, magányos nô és a jó
pár évvel fiatalabb, családos (fele-
ség, lány- és fiúgyermek) férfi lo-
ve storyját megírni, a hétközna-
pokban ábrázolni az idillt és a
tragédiát – a legnagyobb írói vál-
lalkozás. Valós helyeken, valós
idôben és valódi problémákkal,
de már-már valószerûtlenül vilá-
gosan, mesterkéletlenül megjele-
níteni elôbb két embert, aztán a
hús-vér mellékszereplôket, eb-
ben a hektikus, hatásvadász, sôt
egyenesen durva (olvasói) élmé-
nyekre szoktatott világban – is-
tenkísértés egy írótól, aki ezzel
debütál mint  regényszerzô.

Kis Antónia sokáig névtelenül
hagyja fôhôseit, csak a könyv má-
sodik felében találkozunk elôször
a nevükkel, Gabriella és Mihály
addig epiteton ornansok által azo-
nosítható Nô és Férfi. Onnantól
viszont nagyon határozottan (vi-
szonylag) egyszerû, könnyen meg-
jegyezhetô, hogy  ne mondjam, át-
lagos nevû átlagemberek. Ezt a szót
azonban félve írom le róluk: van
valami, nehezen megmagyarázható
ebben az alapjában realista regény-
ben, ami rendkívülivé teszi ôket.

De ez már olvasat kérdése. A nyu-
godt tempójú, ha jobban meggon-
dolom, csak látszólag egyszerû cse-
lekmény számos finom apróság-
ból, gazdag (pl. erotikus) részletbôl
épül fel. (Amit ugyebár nem taglal-
hatok. A meglepetéseket, a fordula-
tokat sem „lôhetem le”.) Még csak
annyit: van két hely a kötetben,
ahol az impassibilétébôl hirtelen
elôlépô szerzô jelzi viszonyát az ál-
tala  elmondottakhoz,  „élj, éljetek
boldogul!” – mondaná a legszíve-
sebben. De ô  „csak” krónikás.
Vagy mégsem? Csalafinta poszt-
modern játékos? Ezzel az üdvös,
produktív bizonytalansággal teszi
le az olvasó a könyvet.

Cs. A.
Kis Antónia: Stonhenge-i feliratok
Novella Könyvkiadó
304 oldal, 1500 Ft

Külföldi irodalom
A Homo gestalt
leírása

■ A science fiction az irodalom-
ban a II. világháború után vette
fel mai jellegét. Elsôsorban az
USA-ban tett szert rendkívüli
népszerûségre, olyan írók révén,

mint R. A. Heinlein, R. Bradbury
és jelen kötet szerzôje, Theodore
Sturgeon (1918–1985).

Sturgeon 1935–1938 között ten-
gerész volt, majd egy sor foglalko-
zást ûzött (ügynökösködött hûtô-
gépekkel, vezetett szállodát és
buldózert stb.), míg 1944-ben hir-
detési szakember, s lassacskán hi-
vatásos író lett. 1938-ban jelent
meg egy újságban elsô elbeszélé-
se, s több folyóiratnak volt mun-
katársa. A televízió számára is
dolgozott, például a Star Trek so-
rozat számára két éven át írt for-
gatókönyvet (1966–67). Elsôsor-
ban sci-fi elbeszélései váltak nép-
szerûekké. Az angol ritmikus pró-
za egyik mestereként tartják szá-
mon. Az 1950-es években az ô el-
beszéléseibôl került be a legtöbb
a science fiction antológiáiba. A
rejtélyes történet („mystery”) mû-
fajában is maradandót alkotva az
elsôsorban mások által használt
Ellery Queen álnéven is jelent
meg regénye (1963). Összes elbe-
széléseinek kiadása 1995 óta a 11.
kötetnél (1960-as évek) tart. Stur-

geon pipázott és jól gitá-
rozott. Élete jelentôs ré-
szét Springfield városában
élte le. Három házasságá-
ból és két élettársi kapcso-
latából összesen hét gyer-
meke született. Önéletraj-
za Argyll címen jelent
meg. Jelentôs hatással volt
a nálánál híresebb Bradbu-
ry-re és Kurt Vonnegutra,
aki Kilgore Trout alakját
Sturgeonról mintázta.
A szerzô jelen, leghíre-
sebb, különösen Európá-
ban elismert, három önál-
ló részre tagolódó regé-
nyében az új emberfajt, a
közösségként mûködô
Homo gestaltot írja le.
Egy, a város melletti erdô-
ben szervezôdô gyerekcsa-
pat különleges képességei
révén is a szinte legyôzhe-

tetlen Homo gestalt prototípusá-
vá válik, annak ellenére, hogy
mindezért különöset nem tesz-
nek, mindössze „keverülnek”, a
felnôtt társadalomtól illendô tá-

volságot tartva együtt nevelked-
nek. A tudományos hátterül a
pszichológiát választó regény ere-
detije 1953-ban, magyar fordítása
elôször 1990-ben jelent meg.

K. S. A.
Theodore Sturgeon:
Több mint emberi
Fordította F. Nagy Piroska
Maecenas Könyvkiadó
316 oldal, 1490 Ft

Tudományelmélet
A mente újra-
gomb(d)olása

■ Szántó Zoltán akként fogalmaz
a – javarészt – általa  írott tanul-
mánykötet elôszavában, hogy a
gazdaságszociológia és a politikai
gazdaságtan  analitikus irányzata-
iról kíván referálni  a modern tár-
sadalomtudományon belül.
Minden barokkos túlhabzást mel-
lôzô szikeélességû logikája világo-
san és egyszerûen tisztázza az
alaphelyzetet már az elôszóban,
például ahol azt veti papírra,
hogy a modern társadalomtudo-
mányon „kissé elnagyoltan – az
1950-es évektôl napjainkig tartó
idôszakot értjük”.  Talán ez az
utolsó gond a textussal, már
hogy mi a manónak kell használ-
ni a „modern” szót egyáltalán?
Mérei Ferencnek egyáltalán nem
a témába vágó, Kurt Lewinrôl
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írott szövege szerint a modern ak-
képp ragadható meg, hogy „a hit-
vezérlésû dogmatikus tételrend-
szerrel szemben a tapasztalatinak,
a valósnak a kritériumát képviseli
a gondolkodásban”. Mérei szöve-
ge persze alapvetôen idôhöz,
helyhez, szakmához és szituáció-
hoz kötôdik, ám annyiban „stim-
mesebb”, hogy egyfajta értelmezô
definíciót próbál hozzárendelni
ehhez az értelmesen semmiféle
kabáthoz hozzá nem varrható
gombhoz.

Vannak azonban másféle gom-
bok és kabátok, s e kötetben innen
kezdôdnek az igazi történetek.
Minden „szerencsés” alapvetés a
fogalmi tisztaságra törekszik, néz-
zük csak, mit akar meríteni a háló
az analitikus szemléletmód kap-
csán: „a fogalmi tisztaságot, a
módszerességet, a modellépítést, a
logikai kifejtésmódot”.  Történeti-
leg azon „mozzanatok” szintetizá-
lása a döntô ezen új szemléletmód
számára, mint az emberi cselekvé-
sek és a társadalmi-gazdasági  szer-
kezetek kölcsönviszonya, tehát a
történések makro- és mikroszintjé-
nek együttes vizsgálata, kölcsönvi-
szonyaik elemzése, összekapcsol-
va a racionális döntések elméleté-
vel, mint axiómával. Külön-külön
ezen elemek egyike sem tekinthe-
tô nóvumnak, ám egymáshoz ren-
delésük a gondolatok, analízisük a
lehetôségek mérhetetlenül gazdag
tárházának bizonyul(t). 

A szerzô – némely tanulmány
esetében társszerzôt is bevonva a
munkába – nagy felkészültséggel,
komoly invenciókkal és igényekkel
írta meg és állította össze kötetét.

Az elméleti („metaelméleti”) ke-
retek, a szilárd fogalmi alapok le-
rakása után jön a „sûrûje”.

A társadalmi csere elmélete a
fent említett racionalitásra, a ha-
szon-költség viszonyra épít,
amely természetesen nem csupán
az anyagi javak „mozgását” érinti,
tehát a mikroökonómiai szemlé-
let  ebben a formájában az embe-
ri viselkedés és érintkezés majd’
minden területét igyekszik figye-
lembe venni.

Napjaink politikai gazdaságtana
szintén az interdiszliplináris meg-
közelítés lehetôségeire, megter-
mékenyítô hatására hívja fel a
káprázó szemû olvasó figyelmét,
a lényeg (egyik fontos eleme) itt is
a gazdaságon kívüli szféra beeme-
lése a vizsgálódásokba. Ez a vo-

nulat a gazdaságtörténetet sem
hagyta érintetlenül; megterméke-
nyítô hatását éppúgy pontosan
dokumentálja a szerzô, mint a
marxi osztályelméletnek – e sorba
illeszkedô – új interpretációit.

A nyitás, az „interek” és a „me-
ták” terjedése persze logikusan
teszi meg újabb és újabb (persze
néha tétova) lépéseit. A gazda-
ságtan a társadalom korábban
negligált folyamatai és ágensei
felé fordult, tehát nyitott, a szo-
ciológia közben egyre immanen-
sebb módon bírt és képes hozzá-
nyúlni a gazdaság történéseihez,
ez pedig kölcsönösen megtermé-
kenyítôleg hathat(ott) a két szak-
mának e területeken tevékenyke-
dô mûvelôire. Jó példa a határ-
területek gyümölcsözô vizsgála-
tára mindaz, ami a társadalmi
tôke fogalmával, jelentésének
pontosításával, kiterjesztésével
kapcsolatban történt/történik.
Ennek (pl. Fukuyama szerinti)
kulcsfogalmai, az együttmûkö-
dés és a mozgósítás éppúgy ér-
téksemlegesek, mint például  az
anyagi tôke: a társadalmi nor-
mák egyként lehetnek építô és
romboló hatásúak.

Nem mondhatni, hogy mintegy
eredôje volna az  eddig elôsorolt
megközelítéseknek, de nem is áll
perben-haragban velük a strukturá-
lis kiegyensúlyozottság elmélete,
amely az interperszonális kapcsola-
tok, illetve a társadalmi szereplôk
mentális, érzelmi stb. attitûdjeinek
vizsgálata révén keresi a választ arra
a mindenkit érintô kérdésre, hogy
ezek miként vezethetnek „stabil, de
nem feltétlenül konfliktusmentes
társadalmi konfigurációk (pl. cso-
portok) kialakulásához”; ebbôl a ta-
nulmányból is látható, hogy a szo-
ciálpszichológiának már jó ideje hû
szolgálója a matematikai-statiszti-
kai módszertani bázis… A kapcso-
latháló-elemzések, amelyek a szoci-
ometriához köthetôek leginkább,
mindenesetre visszavezetnek a
mikroökonómia  legújabb kérdése-
ihez és állításaihoz; a kör – ilyen ér-
telemben – bezárul.

E sûrû tanulmányok nem lineá-
ris történetmesélés céljával íród-
tak, formailag függetlenek is egy-
mástól. A szemlélet, a szintetizáló
elme teszi ôket egységes egésszé.
Ritka élmény olyan könyvet ol-
vasni, amely ugyan  nem igazán
az érdeklôdô laikusoknak íródott,
ám ôk is rengeteg információt is

„levehetnek” belôle e textusok ol-
vastán. (Tudják, mint a Varázs-
hegy: azok is jól járnak, akik „csak
lavsztoriként” böngészik.)     

Sz. J.
Szántó Zoltán:
Analitikus szemléletmódok a
modern társadalomtudományban
Helikon Kiadó
201 oldal, 2990 Ft

Zene
Zenetudós
Mozartról

■ A Háttér kismonográfiák életraj-
zi monográfia-sorozat, melynek
eddigi hat kötete híres zsenik élet-
útját mutatja be különbözô, a
szokványostól eltérô szemszögbôl.
Olyan ellentmondásos, ám kétség-
telenül lángelméket vonnak górcsô
alá, mint Mozart, Dalí, Freud vagy
Albert Einstein. A Mozart-monog-
ráfia szerzôje az 1931-es születésû,
lipcsei illetôségû Fritz Hennenberg,
aki mögött fényes zenei pályafutás

áll. Volt színpadi zenész, majd ké-
sôbb dramaturg, tanár, zenetörté-
nész és író. Számos nagy zenészrôl
írt könyvet, a Mozartról írt kötet az
egyik elsô ezek közül, még a hetve-
nes években fogant, aztán néhány
éve az újabb kutatási eredménye-
ket is beépítve felújított kiadása is
napvilágot látott hazájában. Hen-
nenberg olvasmányos stílusban ír,
megkísérli bemutatni Mozart pá-
ratlan alkotói tehetségét éppúgy,
mint bohém és szenvedélyes lé-
nyét. Mégsem a lélektani szem-
pont a fô erôssége ennek a kötet-
nek. A könyv az életrajzi tények tu-
dományos bemutatásán alapul, és

elsôsorban a zenész, a zenetudós
szemével vizsgálja az életpálya
egyes állomásait, a mûvek kelet-
kezését, fogadtatásukat, sikerüket
vagy bukásukat. Annak, aki Mi-
los Forman filmjébôl ismeri csu-
pán Mozart alakját, számos új vo-
nást találhat ebben a zsebben is
könnyen elférô kis könyvecské-
ben. Például arról, hogy a rá ma
oly büszke várost, az ôt teljes mér-
tékben kisajátító Salzburgot Mo-
zart finoman szólva nem kedvel-
te, és egész életében azért küz-
dött, hogy ne ott kelljen állást vál-
lalnia. Azután Constanzéról, aki
méltó és megértô társa volt, kivá-
ló zenei ízléssel. Vagy arról a he-
roikus küzdelemrôl, amelyet Mo-

zart kora nyárspolgári szemléleté-
vel, az apjával, és hihetetlen mun-
kabírással magukkal a mûvekkel ví-
vott.  A szerzô nem csak  Mozart
dokumentumokból (levelek, képek)
idéz, de válogatott irodalmat is ad a
témához.

Sz. Zs.
Fritz Hennenberg:
…igazán a zenében létezem…
Wolfgang Amadeus Mozart
Háttér Kiadó, 201 oldal, 2100 Ft
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AETERNITAS
Irodalmi Mûhely
H-8227 Felsôörs, József Attila u. 19.
Tel.: +36 20 966 1818
Fax: +36 87 477 022
E-mail: info@aeternitas.hu
Skype: csabai.tamas2
www.aeternitas.hu  

Catherine Nay:
Sarkozy, avagy a vágy hatalma

■ „Amíg ezt a nevet viseled,
semmire sem viheted Franciaor-
szágban.” Ezt a „batyut” örökölte
apjától. Másikra –  egy nagyobb-
ra –  hiába várt. Ô viszont meg
akarta mutatni. Ki akart törni.

Nicolas Sarkozy ma Francia-
ország köztársasági elnöke. Ez
lehet a csúcs? Nem biztos. Az
ô küldetéstudata Európa egé-
szére kiterjed.

Ha valaki nagy formátumú
politikusnak nevezi, közel jár az
igazsághoz. Ha valaki démoni
ihletésû politikusnak nevezi, kö-
zel jár az igazsághoz.

Még nem dôlt el.
Addig is érjük be Catherine

Nay könyvével. Beérni? Ez min-
den idôk egyik legszórakoztatóbb
politikai életrajza! Aki hiteles po-
litikai krónikát óhajt, ôt olvassa.
Aki a politikai zoo, Mucsafalva –
ahogy ô nevezi –  mûködési elvét
szeretné érteni, szintén jó helyen
jár. De aki fordulatos politikai
krimit akar, annak is meglesz a
számítása. Akad itt minden: né-
hány apagyilkosság, bandahábo-
rú, szerelmi háromszög(ek).

Na és a megkönnyebbülés él-
ménye… Mármint az abból a
felismerésbôl fakadó, hogy ezek
szerint nemcsak nálunk van
rumli… Sôt!

(X)
152 x 230 mm, 384 oldal, kötött.
Iratkozzon fel kéthetenkénti
hírlevelünkre! 

Aranyszarvas
Kiadó
Tel: (20)-338-5819
info@aranyszarvaskiado.hu, 
www.aranyszarvaskiado.hu

Kincses Zoltán:
Bonus Pastor –
A gyilkos örökség

■ Adam Hartel, a Harvard
Egyetem professzora különös

gyilkosságsorozatba keveredik.
A rituális gyilkosságok utolérik
családját is: megölik az apját,
elrabolják volt feleségét és ha-
marosan ô maga is célponttá
válik.

Menekülésében és az igazság
kiderítésében apja magyar diák-
ja nyújt számára segítséget.
Több magyar irodalmi alkotás
rejtett üzeneteit megfejtve jut-
nak el a megoldáshoz, melynek
kulcsa Adam Hartel származá-
sában rejlik.

Dávid Ferencnek, az unitárius
vallás alapítójának leszárma-
zottjaként a bostoni professzor
az egyik ôsellensége a közép-
korban alapított titkos szabad-
kômûves rendnek, mely magos
Déva várának tizenkét kômûve-
seként vár újabb és újabb áldo-
zatokra. Vajon egy másik titkos
társaság segítségével sikerül-e
Hartelnek legyôznie ellenfeleit,
és kimenteni máglyahalálra
ítélt feleségét a tizenkét kômû-
ves karmaiból?

A regény nem csupán izgal-
mas olvasmányt nyújt olvasói-
nak, de betekintést nyújt a ma-
gyar történelem egy kevéssé is-
mert szeletébe és megdöbbentô
módon szembesíti az olvasót
az egykor Magyarországon is
aktívan mûködô titkos társasá-
gok létezésével.

(X)
A/5, 240 oldal, 1990 Ft
ISBN 978 963 86878 8 3

Budapest Fôváros
Levéltára
Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv II.
Budapest, 2007.

■ Az „Urbs” az évkönyv profil-
jára utaló fantáziacím, amely
széles asszociációs mezôt nyit
meg: urbanizáció, urbanisztika,
urbanitás, urbánus életforma és
magatartás. Az évkönyv a város-
történet és az interdiszciplináris
történeti városkutatás eredmé-
nyeinek rendszeres ismertetését,

megvitatását, a hazai és külföldi
irodalom szemlézését szolgálja.
Elsô kötete 2006-ban jelent
meg, és a szabad királyi városok
történeti problémáit állította
középpontba. 

A 2007-ben megjelent II. kötet
fô témakörei: A városi infrastruk-
túra kiépülése a 19. században.
Várospolitika és városfejlesztés
Budapesten a 20. században. Vá-
ros és emlékezet. Kik voltak az el-
sô telefonelôfizetôk és mire hasz-
nálták a készüléket? Miért alakult
annyira eltérôen két szomszédos
budapesti városrész, Józsefváros
és Ferencváros rehabilitációjának
története? Milyen emlékek és be-
nyomások éltek Pestrôl egy re-
formkori soproni hölgy fejében?
Többek között ezekrôl olvasha-
tunk a témát széles összefüggés-
rendszerbe ágyazó elemzéseket. A
tanulmányokat gazdag Mûhely és
Recenzió rovat egészíti ki.

(X) 
1500 Ft
Megrendelhetô: BFL titkárság,
tel.: 298-7517, fax: 298-7555,
e-mail: polonkai@bparchiv.hu

Ciceró
Könyvstúdió
1133 Bp., Pozsonyi út 61.
T/F: 239-0180
cicero@chello.hu
www.cicerokonyvstudio.hu

Hazel Harrison:
A mûvészi akrilfestés iskolája
2. kiadás
Fordította: Kézdy Beatrix

■ Hazel Harrison kitûnô eliga-
zító szövege és gazdag, színes
képanyaga útmutatást ad min-
denrôl, amit az akrilról tudni
kell: a felszerelés megvásárlásá-
tól, a színek kikeverésétôl kezd-
ve a mûvészi képalkotás folya-
matáig: kitérve a tájképek, város-
képek, csendéletek, virágok,
portrék festésének problémáira.

Nélkülözhetetlen vezetô kez-
dôk számára, és ösztönzô társa
a jártasabb festôknek is.

(X)
190x245 mm, 176 oldal,
keménytáblás, 4500 Ft

John Boyne:
A csíkos pizsamás fiú
Fordította: Szabó Mária

■ John Boyne, ír származású író
regénye igazi diadalutat jár be:

eddig 64 kiadásban jelent meg,
2006-ban pedig elnyerte az Év
Gyermekkönyve díjat.

A megrázó történet egy ki-
lencéves kisfiúról szól, akinek
édesapja egy náci haláltábor
vezetôje, s ezért a család a tá-
bor mellé költözik. Az unatko-
zó, magányos Bruno egyszer
csak felfedezô útra indul a
hosszú és magas kerítés men-
tén, és összebarátkozik a túlol-
dalon levô, hasonkorú kisfiú-
val. A regénybôl a Harry Pot-
ter-filmek producere, David
Heymann készített filmet, me-
lyet Magyarországon forgattak,
és a hazai bemutató 2008 tava-
szára várható.

(X)
130x200 mm, 176 oldal,
keménytáblás, 2200 Ft

Fehér Klára:
Fele királyságom
Illusztrálta: Zsoldos Vera

■ „Már tudok olvasni!” Ez le-
hetne a mottója ennek a ked-
ves, kisgyermekeknek szóló me-
sefüzérnek, amelyben az írónô
rövid, fantasztikus, a kisgyer-
mekek szárnyaló fantáziájának
nyújt olvasnivalót.

(X)
145x235 mm, 56 oldal,
keménytáblás,1290 Ft

Fehér Klára:
De igazán tud repülni
a karosszék!
Illusztrálta: Zsoldos Vera

■ Mariann és Vivi baba egy
bûvös, képzelet szülte karos-
székben óriási utazásokat tesz,
és nagyon különös emberekkel
találkozik. –  A kisgyermekek

X. úr a KH-ban
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képzeletvilágát jól ismerô író-
nô e vidám könyvét gyerekek
és nagymamák közösen is ol-
vashatják.

(X)
145x235 mm, 52 oldal,
keménytáblás,1290 Ft

Fehér Klára:
Gilly, a halacska
Illusztrálta: Zsoldos Vera

■ Hogyan tölti a szabadságát
Korzika szigetén egy angol, egy
francia és egy magyar család?
És legfôképpen a rakoncátlan
Gilly, aki majdnem bajba kerül
a tengerben. –  A kedves han-
gú, közvetlen humorral megírt,
kisgyermekeknek szóló mesere-
gényt Zsoldos Vera illusztrálta.

(X)
145x235 mm, 36 oldal,
keménytáblás,1290 Ft

Meg Cabot:
Hogyan legyünk népszerûek?
Fordította: Tulics Mónika
(Tök jó könyvek)

■ Szeretnél népszerû lenni? Ste-
phanie Landry nagyon is szeret-
ne. Steph ugyanis egy bizonyos,
öt évvel ezelôtti „Óriás Málna-
turmix-incidens” óta a legnépsze-
rûtlenebb lány a suliban. De va-
jon számít az, hogy az ember
népszerû-e vagy sem? 

Steph-nek nagyon is számít.
Ezért aztán nagy tervekkel vág
bele az iskolaévbe, méghozzá
egy titkos „csodafegyver”, egy ré-
gi könyv segítségével, melynek
címe mi más is lehetne, mint:
Hogyan legyünk népszerûek?

Miben áll a népszerûség? Steph-
nek nem kell hozzá mást tennie,
mint követni A Könyv utasításait,
s hamarosan az iskola legmenôbb
diákjai rajonganak érte. Ám ne fe-
ledd a népszerûség legfontosabb
szabályát! Népszerûvé válni nem
is olyan nehéz. De annak is ma-
radni, az már kemény dió.

(X)
130x200 mm, 296 oldal, kartonált,
2200 Ft

Tamási Áron:
Ragyog egy csillag
Illusztrátor: Vida Gyôzô

■ A Jó szelleme az újszülött
kis Mátyás testébe költözik. A
fiú cseperedik, növekszik, isko-
lába kerül. Apja lassan gyarapít-
ja vagyonát, mígnem kitör az
elsô világháború, és behívják
katonának. Minden gond a le-
gényke és anyja nyakába sza-
kad. A regény végén a szerzô
érzékelteti a háború emberte-
lenségét s reményeit, hogy bé-
két és jobb világot érhetnek
majd meg. A növekvô Mátyás
jobb világot akar teremteni a
földön.

A népi hiedelemvilágot és
szokásokat is bemutató mû
prózairodalmunk becses értéke.

(X)
Fr/5, kb. 200 oldal, keménytáblás,
+ védôborító, 2200 Ft

Gyárfás Endre:
Dörmögôék kalandjai

■ Vidám verses mese egy, a té-
vébôl már ismert mackócsalád és
barátaik eseménydús kalandjai-
ról, Buzay István sok mozgal-
mas, színes illusztrációjával.

(X)
202x255 mm, kb. 64 oldal,
keménytáblás, 2500 Ft

Etalon Film Kiadó 
H-1026 Budapest, Endrôdi Sándor
u. 60./A
Tel: +36 1 275 0929
Fax: +36 1 275 0926
Mob: +36 30 397 7200
+36 30 272 2505
www.etalonkiado.hu
www.etalonfilm.hu 

Sugárzó Életek könyvsorozat
I. kötet 
Casciai Szent Rita
A lehetetlenségek szentje

■ Szent Ritáról, akit a keresz-
tény szentek között is megkülön-
böztetett figyelemmel tisztelnek,

úgy tartják: ô az, aki számára
semmi sem lehetetlen.

E könyv egy különleges életraj-
zi írás Casciai Szent Ritáról.
Szerzôje, Joseph Sicardo atya –
maga is Ágoston-rendi szerzetes.
Mûve lépésrôl lépésre mutatja be
Szent Rita életpályáját, s hogy
miként élte meg azokat az örö-
möket és szenvedéseket, amelye-
ket egy asszony feleségként,
anyaként, özvegyként és apáca-
ként megtapasztalhat. A szerzô –
akit érezhetôen megigézett Rita
személyisége –  minden egyes
szavát költôi hév és nemes lelke-
sedés hatja át. Ez a tiszta, mély-
rôl fakadó rajongás teszi rendkí-
vül különlegessé e mûvet, amely
nem véletlenül vált több ország-
ban is igen népszerûvé.

(X) 
134mm x 190mm, 190 oldal, 16
színes képpel, cérnafûzött, kemény
fedeles, külön külsô színes borítóval,
2490 Ft
ISBN 978-963-06-3408-3
Megjelenés: 2007. november 28.
Díjmentesen megrendelhetô a kiadótól.

Az emberiség fáklyavivôi
I. kötet
A Föld vallásalapítóinak,
kiemelkedô hatású szellemi
tanítóinak és szentjeinek képes
életrajzi gyûjteménye

■ Az emberiség fáklyavivôi címû
könyv ez év szeptemberében je-
lent meg, több éves munkát
betetôzôen. Ez az egyedülálló ké-
pes életrajzi gyûjtemény nagy hi-
ányt pótol. Olyan alapmû,
amelyben az egész emberiség
szellemiségét meghatározó vallás-
alapítók, vallási irányzatok elindí-
tói, kiemelkedô hatású szentek és
szellemi tanítók életrajzai együtt
kerültek bemutatásra. E gyönyö-
rûen kivitelezett alkotás különle-
gessége az is, hogy a könyvben
szereplô személyekrôl több száz
különleges és eddig a nagyközön-
ség számára kevéssé ismert kép is
közzé lett téve. E gyûjtemény je-

lentôs érdeme továbbá, hogy a
kötetben szereplô életrajzok nagy
gondossággal lettek összeállítva,
és számtalan alapvetô informáci-
ót tartalmaznak, különleges idé-
zetek kíséretében.

(X)
Ára: 5300 Ft
210mm x 265mm, 176 színes oldal
250 képpel
ISBN 978-963-06-2576-0
Díjmentesen megrendelhetô a kiadótól.

Teréz anya –  A szegények
szolgálója I–II. 

■ Az Etalon Film Kiadó olyan
vallási –  spirituális témájú nagy
játékfilmek kiadásával foglalko-
zik, melyek egyszerre izgalmasak,
tartalmasak, és felemelô élményt
nyújtanak. A Sugárzó Életek so-
rozat tavasszal megjelent elsô da-
rabjait követôen több új és kül-
földön rendkívül sikeres filmal-
kotással folytatta a sorozatát.

A modern kor egyik legnépsze-
rûbb szerzetesének –  Teréz anyá-
nak, akit a Szegények Szolgálójá-
nak is neveznek –  áldozatos éle-
tét mutatja be ez a megindító és
fordulatokban gazdag alkotás. Az
Olivia Hussey fôszereplésével ké-
szült film egyszerre tanulságos és
példaértékû történet a fiatalok-
nak, és elgondolkodtató mû min-
den ember számára. Teréz anya
erôs hite és csodálatos élete fon-
tos üzenetet hordoz az önfeláldo-
zásról, a kitartásról, a hit erejérôl
és az élet értelmérôl.

A sorozat további tagjairól in-
formálódni lehet a www.etalon-
film.hu honlapon.

(X)
1990 Ft / darab
Díjmentesen megrendelhetô a kiadótól.

Farkasházy Tivadar
32 figura –  A sakk regénye 

■ Ezt persze a nagy magyar sak-
kozók írják 150 éve, nekem csak
elmondták, már aki tehette. 32-
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en vállalkoztak rá, köztük féltu-
cat külföldi világklasszis. Azok
érdeklôdésére is számítok, akik
nem sokat konyítanak a sakkhoz,
hiszen ez nem szakkönyv, ebbôl
senki se tanulhat meg sakkozni,
viszont végigélhet újra ragyogó
pályafutásokat, izgalmas kalan-
dokat.

Hiszen a Polgár lányok történe-
te is több egy család kálváriájá-
nál, bár aztán átcsap egy holly-
woodi mesébe. Bobby Fischer
után is sokat nyomoztam, ami-
hez nem kellett messze utaz-
nom, csak Zuglótól Zentán át
Belgrádig. A Szpasszkij elleni
1992-es visszavágó után hét évig
élt nálunk, errôl is sok mindent
megtudhatnak.

Lékó életútját 11 éves kora óta
követem, Portischét, Benkôét,
Bilekét jóval régebben, nem be-
szélve a Ribli, Sax, Adorján hár-
masról. Ivánka és Verôci elôbb
egymással csatázott, aztán…

Nagy öröm, hogy a Polgár lá-
nyokat, Zsuzsát, Zsófit és Jutkát
is sikerült összeterelni és
Szpasszkij, Kramnyik, Korcsnoj
valamint Gligorics is idôt szakí-
tott rám. Szabó Lászlóhoz sze-
rencsére még idôben bekopog-
tam. Hallgattam a sok konflik-
tust, mégis egyre inkább úgy
éreztem, van abban az elkopta-
tott jelmondatban valami, hogy
Gens una sumus, egy család va-
gyunk. 

Farkasházy Tivadar
(X)

504 oldal (ebbôl 80 oldal képmellék-
let), 165x234 mm, keménytáblás,
3999 Ft
Forgalmazza a Sunbooks Kft.

Geopen Könyvkiadó
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B2
Tel: 9999 521, 9999 522
E-mail: info@geopen.hu
www.geopen.hu

Judith Miller:
Stílus és forma

■ A 3000 fotóval illusztrált, 440
oldalas album átfogó kézikönyv
a kínai porcelánkészítés és a 18.
századi angol ezüstmûvesség tör-
ténetétôl az art deco kifinomult
üvegmûvészetének és napjaink
minimalista designjának megszü-
letéséig. Bemutatja a különbözô
korok meghatározó dísztárgyait,
bútorait, kerámiáit, ezüst- és
üvegtárgyait, ékszereit, óráit, tex-

tíliáit, kisplasztikáit és plakátjait.
A formatervezés három évszáza-
dának történetét összefoglaló en-
ciklopédia hasznos kézikönyv
mûpártolók, gyûjtôk és diákok
számára.

Judith Miller és szakemberek-
bôl álló csapata segít abban,
hogy megismerjük az egyes ko-
rok és stílusok iparmûvészeti tár-
gyait, és könnyen azonosíthassuk
a különféle irányzatokat, az új
anyagokat, valamint a stílust és a
designt alakító technikákat. A
stílusjegyek magyarázatát közeli
fotók teszik szemléletessé. Bepil-
lantást nyerhetünk jelentôs ipar-
mûvészek és mûhelyek alkotói
tevékenységébe, nyomon követ-
hetjük az irányzatok történetét
és megismerhetjük tematikus
gyûjtemények legszebb darabjait.
Korhû enteriôrök és jellegzetes
épületek illusztrálják egy-egy stí-
lus meghatározó elemeit.

(X)
440 oldal, 14 900 Ft

Francia konyha remekei
sorozat:
■ Csôben sült és rakott
finomságok
Különféle rakott fogások készítésé-
vel nagyszerûen fel lehet használni
a maradék zöldségeket és húsokat
(fôtt vagy sült marhahúst, disznó-
húst, szárnyasokat). Elegendô ap-
róra vagdalni a húst, jól megfûsze-
rezni, beborítani valamilyen zöld-
séggel, meghinteni reszelt sajttal,
sütôbe dugni, és már kész is az
ínycsiklandó rakott fogás.
Gyorsan elkészíthetô fogások

Egy-egy kiadós, ízletes fogás el-
készítéséhez nem szükséges órá-
kig fáradozni a konyhában. Ha
kevés az ideje, vagy egyszerûen
nincs kedve hosszasan fôzôcs-
kézni, nagy hasznát veheti a kö-
vetkezô recepteknek, amelyek ki-
vétel nélkül könnyedén és gyor-
san elkészíthetôek.
Finomságok kacsából és libából 
Ínyenc pecsenyék nem túl zsí-
ros, puha vagy illatos húsú ka-
csa- és libafajtákból sok for-
téllyal, ötlettel az elôkészítés-
hez és a sütéshez. 
Szendvicsek és bruschetták 
A szendvicsek és bruschetták
nagyszerû megoldást kínálnak
egy-egy gyors étkezés alkalmával,
és a jó hangulatú, nyáresti baráti
összejöveteleken.

(X)
1990 Ft / kötet

HVG Kiadó
1037 Bp., Montevideo u. 14.
T: 436-2053 F: 435-2213
l.matrai@hvg.hu 
www.hvg.com

Hugo de Burgh:
Kína –  Barát vagy ellenség?

■ Kína az új szuperhatalom.
Mégis, nagyon keveset tudunk er-
rôl a sok értelemben zárt ország-
ról. Létezhet együtt piacgazdaság
és egypártrendszer? Tolerálhatja a
világ az emberi szabadságjogok
megsértését? A könyv negyven
fontos témát körbejárva mutatja
be Kína gazdaságát, történelmét,
kultúráját és társadalmát.
(X)
300 oldal, 145 x 210 mm, 3200 Ft
ISBN: 978-963-9686-08-3

Adrian Payne:
CRM-kézikönyv

■ A termékeket könnyû lemásol-
ni, a siker ma már abban rejlik,
hogy a nagy népszerûségnek ör-
vendô terméket is kiemelkedô ve-
vôélménnyel párosítsák. Kézi-
könyvünk esettanulmányok, üzle-
ti bölcsességek és jól használható
tippek tárháza. Kötelezô olvas-
mány mindenkinek, aki hosszú
távra tervez az üzleti életben!

(X)
472 oldal, 160x 235 mm,
keménytábla, 4500Ft
ISBN 978-963-9686-29-8 

Tóth Éva Mária:
Karrieriskola

■ Az elismert magyar karri-
erszakértô közérthetô, vilá-

gos útikalauza álmaink állá-
sának megszerzéséhez.
Minden, amit tudnunk kell
a karrierépítésrôl, a munka-
erôpiacról, a kiválasztási
folyamat titkairól, a tesz-
tekrôl és a megfelelô takti-
kákról.

A könyvet egy interaktív,
kisfilmekkel bôvített CD-
melléklet egészíti ki, amely
többek között segít elkerülni
az interjúcsapdákat, sôt
még az önéletrajz elkészítésé-
ben is.

(X)
350 oldal, 156x 195 mm, 3950 Ft
ISBN 978-963-9686-23-6

Dominic Streatfeild:
Kokain

■ Végtelen gazdagság, a fantázia
serkentése vagy véres, kegyetlen
bûnözés és szörnyûséges nyomor
–  mindenhol felbukkan az ezer-
szer elátkozott fehér por: a koka-
in. Háborúk törtek ki miatta, tu-
dósok és mûvészek, függtek tôle,
politikusok és rezsimek bukását
okozta. A brit újságíró elképesz-
tô mûve. 

(X)
221 oldal, 165 x 240 mm
Keménytáblás, 3900 Ft
ISBN: 978-963-7525-27-8

Tom Butler-Bowdon:
Pszichológia dióhéjban

■ Az elmúlt 100 év 50 meg-
határozó pszichológusa, több
száz irányzat és gondolatéb-
resztô felfedezés –  ezt kínálja
ez a népszerû pszichológiai el-
méleteket bemutató könyv.
Legyen szó akár önértékelés-
rôl, szexuális szokásokról vagy
szellemi teljesítményrôl –  fe-
dezze fel a pszichológia csodá-
latos világát Freud, Jung, Mas-
low, Rogers, Eric Berne nyom-
dokain!

(X)
280 oldal, 156x 195 mm, 3200Ft
ISBN: 978-963-9686-21-2
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K.u.K. Könyv-
és Lapkiadó Kft.
1138 Bp., Népfürdô u. 15/E
T/F: 359-1634, 239-1189
E-mail: kukkiado@kukkiado.hu,
web: www.kukkanto.hu
www.kukkiado.hu

Dmitrij Merezskovszkij:
Leonardo da Vinci  1–2. kötet

■ Leonardo da Vinci személyisé-
ge, élete hálás regénytéma, nagy
regényíró számára  kincsesbánya
ez embercsodának alakja, és Me-
rezskovszkij (1866–1941) kibányá-
szott belôle minden értéket. 

A nagy mûvész korának teljes
képét kapja az olvasó e nagyre-
gényben. A hôs körül ott virágzik
a teljes reneszánsz. Az író felvo-
nultatja Sforza herceg udvarát, a
maga csodás tarkaságában, a milá-
nói népet, vásárteret, korcsmát, tu-
dósok gyülekezetét, Borgia Cézárt,
a pápát, a firenzei képrombolást,
Savonarolát. Alkimisták, boszorká-
nyok, inkvizítorok, kurtizánok,
politikusok, zsoldos katonák buk-
kannak fel és tûnnek el a könyv-
ben.   A képek elevenek, hús-vér
emberekkel találkozunk, az esemé-
nyek folyamatosan kapcsolódnak
egymásba. 

Az egymásra perdülô tömérdek
kép (mint egy filmmontázs)
mozgalmassága felüdíti az olva-
sót. A regény –  bár száz éve
született –  ma is érdekes, olvas-
mányos és szórakoztató. 

(X)
368+392 oldal, kötve, 5900 Ft         
ISBN 978 963 7437 81 6

Kassák Könyv-
és Lapkiadó 
T:(28) 503-450
kassak@vnet.hu
www.kassakkiado.hu
www.lelekvilag.hu

Egymás kedvéért születtünk
Az életszeretet kézikönyve

■ „Minden, de minden: a hatal-
mas égbolt, a ragyogó Nap, a
tündöklô Hold, a szikrázó csilla-
gok, a suhanó felhôk, a fénylô
sziklák, a végtelenbe ringó erdôk
és mezôk, az égig érô fák, vala-
mennyi pompázó virág, a tenge-
rek, folyók, hegyi patakok és
csermelyek, s az összes ember ér-

ted született, ahogy te is miattuk
jöttél a földre.” (Tatiosz)

Angelisz Irini, a Lélek-Világ
elektronikus segítô lap fôszer-
kesztôje a születés elôtti életbôl
a varázslatos földi világba vezeti
olvasóját, miközben beavat ben-
nünket a földi lét titkaiba. 

(X)
Bölcsességek Kincsestára sorozat 26.    
990 Ft

Tatiosz:
A bölcs ember könyve
Szeretetben és Bölcsességgel

■ „Amikor nem vesszük észre a
mindennap látottak ragyogását,
attól azok még ragyognak, legfel-
jebb halványabb fénnyel. Mert a
fény mások fénye által válik iga-
zán tündöklôvé.” (Tatiosz) 

A bölcs ember könyve Tatiosz
Gyûjteményes munkáinak elsô
kötete. A tisztelt magyar olvasó
elôször veheti kézbe az Életböl-
csességek, A bölcsesség ábécéje,
Tanulságos történetek, Az Élet
szép ajándékai címû kötetek tel-
jes anyagát. 

A lelkünket felemelô, embersé-
günket gazdagító szép gyûjte-
ményt a Visszavonhatatlanok  tö-
redékeivel tettük még teljesebbé.

Elsô hazai olvasója írta A bölcs
ember könyvérôl: 

„Tatioszt olvasva az az érzésem
támadt, örülök, hogy embernek
születtem...” 

(X)
Évezredek Bölcsessége sorozat
2400 Ft

Seneca:
Az emberség  nagykönyve
Marcus Aurelius:
Teremtô gondolatok

■ „Minden, ami történik ve-
lünk, a javunkat szolgálja.”

„Mi a legnagyobb az emberben?
– Az emberségnél nincs hatalma-
sabb földön és égen –  így tették
roppant erejûvé az istenek az em-
ber sokszor gyámoltalan és tanács-
talan lényét: a magasból felruház-

ták a szeretet jóságával, az élet iga-
zi harmóniájával, a szelíd, bölcs
belátással és elôrelátással. 

Kérlek, maradj ennél az ember-
ségnél, hiszen már tudod, nincs
nála hatalmasabb erô, amely a
földet megjavíthatná, és a rossza-
kat megszelídíthetné –  mérhe-
tetlen nagysága kitûnik abból is,
hogy éppen általa küldik az iste-
nek üzenetüket a földi ember-
nek, tudatván ezzel, hogy a pis-
lákoló fénynél van nagyobb ere-
jû, barátságosabb fény: az em-
berség ragyogása.”

Seneca
„A boldog élethez nem kell

semmi más – csak a szeretet és a
gyöngédség”.

Marcus  Aurelius
(X)

Évezredek Bölcsessége sorozat
1990 Ft

kétezeregy kiadó
www.ketezeregy.hu
T: 26/374 586

Jean Liedloff:
Az elveszett boldogság
nyomában
A kontinuum-elv

■ A boldogság kék madara civili-
zált életünkben viszonylag ritkán
jelenik meg, és akkor is gyorsan to-
vábbröppen. Holott valamennyien
szeretnénk boldogok lenni, és nem
csak néhány percig vagy óráig, ha-
nem boldogan élni, amíg meg
nem halunk… Vajon ez csak a
mesékben lehetséges? Jean Liedloff
pszichológus szerint nem: a bol-
dogság velünk született képessé-
günk, amelyet meg tudunk ôrizni,
ha csecsemô- és kisgyermekkorban
megfelelôen bánnak velünk. 

A szerzô két és fél évet törtött
Venezuela dzsungeleiben, kôkor-
szaki szinten élô indiánok kö-
zött. Az indiánoknál a boldog-
ság nem egy elérendô cél, ha-
nem egy természetes állapot.

A kontinuum (folyamatosság)
elve az evolúció alatt kialakult

emberi szükségleteket jelenti.
Ilyen szükséglet, hogy a gyerme-
ket állandóan hordozzák, ott
van, ahol az élet zajlik, ezért fo-
lyamatosan kendôben vagy kar-
ban tartják. A kisbabát nem
hagyják magára se nappal, se éj-
jel és fôleg akkor nem, ha sír. 

A civilizált ember elfelejtett
vagy nem mer az ösztöneire, ér-
zéseire hallgatni. Úgy gondolja,
hogy érzéseinél fontosabb az in-
tellektusa. Holott a kisbabákkkal
való törôdésben nincs helye az
intellektusnak –  állítja Jean
Liedloff. 

(X)
200 oldal, kartonált, 2750 Ft

Pro Pannonia
Kiadó
7601 Pécs, Pf. 270. 
T/F: 72/ 213-379, 516-866
pro.pannonia@mail.datanet.hu

Csapó Csaba:
Ráday Gedeon és a szegedi
királyi biztosság

■ A szerzô A Magyar Királyi
Csendôrség története címû nagy
sikerû könyve után ismét eddig
ismeretlen témát dolgoz fel. Fô-
szereplôi: az 1870-es évek alföldi
tanyavilágának rettegett alakjai,
bûnözôi, a leghíresebb „betyá-
rok”, illetve a közbiztonság hely-
reállítására, a betyárvilág felszá-
molására vállalkozó elszegénye-
dett grófi sarj, a királyi megbíza-
tásban nagy karrier-lehetôséget
látó Ráday Gedeon. Megismer-
kedhetünk az alföldi társadalmi
és közbiztonsági viszonyokkal, a
leghíresebb betyárokkal, a ma
már csak maradványaiban fellel-
hetô szegedi várbörtönnel, a le-
tartóztatottak celláival, étkezési
és tartási körülményeivel, túlélési
esélyeikkel, halálozási mutatóik-
kal, a szegedi bíróságok és tör-
vényszékek mûködésével. És ter-
mészetesen az egyenlôtlen felté-
telekkel folyó harc kimenetelé-
vel, hiszen a keménykezû biztos
–  gyakran vitatható eszközökkel
végrehajtott –  vállalkozása végül
is sikerrel jár. Publikálatlan fo-
tók, ismeretlen források a „be-
tyárvilággal” folytatott küzde-
lemrôl, sôt, még grafológiai
elemzés is Ráday hiteles szemé-
lyiségrajzához. 

(X)
2500 Ft

X. úr a KH-ban
K

ö
n
y
v
is

m
e
rt

e
tô

 h
ir

d
e
té

s



5
0
9

2007. október 11. – 2007. november 10.

M
e
g
je

le
n
t 

k
ö
n
y
v
e
k

ISMERETTERJESZTÕ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK

ÍRÁS. JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK

OO’’CCoonnnneellll,,  MMaarrkk  ––  AAiirreeyy,,  RRaajjee: Jelek és szimbólumok enciklopédiája. Bp.: Jószöveg
Mûhely. 256 p. Kve 6990 Ft
KÖNYVTÁRÜGY. KÖNYVTÁRTAN

CCeelllleerr  ZZssuuzzssaannnnaa: Építsünk könyvtárat!: a könyvtár elhelyezése, berendezése az
oktatási intézményben. Bp.: FPI. 56 p. (Könyvtárpedagógiai füzetek, 5.) Fve 1000 Ft
KKôôffaallvvii  TTaammááss  ––  MMéésszzáárrooss  MMáárrttaa  ––  KKôôffaallvviinnéé  ÓÓnnooddii  MMáárrttaa: Közgyûjteményi
ismeretek. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Nemzeti Tankvk. 258 p. (Tanári tudástár) Fve
2847 Ft
„„MMeerrtt  aa  sszzíívvnneekk  tteelljjeessssééggéébbôôll  sszzóóll  aa  sszzáájj””: könyvtártudományi tanulmányok Hajdu
Géza 80. születésnapjára. Szeged: SZEK JGyF K. 292 p. Fve 2121 Ft
OLVASÁS. IRODALOMNÉPSZERùSÍTÉS

BBaayyaarrdd,,  PPiieerrrree: Hogyan beszélgessünk olyan könyvekrôl, amelyeket nem olvastunk?
Szeged: Lazi. 188 p. Fve 1990 Ft

FILOZÓFIA 

MMaalleebbrraanncchhee,,  NNiiccoollaass: Beszélgetések a metafizikáról és a vallásról. Bp.; [Szeged]:
L’Harmattan: SZTE BTK Filozófia Tanszék. 404 p. (Rezonôr) Fve 3500 Ft
PPllaattóónn  öösssszzeess  mmûûvveeii  kkoommmmeennttáárrookkkkaall..  [[1133.]].. Levelek. Bp.: Atlantisz. 104 p. Kve
1895 Ft
PPllaattóónn  öösssszzeess  mmûûvveeii  kkoommmmeennttáárrookkkkaall..  [[1144..]].. Az államférfi. Bp.: Atlantisz. 131 p. (A
kútnál) Kve 1895 Ft
WWhhiitteehheeaadd,,  AAllffrreedd  NNoorrtthh: A természet fogalma. Bp.: Typotex. 201 p. Fve 2900 Ft
ERKÖLCS. ETIKA

BBeerraann  FFeerreenncc: Etika: az értékek tisztelete. Bp.: Gondolat. 146 p. Fve 1980 Ft
SScchhooeecckk,,  HHeellmmuutt: Az irigység: a társadalom elmélete. Bp.: Helikon. 598 p. (Bertalan
László  társadalomtudományi könyvtár) Fve 3990 Ft
ESZTÉTIKA

AA  rrúúttssáágg  ttöörrttéénneettee. Eco, Umberto et al. (szerk.) Bp.: Európa. 454 p. Kve 8900 Ft

PSZICHOLÓGIA 

MMeesstteerrkkuurrzzuuss::  aa  mmeeggiissmmeerrééss  úúttjjaaii: tanulmánykötet. Bp.: Saxum: Affarone Kft. 471 p.
Kve 3500 Ft
PPeettrróócczzii  EErrzzsséébbeett: Kiégés – elkerülhetetlen? Bp.: Eötvös J. Kvk. 172 p. Fve 1995 Ft
TTaalláállkkoozzááss  aa  ppsszziicchhoollóóggiiáávvaall. Bp.: Osiris. 355 p. (Osiris  tankönyvek) Kve 4680 Ft
TTeeww,,  JJaaccqquuii: Grafológia. Bp.: Scolar. 223 p. (Titkok nélkül) Fve 1490 Ft

VALLÁS 

BIBLIA

AA  BBiibblliiaa  vviilláággaa: történelmi és kulturális utazás bibliai tájakon. Bp.: Kossuth. 575 p.
Kve 15900 Ft
KERESZTÉNYSÉG. KERESZTÉNY VALLÁS

CCrraaeemmeerr--RRuueeggeennbbeerrgg,,  IInnggrriidd: Nagy Szent Albert. Bp.: Kairosz. 275 p. Fve 2900 Ft
DDaallllmmaann,,  CChhrriissttiinnee  AA..  ––  HHuuffffmmaann,,  MMaarrggaarreett  AAnnnnee: Mindennapi imáink: [meghitt
beszélgetések]. Pécs: Alexandra. [384] p. Kve 2499 Ft
DDuuqquueessnnee,,  JJaaccqquueess: Jézus. Bp.: Officina ‘96. 186 p. Kve 6950 Ft
MMuurrpphhyy--OO’’CCoonnnnoorr,,  JJeerroommee: Pál története. Bp.: Európa. 375 p. Kve 3200 Ft
MMüülllleerr,,  GGeerrhhaarrdd  LLuuddwwiigg: Katolikus dogmatika: a teológia tanulmányozásához és
alkalmazásához. Bp.: Kairosz. XXXV, 830 p. Kve 5900 Ft
OOmmaarrttiiaann,,  SSttoorrmmiiee: A hit ereje: hogyan szeressük gyermekünket. Pécs: Alexandra.
223 p. Fve 1999 Ft
ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁSTUDOMÁNY. 
NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa
BBeerreennssoonn--PPeerrkkiinnss,,  JJaanneett: A megfejtett kabbala: az ôsi misztikum üzeneteinek
feltárása. Bp.: Gabo. 144 p. Kve 3990 Ft
BBeerrgg,,  MMiicchhaaeell: A titok: az öröm és a beteljesedés forrásának feltárása. Pécs:
Alexandra. 110 p. Kve 1899 Ft
LLaanngg,,  BBeerrnnhhaarrdd: Menny és pokol: túlvilághit az ókortól napjainkig. Bp.: Corvina. 139
p.  (Corvina tudástár) Fve 1600 Ft
MMóózzeess  iimmáájjaa::  ssáábbeesszzii  iimmaakköönnyyvv: magyar fordítás és fonetikus átírás. Bp.: EMIH:
Chabad Lubavics Zsidó Nevelési és Okt. Egyes. LXVII, 289 p. (Klasszikus zsidó
mûvek magyarul, 7.) Kve 2900 Ft
TTwwoorruusscchhkkaa,,  MMoonniikkaa  ––  TTwwoorruusscchhkkaa,,  UUddoo: A vallások világa: történetük, tanaik,
jelenük. Bp.: Helikon. 351 p. Kve 9990 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

SZOCIOLÓGIA. SZOCIOGRÁFIA. DEMOGRÁFIA

BBaannggóó  JJeennôô: A vallon kakas és a flamand oroszlán között: Belgium német nyelvû
közössége. Bp. : Gondolat. 312 p. Fve 3200 Ft

FFöölldd  ééss  ttáárrssaaddaalloomm: konferencia a Kiskun Múzeumban. Kiskunfélegyháza: Kiskun
Múz. Baráti Köre. 415 p. (Bibliotheca Cumanica, 7.) Fve 2100 Ft
AAzz  iinnffoorrmmáácciióóss  ttáárrssaaddaalloomm: az elmélettôl a politikai gyakorlatig: tankönyv.
[Tanulmányok]  Bp.: Gondolat: Új Mandátum. 246 p. Fve 2980 Ft
MMééddiiaa,,  nnyyiillvváánnoossssáágg,,  kköözzvvéélleemméénnyy: szöveggyûjtemény. [Tanulmányok] Bp.: Gondolat.
1042 p. Kve 7991 Ft
SSzzáárraazz  MMiikkllóóss  GGyyöörrggyy: Cigányok: Európa indiánjai. Bp.: Helikon. 279 p. Kve 8990 Ft
SSzzéékkeellyy  AAnnddrrááss  BBeerrttaallaann: Népben, nemzetben. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 172
p. (Polísz sorozat, 5.) Fve 1500 Ft
SSzzoocciioollóóggiiaa  kköözzggaazzddáásszzookknnaakk. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Typotex. 310 p.
(Baccalaureus scientiæ tankönyvek) Fve 3200 Ft
PPOOLLIITTIIKKAA..  PPOOLLIITTIIKKAATTUUDDOOMMÁÁNNYY

11995566  ppoozziittíívv  öörröökkssééggee::  aa  mmuunnkkáássttaannááccssookk. Bp.: BAL. 63 p. Fve 245 Ft
MMaaggyyaarr  kküüllppoolliittiikkaaii  ggoonnddoollkkooddááss  aa  2200..  sszzáázzaaddbbaann: a VI. Hungarológiai Kongresszus
(Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) szimpóziumának anyaga. Bp.: MTT. 320 p. F 2500 Ft
SSzzllaannkkóó  BBáálliinntt: Az elnök, a képviselô és a diplomata: történetek az új Európai
Unióból. Bp.: Athenaeum: M. Narancs [Szerk.] 295 p. Kve 2990 Ft
TTaakkááccss  JJóózzsseeff: Modern magyar politikai eszmetörténet. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.:
Osiris. 148 p. (Osiris tankönyvek) Kve 3980 Ft
NNeemmzzeettiissééggii  kkéérrddééss..  NNeemmzzeettii  kkiisseebbbbssééggeekk  
IInntteeggrráácciióóss  ssttrraattééggiiáákk  aa  mmaaggyyaarr  kkiisseebbbbssééggeekk  ttöörrttéénneettéébbeenn: Somorja, 2005. június 9–10.
Somorja: Fórum Kisebbségkut. Int. 438 p. (Disputationes Samarienses, 7.) Fve 3000 Ft
JJeelleennttééss  aa  ttuurriizzmmuuss  22000066..  éévvii  tteelljjeessííttmméénnyyéérrôôll. Bp.: KSH. IV, 81 p. Fve 2200 Ft
AA  mmaaggyyaarr  rrééggiióókk  zzsseebbkköönnyyvvee..  22000066. Bp.: KSH. VIII, 84 p. Fve 800 Ft
NNoonnpprrooffiitt  sszzeerrvveezzeetteekk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  22000055. Bp.: KSH. 310 p. Fve 2300 Ft
GAZDASÁG. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY

KKaapprroonncczzaaii  IIssttvváánn: Információs rendszerek a közös agrárpolitika szolgálatában. Bp.:
Szaktudás K. 151 p. Fve 2490 Ft
JOG. JOGTUDOMÁNY

AA  mmaaggyyaarr  jjooggrreennddsszzeerr  ááttaallaakkuulláássaa.. 1–2. köt. Bp.: Gondolat. 1187  p. (Bibliotheca
iuridica. Acta congressuum, 15.) Kve 8000 Ft
PPáázzmmáánnddii  KKiinnggaa: Modern reklámjog: a reklám a tisztességtelen verseny elleni jog és
a modern reklámjog határán. Bp.: HVG-ORAC. 320 p. Fve 6300 Ft
UUtthhmmaannnn,,  JJöörrgg  vvoonn: Gyilkosok és detektívek: a gyilkosságok rövid kultúrtörténete.
Bp.: Corvina. 187 p. Fve 3500 Ft
HADTUDOMÁNY. HONVÉDELEM. HADSEREG

BBeeeevvoorr,,  AAnnttoonnyy: Kréta: a csata és az ellenállás. [Debrecen]: Gold Book. 362 p., [12]
t. Kve  2999 Ft
AA  kköözzééppkkoorr  nnaaggyy  ccssaattááii,,  11000000--11550000 : Hastingstôl Konstantinápolyig. Bp.: Ventus
Libro. 224 p. Kve 6500 Ft
RReeggaann,,  GGeeooffffrreeyy: Légi baklövések. Pécs: Alexandra. 239 p. Kve 2999 Ft
SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS ÉS GONDOZÁS

IIddôôsseekk  vvaaddeemmeeccuummaa: tájékoztató kedvezményekrôl. Bp.: Infotéka BT. 30 p. Fve 800 Ft
NNaaggyy  LLáásszzllóó  NNáánnddoorr: Amit az életbiztosításokról tudni kell. Bp.: ÉTK. 31 p. (ETK
füzetek, 17.) Fve 980 Ft
NNéémmeetthh  GGéézzaa: Amit a befektetésekkel kombinált biztosításokról tudni kell. Bp.: ÉTK.
31 p. (ETK füzetek, 18.) Fve 980 Ft
VVeecczzkkóó  JJóózzsseeff: Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézôpontból:
társadalmi, család- és gyermekérdekek. [Felsôokt. tankönyv] Bp.: Nemz. Tankvk. 362
p. Fve 3500 Ft
PEDAGÓGIA. GYERMEKNEVELÉS

CCssaajjkkaa  IImmrree: Testnevelés és sport: tanmenetek: 1–6. osztály. [Tanári segédkönyv]
Bp.: Eötvös J. Kvk. 153 p. Fve 2415 Ft
DDeeáákknnéé  BB..  KKaattaalliinn: Legkisebbek játékai: [mondókák, feladatok, fogalmak, játékok]:
[kártyakönyvek, 6 hónapos kortól]. Pápa: Deák. [24] p. + mell.: 16 kártya (Tudatos
szülô) Kve 1600 Ft
FFaazzaakkaass  IIssttvváánn: Erdély nagy pedagógusai: neveléstörténeti antológia. Csíkszereda:
Pallas-Akadémia. 396 p. (Bibliotheca Transsylvanica, 54.) Fve 2500 Ft
FFeehhéérr  EErrzzsséébbeett: A sárospataki tanítóképzés másfél évszázada, 1857–2007. Bp.:
Eötvös J. Kvk.  101, [10] p. Fve 1540 Ft
GGyyaarrmmaatthhyy  ÉÉvvaa: Diszlexia: a specifikus tanítási zavar: tankönyv. Bp.: Lélekben
Otthon K. 248 p. Fve 4800 Ft
KKôôffaallvvii  TTaammááss  ––  MMaakkkk  FFeerreenncc: Forrástani ismeretek történelembôl: segédkönyv a
történelem forrásközpontú tanításához. Bp.: Nemz. Tankvk. 128 p. (Tanári tudástár)
Fve 2600 Ft
NNééppii  kkoollllééggiissttáákk  MMaakkóónn. Szeged: Bába. 145 p. Fve 900 Ft
AA  ppaajjoorrii  iisskkoollaa  eemmlléékkéérree,,  11990077--22000077. Molnár Gergely et al. (összeáll.) Szeged: Bába.
191 p. Fve 1400 Ft
NÉPRAJZ. ETNOLÓGIA. FOLKLÓR

GGyyuurriiss  GGyyöörrggyy: Bálint Sándor munkássága: bibliográfia. Bp.; Szeged: Historia
Ecclesiastica  Hungarica Alapítvány: Múzeumi Tudományért Alapítvány. 122 p.  Fve
900 Ft
SScchhlleeggeell,,  GGaabbrriieellee  ––  TTööddttmmaannnn,,  CCllaauuddiiaa: A jó modor ábécéje: talpraesett
üzletembereknek.  Bp.: Helikon. 127 p. Kve 2490 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

TERMÉSZETVÉDELEM. TERMÉSZETRAJZ

MMeerrttiinnyy,,  AAnnddrreeaa: A természet felfedezése és védelme. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p.
(Mi micsoda, 98.) Kve 2370 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 Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.
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NNaaggyy  CCssaabbaa: A Fertô-Hanság Nemzeti Park: ahol a puszták véget érnek.
[Fényképalbum]  Pécs: Alexandra. 207 p. Kve 5999 Ft
KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm  
KKöörrnnyyeezzeettggaazzddaassáággttaann. Bp.: Typotex: BMGE GTK. 260 p. (Baccalaureus scientiæ
tankönyvek) Fve 2750 Ft
MATEMATIKA

KKiirrcchhnneerr  IIssttvváánn: Lineáris algebra és vektoralgebra. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.:
Nemz.  Tankvk. 298 p. Fve 3067 Ft
SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNY. PROGRAMOZÁS. OPERÁCIÓKUTATÁS

KKaattaa  JJáánnooss: Korszerû elemzô módszerek a szakképzésben. Bp.: Typotex. 336 p.
(Baccalaureus scientiæ tankönyvek) Fve 3400 Ft
LLooppeezz,,  DDaanniieell  ––  BBllaannccoo,,  JJeessuuss: Apache zsebkönyv. Bp.: Kiskapu. XVI, 231 p. Fve
2500 Ft
MMiittcchheellll,,  SSccootttt: Tanuljuk meg az ASP.NET 2.0 használatát 24 óra alatt. Bp.: Kiskapu.
XVIII, 653 p. Fve 7980 Ft
WWeennzz,,  CChhrriissttiiaann: PHP zsebkönyv. Bp.: Kiskapu. XVIII, 317 p. Fve 2500 Ft
CSILLAGÁSZAT

RRiiddppaatthh,,  IIaann: Csillagászat: [csillagok, bolygók, megfigyelés, mûszerek, csillagképek].
Bp.: Mérték K. 300 p. (Útitárs kézikönyvek) Fve 4999 Ft
ÁSVÁNYTAN

BBoonneewwiittzz,,  RRaa: Kôzetek, ásványok, drágakövek. Bp.: Kossuth. 360 p. Kve 7991 Ft
FFaarrnnddoonn,,  JJoohhnn: Kôzetek és ásványok képes enciklopédiája. Bp.: Athenaeum 2000.
256 p. Kve 7991 Ft
ÕSLÉNYTAN

DDiixxoonn,,  DDoouuggaall  ––  CChhaarrmmaann,,  AAnnddrreeww: Õsvilág: [a kôzetek és kövületek megvallják a
dinoszauruszok titkait]:[interaktív könyv]. Bp.: M&C Kft. 51 p. (Felfedezô sorozat) Kve
3990 Ft
AZ ÉLET KELETKEZÉSE. SZÁRMAZÁSTAN. GENETIKA

TTaassii  IIssttvváánn: Mi van, ha nincs evolúció?: intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet.
Bp. : Kornétás. 274 p. Kve 2990 Ft
BBIIOOKKÉÉMMIIAA

KKiissss  TTaammááss  ––  GGaajjddaa  TTaammááss  ––  GGyyuurrccssiikk  BBééllaa: Bevezetés a bioszervetlen kémiába.
[Felsôokt. tankönyv] 296 p., XV t. Fve 3800 Ft
NNÖÖVVÉÉNNYYTTAANN

MMaarreenntt,,  TThhoommaass  ––  MMoorrggaann,,  BBeenn: Esôerdô: [fényképes utazás]. Bp.: M-érték K. 360 p.
Kve  8999 Ft
MMoollnnáárr  SSáánnddoorr  ––  PPeesszzlleenn  IIlloonnaa  ––  PPaauukkóó  AAnnddrreeaa: Faanatómia. Bp.: Szaktudás K. 223
p., [12] t. Fve 2951 Ft
OOllddffiieelldd,,  SSaarraa: A világ legnagyobb botanikus kertjei. Békéscsaba: Booklands 2000.
160 p. Kve 4990 Ft
PPiinnsskkee,,  JJöörrnn: Orchideák: a legszebb fajok és hibridek kiválasztása és gondozása.
Bp.: Mérték K. 95 p. Fve 1699 Ft
RRiimmóócczzii  IImmrree: Gombaválogató. 1. [2. kiad.] Bp.: Szaktudás K. 171 p. Fve 2690 Ft
RRiimmóócczzii  IImmrree: Gombaválogató. 7. Bp.: Szépia. 154 p.  Fve 2490 Ft
ÁLLATTAN

HHeecckkeerr,,  FFrraannkk  ––  HHeecckkeerr,,  KKaattrriinn: Az erdô állatai és növényei. Bp.: Sziget. 174 p.
(Természet  kalauz)  Kve 2680 Ft
TTaayylloorr,,  BBaarrbbaarraa: Az állatok birodalma: [veszélyes állatok és kockázatos vándorutak...]
: [csak  a legerôsebbek élik túl] : [interaktív könyv]. Bp.: M&C Kft. 51 p. (Felfedezô
sorozat) Kve  3990 Ft
VVaaddáállllaattookk.. [Fényképalbum] Bp.: Geographia K. 736  p. Kve 5500 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 

ORVOSTUDOMÁNY. EGÉSZSÉGÜGY

BBaalláázzss  PPéétteerr: Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete. 1-2. Piliscsaba:
Mati. 435 p. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, 57.) Kve 4950 Ft
GGááccsseerr  MMaaggddoollnnaa: „Csodatévô virág”: gyermekpszichiátriai esettanulmányok
pedagógusoknak. Gyula: APC-Stúdió. 140 p. Fve 2625 Ft
PPaauullii,,  SSaabbiinnee  ––  KKiisscchh,,  AAnnddrreeaa: Amíg nem késô: hogyan ismerhetô fel idôben a
figyelem- és mozgászavar? [Pápa]: Deák. 91 p. Kve 2450 Ft
RReecckklleessss,,  JJoohhnn  PP..  DD..  ––  MMoorrrreellll,,  JJoonnaatthhaann: Lipid-rendellenességek. Bp.: Lélekben
Otthon K. [10], 221 p. (Megválaszoljuk kérdéseit) Fve 2900 Ft
SSzzééllll  KKáállmmáánn: Fehérköpenyes óriások: múlt századi orvos-arc-képek. Vasszilvágy: M.
Nyugat Kvk. 161 p. (A Magyar Nyugat történeti kiskönyvtára, 6.) Kve 1580 Ft
ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé  
DD’’AAddaammoo,,  PPeetteerr  JJ..  ––  WWhhiittnneeyy,,  CCaatthheerriinnee: 4 vércsoport szerinti diéta szív- és
érrendszeri betegeknek. [Bp.]: Trivium. 255 p. Kve 2690 Ft
HHiinnttzzee,,  RReebbeeccccaa  LLiinnddeerr: Gyógyítsd meg családtörténetedet! Bp.: Édesvíz. 173 p.
(Lélekgyógyászat) Kve 2690 Ft
JJaannkkoovviiccss  ÉÉvvaa: Miért dobtad el az életed?: tabuk nélkül a fiatalkori öngyilkosságról.
[Interjúk] Bp.: Athenaeum 2000. 238 p. (Emberi tényezô) Kve 2690 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  EErrddééllyy  ggyyóóggyyvvíízzttöörrttéénneellmméébbôôll: tudománytörténeti áttekintés a 250
éve született Nyulas Ferencrôl és gyógyvízelemzô elôdeirôl. Piliscsaba: Mati. 187 p.
(Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára, 46.) Fve 2100 Ft
PPeerrtt,,  CCaannddaaccee  BB..  ––  MMaarrrriiootttt,,  NNaannccyy: Érezd magad istenien! Bp.: Édesvíz. 295 p.
(Tudomány  és spiritualitás kapcsolata) Kve 3390 Ft
TToommppaa  AAnnnnaa: Sérült világunk egészsége. Bp.: Semmelweis. 275 p.  Fve 2400 Ft
TTooppff,,  CCoorrnneelliiaa: Sikertréning céltudatos nôknek: [légy kedves, magabiztos és fôként
meggyôzô!] Bp.: Helikon. 262 p. Kve 2990 Ft
TTöövviisshhááttii  FFeerreenncc: Amit megeszel, azzá leszel: Bp.: I.A.T. K. 103 p. Fve 1999 Ft
TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt  
HHoouugghhaamm,,  PPaauull: Az emberi test, szellem és lélek. Bp.: Geopen. 224 p. Kve 6490 Ft
KKlliimmeenntt  EEmmiilliiaa: Házipatika: egyszerû és biztonságos házi gyógymódok. Bp.: LPI
Produkciós  Iroda. 127 p. Fve 1691 Ft
OOddyy,,  PPeenneellooppee: Kínai gyógynövények. Bp.: Scolar. 223 p. (Titkok nélkül) Fve 1490 Ft
GÉPÉSZET

AA  hhôôsszziivvaattttyyúú. Bp.: Cser K. 91 p. (Zöldkönyvek) Fve 3998 Ft

HADITECHNIKA

PPuunnkkaa  GGyyöörrggyy  ––  SSáárrhhiiddaaii  GGyyuullaa: Magyar sasok: a Magyar Királyi Honvéd Légierô,
1920–1945. 2. jav., bôv. kiad. Bp.: Zrínyi. 203 p. Kve 3990 Ft
JÁRMûVEK

11000000  llééggii  jjáárrmmûû. [Album] Pécs: Alexandra. 336 p. Kve 5999 Ft
LÉGI ÉS ûRHAJÓZÁSI KÖZLEKEDÉSI TECHNIKA

GGaazzddaagg  LLáásszzllóó  ––  MMéésszzáárrooss  IIssttvváánn: A világûr meghódításának elsô 50 éve. Gyôr:
Laurus. 101 p. Kve 2990 Ft
MEZÔGAZDASÁG

NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett  
KKlloocckk,,  PPeetteerr: Oltás, szemzés: gyümölcsfák, díszfák, dézsás növények. Bp.: Mérték K.
95 p. Fve 1699 Ft
ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa  
FFooggllee,,  BBrruuccee: Új kutya enciklopédia. Bp.: Mérték K. 416 p. Kve 9990 Ft
MMaatttteeïï,,  CChhrriisstteell: 100 legendás kutya. Bp.: Aréna 2000. 151 p. Kve 5980 Ft
SScchhööbbeerr,,  UUllrriikkee: 1000 lófajta: [a világ lófajtái, lótartás, lovaglás]. [Fényképalbum]
Pécs: Alexandra. 336 p. Kve 5999 Ft
VENDÉGLÁTÁS. SZAKÁCSKÖNYVEK

FFrraannkk  JJúúlliiaa: Ünnepi asztal: 199 recept különleges alkalmakra. Bp.: Corvina. 142 p.,
[16] t. Kve 2800 Ft
GGüünntthheerr,,  SSiiggrriidd  ––  LLiipppp,,  EEvvaa  MMaarriiaa: Aszalt gyümölcsök és zöldségek: aszalás és
receptek. Bp.: Cser K. 68 p. (Házi praktikák) Fve 2498 Ft
HHeerrrreerraa,,  CCaarrllooss: Tapas: mininyársak, tésztakosárkák, tortillák és gazpachok: spanyol
ínyencfalatok. Bp.: Corvina. 119 p. Kve 2490 Ft
KKoorrppááddii  PPéétteerr: Klasszikus és közkedvelt koktélok. Pécs: Alexandra. 174 p. Kve
2500 Ft
NNééllkküüllöözzhheetteettlleenn  ddeesssszzeerrtteekk. Bp.: Vince. 304 p. Fve 4595 Ft
SSttuubbeerr,,  HHeeddwwiigg  MMaarriiaa: Segítek fôzni!: mindentudó szakácskönyv részletes
információkkal a sütésrôl-fôzésrôl. Pécs: Alexandra. 551 p. Kve 8999 Ft
ÉLELMISZERIPAR

BBoorr..  BBoorráásszzaatt..  SSzzeesszzggyyáárrttááss  
CCssoommaa  ZZssiiggmmoonndd  ––  MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  AAnnddrrááss: Magyar füves- és gyógyborok Bp.:
Agroinform. 423 p. Kve 3600 Ft
ÉPÍTÔANYAGOK ELÔÁLLÍTÁSA

TTaakkááttss  PPéétteerr: Szervetlen kötésû kompozitok. Bp.: Szaktudás K. 122 p. Fve 2490 Ft
FINOMMECHANIKA. SZÁMÍTÁSTECHNIKA

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Access 2003 zsebkönyv: [97, 2000 és 2002- XP verziókhoz is]. Bp.:
BBS-INFO. 126 p. Fve 870 Ft
KKiiss  BBaalláázzss  ––  SSzzaallaayy  MMáárrttoonn: Windows Vista haladókönyv. Bicske: Szak K. XV, 498 p.
Fve  6500 Ft
HANGSZERKÉSZÍTÉS

BBrraauueerr--BBeennkkee  JJóózzsseeff: Afrikai hangszerek. Bp.: L’Harmattan. 131 p. Fve 1800 Ft
DÍSZTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE. BARKÁCSOLÁS. JÁTÉKKÉSZÍTÉS

FFooddoorr  KKaattaalliinn  ––  MMuuddrráákk  BBééllaa: Zsugorfólia-technikák. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes
ötletek. Fortélyok, 54.) Fve 798 Ft
KKrreeaattíívv  ööttlleetteekk. Bp.: Egmont-Hungary. 80 p. Fve 1499 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT 

MùVÉSZETELMÉLET. MùVÉSZETTÖRTÉNET

MMûûvvéésszzeett  mmiinntt  kkuuttaattááss : a Magyar Képzômûvészeti Egyetem, a Magyar Tudományos
Akadémia Mûvészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs
Központ Alapítvány szervezésében 2006. november 24-én tartott tudományos
konferencia elôadásai.  Bp.: M. Képzômûv. Egy.: Semmelweis. 195 p. Fve 3500 Ft
SSttaarrmmeerr,,  AAnnnnaa: Színek könyve: hogyan tervezzük meg otthonunk színvilágát? Bp.:
Officina. 255 p.  Fve 3990 Ft
AA  sszzeenntteennddrreeii  rrééggii  mmûûvvéésszztteelleepp. Bp.: Corvina. 204 p. (Mûvészcsoportok) Fve 3990 Ft
ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa  
GGllaanncceeyy,,  JJoonnaatthhaann: Építészet: [a világ legnagyszerûbb épületei] : [történelem és
stílus] : [építészek]. Bp. : Mérték K. 512 p. (Útitárs kézikönyvek) Fve 6999 Ft
SSiissaa  JJóózzsseeff: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon: a historizmus kora.
Bp.: Vince. 388 p., 32 t. Kve 6995 Ft
SSttiieerrlliinn,,  HHeennrrii: Paloták, villák és kastélyok. Bp.: Scolar. [187] p. (Történelmünk az
égbôl nézve) Kve 6950 Ft
AA  ttéérr::  kkrriittiikkaaii  aannttoollóóggiiaa.. [Tanulmányok] Bp.: Terc. 272 p.  (Építészetelmélet a 20.
században) Fve 2800 Ft
SSzzoobbrráásszzaatt  
JJaakkaabb  GGyyöörrggyy,,  ffaa--  ééss  ccssoonnttsszzoobbrráásszz. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 83 p. (Pomázi
mûvészek, 1.) Fve 2400 Ft
VVeettrróó  AAnnddrrááss. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 31 p., [30] t. (Mûterem) Fve 2500 Ft
ÉÉrreemmttaann..  NNuummiizzmmaattiikkaa  
AA  nnuummiizzmmaattiikkaa  ééss  aa  ttáárrssttuuddoommáánnyyookk VI.: konferencia Székesfehérváron, 2004.
szeptember 24-26. [Tanulmányok] Székesfehérvár: Székesfehérvár M. Jogú Város
Levéltára: M. Numizmatikai Társaság. 258 p. Fve 2389 Ft
RRaajjzzmmûûvvéésszzeett  
DDrraabbaanntt  AAnnddrrááss: A rajzolás alapjai. Bp.: Cser K. 53 p. (Kis mûterem) Fve 1998 Ft
IIppaarrmmûûvvéésszzeett,,  ddíísszzííttôômmûûvvéésszzeett,,  iippaarrii  ffoorrmmaatteerrvveezzééss  
FFaaiirrss,,  MMaarrccuuss: Design a 21. században: a design új irányai a tömegtermeléstôl a
kísérleti  törekvésekig. Pécs: Alexandra. 463 p. Kve 6999 Ft
FFeessttéésszzeett  
JJaakkoobboovviittss  MMiikkllóóss. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 27 p., [30] t. (Mûterem) Fve 2500 Ft
LLóórráánntthh  LLáásszzllóó  ––  SSüümmeeggii  GGyyöörrggyy:: Adatok Nagy István monográfiájához +
„Mûvészetében nagy és nemes volt”. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 224 p. Kve
8000 Ft
SSaannttaammbbrrooggiioo,,  GGiioovvaannnnii: Jézus születése: a legszebb mûvészeti ábrázolások
tükrében. [Album] Bp.: Mérték K. 239 p. Kve 5999 Ft
UUrrmmaaii  UUnngguurráánn  LLáásszzllóó: Fessünk akvarellel virágokat. Bp.: Cser K. 60 p. (Kis
mûterem) Fve  1998 Ft



ZZssoollddooss  MMáárrttoonn: Fessünk akvarellel madarakat. Bp.: Cser K. 73 p. (Kis mûterem) Fve
1998 Ft
FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss  
SSzziilláággyyii  SSáánnddoorr: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotómûvészetben, 1965-1984.
Bp.:  Fotókultúra: Ú-M-K. 425 p. + mell.: 1 CD-ROM (Formabontók, 1.) Fve 8900 Ft
ZZeennee  
BBaauummaannnn,,  GGuunntthheerr  ––  ZZaawwiinnuull,,  JJooee: Zawinul: életem a jazz. Bp.: [Interjú] Aposztróf K.
206 p. Kve 6825 Ft
CCaappoonnee,,  PPhhil: 501 gitárakkord: illusztrált kalauz a rock, blues, soul, country, jazz és
klasszikus zene akkordvilágába. Bp.: Officina. 256 p. Fve 3990 Ft
HHeennnneennbbeerrgg,,  FFrriittzz: „...igazán a zenében létezem...”: Wolfgang Amadeus Mozart. Bp.:
Háttér. 201 p. (Háttér kismonográfiák) Fve 2100 Ft
SZÓRAKOZÁS. RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ. BÁBJÁTÉK

BBáábbjjeelleenneetteekk  kköönnyyvvee. Békéscsaba: Item 198 p. Kve 2833 Ft
AA  mmii  tteelleevvíízziióónnkk. Bp.: Médiavilág. 516 p. Kve 4950 Ft
FILMMùVÉSZET

PPiirroocchh  GGáábboorr: Kaszkadôrnek születtem. Bp.: Szerzô. 343 p. Kve 4900 Ft
SZÍNHÁZMùVÉSZET

DDaarrvvaass  IIvváánn  eemmlléékkkköönnyyvv. Bp.: MTI: Glória Press. 127 p. (Film, színház, muzsika, 1.)
Kve 2450 Ft
TÁRSASJÁTÉKOK. REJTVÉNYEK. FEJTÖRÔK. SAKK

BBooddaa  AAttttiillaa: Pókerakadémia: így játsszunk texas hold’emet. Tatabánya: Alfadat-press.
126 p. Fve 1200 Ft
HHaajjdduu  IImmrree  ––  BBeennyyoovvsszzkkii  PPááll  ––  PPrroorrookk  MMáárrttoonn: Ulti kezdôknek és haladóknak. Bp.:
Ekren . 245 p. Fve 2590 Ft
SPORT

AAnnddeerrssoonn,,  DDaavviidd: Sí iskola. Békéscsaba: Booklands 2000. 144 p. Kve 4990 Ft
BBrrüümmmmeerr,,  EEllmmaarr  ––  ZZeeyyeerr,,  JJüürrggeenn: Sport. Bp.: Tessloff és Babilon. 60 p. (Mi micsoda)
Kve  2650 Ft
EEuurróóppaaii  ffuuttbbaallllrraajjtt. Bp.: Aréna 2000. 115 p. (Stadion könyvek) Fve  2990 Ft
KKaallaannddttúúrráákk  hhaatt  kkoonnttiinneennsseenn. Bp.: Totem. 298 p. (Túrázók  nagykönyve) Kve
12980 Ft
OOllttvváánnyyii  TTaammááss: Milliárdosok a füvön. Bp.: Szféra Kft. 231 p., [16] t. Fve 2990 Ft
AAzz  UUEEFFAA  BBaajjnnookkookk  LLiiggáájjaa  nnaaggyykköönnyyvvee. Bp.: Aréna 2000. 480  p. Kve 9980 Ft

NYELV ÉS IRODALOM 

NYELVTUDOMÁNY

ÍÍrráássookk  HHaalláásszz  EEllôôddrrôôll. Szeged: Bába. 60 p. Fve 620 Ft
KKáárroollyy  KKrriisszzttiinnaa: Szövegtan és fordítás: [szöveg(re)produkció]. Bp.: Akad. K. 304 p.
Kve  3200 Ft
KKiiccssii  SSáánnddoorr  AAnnddrrááss: Szószemantika. Bp.: Tinta. 124 p. (Segédkönyvek a nyelvészet
tanulmányozásához, 73.) Fve 1680 Ft
PPaassoolliinnii,,  PPiieerr  PPaaoolloo: Eretnek empirizmus. Bp.: Osiris. 378 p. Fve 2480 Ft
PPeettôôffii  SS..  JJáánnooss: Szövegkompozíció és jelentés + Általános információk: témák és
megközelítések a szövegtani kutatásban. Szeged: JGYF K. 208 p. (Szemiotikai
szövegtan, 18.) (Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis) Fve 2349 Ft
MMaaggyyaarr  nnyyeellvv  
AA  mmaaggyyaarr  kkéémmiiaaii  sszzaakknnyyeellvv  ttöörrttéénneettéébbôôll: a vegyészeti kifejezések történeti
szótárával.  Piliscsaba: Mati. 291 p. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára,
50.) Fve 2300 Ft
OOllaasszzyy  GGáábboorr: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben. Bp.: Tinta. 265 p.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 72.) Kve 2400 Ft
SSzziikksszzaaiinnéé  NNaaggyy  IIrrmmaa: Magyar stilisztika. Bp.: Osiris. 752 p. (Osiris tankönyvek) Kve
4980 Ft
IIddeeggeenn  nnyyeellvveekk  
BBuuddaaii  LLáásszzllóó: Élô angol nyelvtan: rendszeres kontrasztív grammatika sok példával.
Bp.: Osiris. 751 p. (Osiris nyelvkönyvek) Kve 8990 Ft
CCiiggáánnyy  nnyyeellvveekk  ééss  kköözzöössssééggeekk  aa  KKáárrppáátt--mmeeddeennccéébbeenn. [Tanulmányok] Bp.: Nemz.
Tankvk. 342 p. Fve 4500 Ft
SSzzóóttáárraakk  
MMoollnnáárr  JJuuddiitt: Magyar – német szó- és kifejezésgyûjtemény az EU-csatlakozás után.
Bp.: Holnap. 272 p. Fve 2500 Ft
IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy  
AArriisszzttootteelléésszz  ––  HHoorraattiiuuss  FFllaaccccuuss,,  QQuuiinnttuuss  ––  BBooiilleeaauu--DDeesspprrééaauuxx,,  NNiiccoollaass: Poétikák.
Poétika + Ars poetica + Költészettan. Bp.: Európa. 103 p. (Európa diákkönyvtár) Fve
980 Ft
PPaalláássttii  GGáábboorr: A misztika hagyománya és az okkult áramlatok az európai
romantikában. Bp.: Szaktudás K. 286 p. Fve 2790 Ft
RReettoorriikkaa  ééss  nnaarrrráácciióó. [Tanulmányok] Bp.; Szeged: Gondolat: Pompeji. 262 p.
(deKON-KÖNYVek, 34.) Fve 2480 Ft
VVeesszzeeddeellmmeess  oollvvaassmmáánnyyookk: erotikus illusztrációk a 18. századi francia irodalomban.
Bp.: OSZK : Kossuth. 196 p. Fve 4500 Ft
VVíígghh  ÁÁrrppáádd: Kék mezôben fehér liliom: a francia-kanadai irodalom története. Bp.:
Akad. K. 267 p. Kve 3990 Ft
MMaaggyyaarr  iirrooddaalloomm  
BBeennee  KKáállmmáánn: Madách-filológia: tanulmányok Madách Imre életmûvérôl és a XIX.
századi magyar drámáról. Szeged: SZEK JGyF K. 377 p. Fve 2387 Ft
BBrrééddaa  FFeerreenncc: Golania magna secunda: mitokritikák a neogoliárd irodalomról. Arad:
Concord Media. 147 p. (Irodalmi jelen könyvek) Fve 1850 Ft
CCssiillllaagg  aa  mmáággllyyáánn::  iinn  mmeemmoorriiaamm  SSüüttôô  AAnnddrrááss. Bp.: Nap. 397  p., [8] t. (In memoriam)
Kve 2900 Ft
EEmmlléékkkköönnyyvv  TTuurrcczzeell  LLaajjooss  9900..  sszzüülleettééssnnaappjjáárraa. [Tanulmányok] Dunaszerdahely:
Lilium Aurum. 191 p. Kve 2700 Ft
KKaabbáánn  AAnnnnaammáárriiaa  ––  MMóózzeess  HHuubbaa: Vers és lélek: Dsida Jenô és költészete. Miskolc:
Bíbor. 135 p. Fve 1000 Ft
AA  mmaaggyyaarr  iirrooddaalloomm  éévvkköönnyyvvee..  22000066.. Bp.: Széphalom  Könyvmûhely. 409 p. Fve
2800 Ft
AAzz  oollvvaassááss  rreejjtteekkúúttjjaaii: mûfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi
magyar irodalomtudományban. Bp.: Ráció K. 315 p. (Ráció-tudomány, 12.) Kve
2625 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM 

HONISMERET. HELYTÖRTÉNET

BBuuddaappeessttii  ssééttáákk::  úúttiikkaallaauuzz  bbééllyyeeggbbaarrááttookknnaakk. Bp.: Spektrum. 119 p. Kve 2980 Ft
HHaaaass,,  RRoobbeerrtt  BB.: Latin-Amerika: a kondorkeselyû szemével. [Fényképalbum] Bp.:
Geographia K. 232 p. Kve 7950 Ft
ÍÍrroorrsszzáágg. Bp.: M-érték K. 160 p. (Varázslatos földünk) Kve 4999 Ft

KKíínnaa.. [Fényképalbum] Bp.: M-érték K. 160 p. (Varázslatos  Földünk) Kve 4999 Ft
OOrrsszzáággookk  lleexxiikkoonnaa  AA  ––  ZZ. Bp.: M. Nagylexikon K. 893 p., XXX t. (Magyar Nagylexikon
Kiadó tudástára) Fve 8900 Ft
TThhaaiifföölldd. [Fényképalbum] Bp.: M-érték K. 160 p. (Varázslatos Földünk) Kve 4999 Ft
FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk  
GGyyuurrccsseekk  AAnnddrrááss  ––  MMéésszzáárrooss  LLáásszzllóó: Utas és holdvilág: itáliai utazások Szerb Antal
regénye nyomán. [Fényképalbum] Pécs: Alexandra. 182 p. Kve 3999 Ft
HHeettvveenn  ffeellffeeddeezzôô  uuttaazzááss  ffööllddöönn,,  vvíízzeenn  lleevveeggôôbbeenn.  Bp.: Athenaeum 2000. 304 p. Kve
7490 Ft
KKooccssiiss  PPéétteerr  ––  MMaarrttoonn  JJeennôô  ––  VVéétteekk  GGyyöörrggyy: Csehország: útikalauz sörivóknak. Bp.:
Hibernia  Nova. 310 p. (Sörmentén) Fve 3980 Ft
LLáásszzllóó  PPéétteerr: Emberöltôk és rendszerváltozások a Völgységben. Bonyhád: Völgységi
Múzeum. 87 p. (Völgységi füzetek, 12.) Fve 764 Ft
AA  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárrssaassáágg  hheellyyssééggnnéévvkköönnyyvvee.. 2007. jan. 1. Bp.:  KSH. 225 p.  Fve
1800 Ft
AAzz  óócceeáánn::  ffeellttáárruull  aa  FFöölldd  tteennggeerreeiinneekk  mmééllyyee. Bp.: M-érték K. 512  p. Kve 12990 Ft
SSttiiddoomm,,  WWiillll: Mallorca és Menorca: útikalauz. Békéscsaba: Booklands 2000. 128 p.
Fve  2600 Ft
ÉLETRAJZOK. CSALÁDTÖRTÉNET

AAzz  eemmbbeerriisséégg  ffáákkllyyaavviivvôôii..  1. köt. Bp.: Etalon K. 173 p. Kve 5300 Ft
FFeennyyvveessii,,  CChhaarrlleess  ––  JJáárraaii  JJuuddiitt: Csupa mosoly volt: Charles Fenyvesivel beszélget
Járai Judit. Bp.: Kairosz. 114 p. (Magyarnak lenni, 19.) Fve 1500 Ft
LLaammbbeerrtt,,  AAnnggeellaa: Eva Braun elsüllyedt élete. Bp.: Európa. 612 p. Kve 4500 Ft
SSzziirrmmaayy  GGáábboorr: Az ugocsai szirmai Szirmay család története. Debrecen: Hajdú-Bihar
M. Múz. Ig. 207 p. (Régi magyar családok, 7.) Fve 3000 Ft
TTöörrttéénneettttuuddoommáánnyy..  TTöörrttéénneettii  sseeggééddttuuddoommáánnyyookk  
SSzzmmooddiiss  JJeennôô: Kultúra és sors: a történelemfilozófia lehetôségei: Mezopotámia
kultúrájáról. Miskolc: Bíbor. 204 p. Fve 1750 Ft
AA  ttöörrttéénneettíírrááss  mmiinntt  ttuuddoommáánnyy: a történészi hivatás kialakulása a XIX. századi
Franciaországban. Bp.: Napvilág. 390 p. (Atelier könyvtár) Fve 3900 Ft
VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett  
VViilláággttöörrttéénneellmmii  eenncciikkllooppééddiiaa..  1133. Európa és Amerika a 19. században. Bp.: Kossuth.
119 p. Kve 1490 Ft
VViilláággttöörrttéénneellmmii  eenncciikkllooppééddiiaa..  1144.. Az ipari forradalomtól a 20. századig. Bp.: Kossuth.
119 p. (Metro könyvtár) Kve 1490 Ft
MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett  
AAddaammss,,  SSiimmoonn: Az ókori világ képes atlasza: [képes útmutató a világ ókori
civilizációihoz]. Bp.: Tessloff és Babilon. 44 p. Kve 2700 Ft
DDaannnnaauudd,,  SSyyllvviiee  ––  DDoorrddoorr,,  GGeerrttrruuddee: Állatok tárlata. Bp.: Móra. 43 p. (Mesél a
festmény) Kve 2490 Ft
DDaannnnaauudd,,  SSyyllvviiee  ––  DDoorrddoorr,,  GGeerrttrruuddee: Zene és tánc. Bp.: Móra. 43 p. (Mesél a
festmény) Kve  2490 Ft
KKaappoossii  MMáárrttoonn: Magyarok és olaszok az európai kultúrában: tanulmányok. Bp.:
Hungarovox. 315 p. Fve 1901 Ft
KKiiccssii  SSáánnddoorr  AAnnddrrááss  ––  MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  AAnnddrrááss: A @-tól az egyszarvúig: zoohistóriai
érdekességek. Bp.: Semmelweis. 187 p. Fve 2480 Ft
ÓÓkkoorrii  ttöörrttéénneelleemm  
HHaavvaass  LLáásszzllóó  ––  HHeeggyyii  WW..  GGyyöörrggyy  ––  SSzzaabbóó  EEddiitt: Római történelem. Bp.: Osiris. 867 p.
(Osiris  tankönyvek) Kve 4980 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee  
LLéévvaaii  JJúúlliiaa: Magyar történelem. 1. köt. Bp.: Tessloff és Babilon. 128 p.
(Történelembúvár) Fve 2190 Ft
MMoollnnáárr  AAnnddrrááss  ––  BBaatttthhyyáánnyy  LLaajjooss: Viam meam persequor. Batthyány Lajos gróf útja a
miniszterelnökségig. Politikai életrajz, 1807–1848 + Beszédek, levelek, írások,
1824–1848 : Bp.: Osiris. 774 p. Kve 4980 Ft
PPiihhuurriikk  JJuuddiitt: Naplók és memoárok a Don-kanyarból, 1942–1943. Bp.: Napvilág. 221
p., [8] t. Kve 3480 Ft
PPuullyyaaii  JJáánnooss: Szatmári békesség. Bp.: Nap. 267 p. (Rákóczi források, 2.) Kve
2940 Ft
RRóótthh  FFeerreenncc: Apám levelei a szibériai munkatáborokból. Bp.: Széphalom
Könyvmûhely. 103 p., [8] t. Kve 1901 Ft
SSoommooggyyii  AAmmbbrruuss: História Magyar- és Erdélyország dolgairól. 1. kv. 1517-1540.
Máriabesnyô: Attraktor. 170 p. (Scriptores rerum Hungaricarum, 1.) Fve 1901 Ft

SZÉPIRODALOM 

AAddyy  EEnnddrree: Levél a végekrôl: erdélyi versek. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 85 p.
Kve  2200 Ft
AAkkááccookk  aallaatttt: délvidéki magyar írók elbeszélései. Szeged: Lazi. 239 p. Kve 2200 Ft
AAlleexxaa  KKáárroollyy: Jézus mosolya. [Esszék, publicisztikai írások] Bp.: Cz. Simon Kv. 177
p. Kve  1838 Ft
AAmmbbrruuss  LLaajjooss: A turul fia. 2. kv. [Mondák, regék, legendák, anekdoták]
Székelyudvarhely: Litera-Veres. 173 p. Fve 2380 Ft
AArraannyy  JJáánnooss: Versek. 1. köt. Bp.: Kossuth. 237 p. (Metro könyvtár) (Klasszikus
magyar líra, 3.) Kve 990 Ft
AArrccookk  ééss  éénneekek: verses antológia. Bp.; [Tokaj]: Rím Kvk. 368 p. Fve 3000 Ft
AAssiimmoovv  tteelljjeess  sscciieennccee  ffiiccttiioonn  uunniivveerrzzuummaa. [Szeged]: Szukits. 586 p. (Encyclopedia
galactica  alternativa, 8.) Kve 3700 Ft
BBaaiilleeyy,,  HHeelleenn: Topaz kockáztat. Pécs: Alexandra. 134 p. Fve 899 Ft
BBaaiilleeyy,,  HHeelleenn: Topaz színre lép. Pécs: Alexandra. 130 p. Fve 899 Ft
BBáánnkkii  ÉÉvvaa: Magyar dekameron. Bp.: Magvetô. 361 p. (Magvetô novellárium) Kve
2690 Ft
BBaauurr,,  EEvvaa  GGeessiinnee: Osztrák kurva: tizenhárom beszélgetés Marie Antoinette
királynéról és a pornográfiáról. Bp.: Cartaphilus. 199 p. Kve 2500 Ft
BBéérreess  MMeelliinnddaa: A csintalan manók és az eszem-iszom varázsvers. [Verses mese] Bp.:
Semmelweis. [28] p. (Egészség könyvecskék, 1.) Fve 1780 Ft
BBeerrttóókk  LLáásszzllóó: Hangyák vonulnak: versek. Bp.: Magvetô. 116 p. Kve 1990 Ft
BBíírróó  AAnnddrrááss: Száz év árnyékban, kevés napsütéssel: családregény. Bp.: Hungarovox.
299 p. Fve 1901 Ft
BBrraaddlleeyy,,  MMaarriioonn  ZZiimmmmeerr: Avalon ködbe vész. Bp.: Édesvíz. 1075 p. Kve 5990 Ft
BBuujjoolldd,,  LLooiiss  MMccMMaasstteerr: Barrayar. Szeged: Lazi. 324 p. Fve 2190 Ft
BBuurrggeessss,,  AAnntthhoonnyy: Mr. Enderby – bepillantás. Bp.: Cartaphilus. 321 p. Kve 3600 Ft
CCaarrrr,,  JJoohhnn  DDiicckkssoonn: Mutatvány a sötétben.  Szeged: Lazi. 231 p. Fve  1890 Ft
CCaarrrriièèrree,,  JJeeaann--CCllaauuddee  ––  FFoorrmmaann,,  MMiilloosš̌: Goya kísértetei. Bp.: Ulpius-ház. 339 p. Fve
2999 Ft
CCooookk,,  RRoobbiinn: Szfinx.  4. kiad. Bp.: I.P.C. Kv. 355 p. (I. P.C. könyvek) Fve  1499 Ft
CCoorrnnwweellll,,  BBeerrnnaarrdd: Sharpe Trafalgarja: Richard Sharpe és a trafalgari csata, 1805.
október 21. [Debrecen]: Gold Book. 356 p. Kve 2499 Ft
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CCssöönnddeess  ééjj.. Manószerelem + Váratlan ajándék + Karácsonyi fogadalom + Halálos
éjfél. [Négy kisregény] [Debrecen]: Gold Book. 375 p. Fve 1598 Ft
DDeeaavveerr,,  JJeeffffeerryy: A tizenkettedik kártya: [Lincoln Rhyme-regény]. Pécs: Alexandra. 556
p. Fve 2799 Ft
DDooyyllee,,  AArrtthhuurr  CCoonnaann,,  SSiirr: A köd birodalma + A dezintegrátor + Amikor a világ sikoltott
: regény és elbeszélések. Szeged: Lazi. 248 p. Fve 2200 Ft
ddrrMMáárriiááss: Lipót. [Regény] Bp.: Noran. 173 p. Kve 2699 Ft
DDuuggaa  BBoogglláárrkkaa: Állatkerti rímsoroló. [Gyermekversek] Pécs: Alexandra. 51 p. Kve
1299 Ft
EEggaann,,  KKaattee: A bosszú ösvénye. Bp.: Egmont-Hungary. 140 p., [16] t. (W.i.t.c.h., 16.)
Fve 1299 Ft
EErrddôôss  VViirráágg: Eurüdiké. Bp.: Magvetô. 122 p. (Magvetô novellárium) Kve  2290 Ft
FFáábbrryy  ZZoollttáánn: Az ôrhely megszólal: napló, emlékiratok, cikkek, levelek, 1945–1948.
Pozsony: Kalligram. 443 p. Fve 2700 Ft
FFeerreenncczzii  EEnniikkôô: A kert. Bp.: M. Nyelvért Alapítvány. 268 p. (Erdélyi mûhely könyvek)
Fve 2260 Ft
FFllyynnnn,,  VViinnccee: Harmadik lehetôség. Bp.: General Press. 326 p. (Világsikerek) Kve 1990 Ft
FFooeennkkiinnooss,,  DDaavviidd: Boldogság esetén. Bp.: Európa. 217 p. Kve 2200 Ft
FFoorrssyytthh,,  FFrreeddeerriicckk: Az Afgán. Pécs: Alexandra. 319 p. Kve 2699 Ft
FFrriieeddmmaann,,  TThhoommaass: A szenilitás 1000 felejthetetlen pillanata: amibôl csak 246 jutott
az eszünkbe... [Anekdoták] Pécs: Alexandra. 175 p. Kve 1699 Ft
GGááll  ÉÉvvaa: Neked nyílik a világ... : mondókák és versikék piciknek és kicsiknek. Bp.:
LPI Produkciós Iroda. 43 p. Kve 1750 Ft
GGaasskkeellll,,  EElliizzaabbeetthh  CClleegghhoorrnn: Édesek és mostohák. Szeged: Lazi. 681 p. Kve  3500 Ft
GGrreeggoorryy,,  PPhhiilliippppaa: A másik Boleyn lány. Bp.: Palatinus. 718 p. Fve  3890 Ft
GGrriiffffiinn,,  WW..  EE..  BB..:: A tengerészgyalogosok. 10. kv. Visszavonulni? Soha! Debrecen:
Gold Book. 530 p. Kve 2999 Ft
GGrriippppaannddoo,,  JJaammeess: Váltságdíj egy halottért. Bp.: General Press. 332 p.
(Világsikerek) Kve 1990 Ft
HHaammiillttoonn,,  LLaauurreellll  KK.: Az alkony ölelése. Bp.: Agave Kv. 317 p. Fve 2580 Ft
HHaarrmmaatt  AAnneetttt: Gólyára várva: a meddôségtôl a gyermekáldásig. Bp.: Athenaeum
2000. 269 p. Fve 2990 Ft
HHaarrrriissoonn,,  LLiissii: Klikk. Bp.: Ulpius-ház. 301 p. Fve 2999 Ft
HHiirrssii  AAllii,,  AAyyaaaann: Az engedetlen. Bp.: Ulpius-ház. 316 p. Fve 2999 Ft
HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: A Tower asszonya. Bp.: I. P.C. Kv. 482 p. (I. P.C. könyvek) Fve 1499 Ft
HHuubbaayy  MMiikkllóóss: Összegyûjtött drámák. 6. köt. Lábnyomok a porban. Bp.: Elektra. 574
p. Kve  2800 Ft
IIoonneessccoo,,  EEuuggèènnee: A magányos: [regény]. Bp.: Barrus. 173 p. Fve 2450 Ft
JJaakkuubbeecczz  MMáárrttaa: Isten állatkái: Cincogi és cimborái. [Mesék] Dunaszerdahely: Lilium
Aurum. 163 p. Kve 2700 Ft
JJeerrooffeejjeevv,,  VViikkttoorr: Az orosz lélek enciklopédiája: regény enciklopédiával. Bp.: Európa.
278 p. Fve 2700 Ft
KKaalloottaasszzeegg:: magyar írók írásai Kalotaszegrôl, a kalotaszegi emberrôl. Bp.: Noran.
463 p. (Novella) Kve 2999 Ft
KKeennddee  SSáánnddoorr: Szólni még egyszer. [Pécs]: Pro Pannonia. 254 p. (Pannónia
könyvek) Fve 2200 Ft
KKiinnddeerrmmaannnn,,  BBaarrbbaarraa:: Romeo és Júlia. Shakespeare, William (alapján) – Mészöly
Dezsô (alapján) Bp.: General Press. [37] p. (Világirodalom gyerekeknek) Kve 2500 Ft
KKiissss  JJuuddiitt  ÁÁggnneess: Nincs új üzenet. [Versek] Bp.: Noran. 119 p. Kve 2499 Ft
KKlláárriiss  aannttoollóóggiiaa. [2007]. Bp.: Uránusz. 341 p. Fve 5250 Ft
KKllaasssszziikkuuss  ddeetteekkttíívvttöörrttéénneetteekk. Bp.: Európa. 461 p. (Európa diákkönyvtár) Fve 1200 Ft
KKóóbboorr  TTaammááss: Ki a gettóból. Bp.: Múlt és Jövô K. 242 p. (Magyar zsidó elbeszélés)
Kve 2949 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Versek: válogatás. Bp.: Kossuth. 334 p. (Metro könyvtár)
(Klasszikus  magyar líra, 2.) Kve 990 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Gyémánt mesék: 12 eredeti rajzzal. Repr. kiad. Bp.: Barnaföldi Arch. K.
124 p. Fve 882 Ft
LLeennggyyeell  GGéézzaa: Rácsodálkozás: válogatott és új versek, esszé a versek
keletkezésérôl. Bp.: Hét Krajcár. 257 p. Kve 2100 Ft
LLeennggyyeell  GGéézzaa: Rácsodálkozás: válogatott és új versek, esszé a versek
keletkezésérôl. Bp.: Hét Krajcár. 257 p. Fve 1700 Ft
LLeennggyyeell  JJóózzsseeff: Igézô + Kicsi, mérges öregúr + Oldás és kötés. Bp.: Ciceró. 138 p.
(Sulikönyvtár) Fve 990 Ft
LLoowwrryy,,  LLooiiss: Hírvivô. Bp.: Animus. 167 p. Kve 1980 Ft
LLuukkááccss  IImmrree,,  SSzz.: Beszélgetés Istennel. [Versek] Szeged: Bába. 94 p. Fve 1260 Ft
MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Álomszövôk. Bp.: Harlequin. 365 p. (A New York Times
sikerszerzôje) Fve 1495 Ft
MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Színes szálak. Bp.: Harlequin. 365 p. (A New York Times
sikerszerzôje) Fve 1495 Ft
MMaall’’ggiinn,,  AAnnddrreejj: Az elnök tanácsadója. Bp.: Európa. 442 p. (Modern könyvtár) Fve
1800 Ft
MMaarréékk  VVeerroonniikkaa: Télapó és Ezüstmackó. Bp.: Ceruza. 46 p. Kve 2250 Ft
MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: A krétai szeretô. Bp.: Buda-könyvek: Anuket. 219 p. Fve  1198 Ft
MMaarrttíínneezz,,  GGuuiilllleerrmmoo: Oxfordi sorozat. Bp.: Európa. 249 p. (Modern  könyvtár) Fve
1800 Ft
MMááttéé  FFeerreenncc: Toszkána hegyei: új otthon a Nap alatt. Bp.: Media Lumina. 304 p. Kve
2997 Ft
MMccCCoouurrtt,,  FFrraannkk: A tanárember: önéletrajz pedagógus koromból. Bp.: Magvetô. 313 p.
Kve  2890 Ft
MMccNNaauugghhtt,,  JJuuddiitthh: Földi mennyország. Bp.: General Press.  490 p. (Romantikus
regények) Kve 1990 Ft
MMeesseeoorrsszzáágg: a meseirodalom legszebb klasszikusai. Pécs: Alexandra. 195 p. Kve 1999 Ft

MMllyynnoowwsskkii,,  SSaarraahh: Melltartó és seprûnyél. Bp.: Móra. 252 p. Kve 1890 Ft
MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Az utolsó töltény. 8. Bp.: Urbis Kvk. 221 p. Kve 2500 Ft
MMoollnnáárr  FFeerreenncc: A csókok éjszakája. [Novellák, egyfelvonásosok] Szeged: Lazi. 183 p.
(Molnár Ferenc mûvei) Kve 2400 Ft
MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Úri muri: regény és dráma. Bp.: Európa.  398 p. Kve 2800 Ft
NNaaffííssii,,  AAzzaarr: A Lolitát olvastuk Teheránban. Bp.: Európa. 552 p. Kve 2600 Ft
NNaaggyy  KKooppppáánnyy  ZZssoolltt: Nagyapám tudott repülni. Bp.: Magvetô. 146 p. (Magvetô
novellárium) Kve 2290 Ft
NNaaggyy  mmeesseekköönnyyvv. Bp.: Egmont-Hungary. 186 p. Kve  3990 Ft
NNeemmaatt,,  MMaarriinnaa: Adjátok vissza az életemet!: hitemért, szerelmemért... Bp.: Trivium.
307 p. Fve 2790 Ft
NNeemmeess  AAnnddrrááss: Entropláza: prózák. [Novellák] Bp.: FÍSZ. 153 p. (FÍSZ könyvek, 42.)
Fve  1800 Ft
NNííeeddeerrmmaayyeerr  AAnnnnaa: Epi-zoo-dok: történetek régen és mostanában. [Elbeszélések]
Bp.: Uránusz. 112 p. Fve 2100 Ft
NNoorrddqqvviisstt,,  SSvveenn: A kandúr szülinapi tortája. [Mese] Bp.: General Press. [24] p. Kve
2000 Ft
NNyyiirrôô  GGyy..  GGáábboorr: Énéste: ablaktörô kalapácsok. [Karcolatok] Bp.: FÍSZ. 165 p. (FÍSZ
könyvek, 40.) Fve 1800 Ft
ÖÖrrddööggvváállttoozzááss  CCssííkkbbaann: erdélyi antológia: [erdélyi magyar írók humoros
elbeszélései].  Szeged: Lazi. 199 p. Kve 2200 Ft
PPáárraall,,  VVllaaddiimmíírr: A száz százalékos nô: [regény mindenkinek]: Cartaphilus. 417 p. Kve
3800 Ft
PPaassssuutthh  LLáásszzllóó: Négy szél Erdélyben. Bp.: Athenaeum. 565 p. Kve  3490 Ft
PPáássttyy  JJúúlliiaa: Vágyak és ösztönök. Szeged: Bába. 73 p. Fve  1260 Ft
PPeeiixxoottoo,,  JJoosséé  LLuuííss: Egyetlen pillantás nélkül. Bp.: Európa. 299 p. (Modern  könyvtár)
Fve  1800 Ft
PPeerrdduuee,,  LLeewwiiss: Slatewiper: géntechnológia a népirtás szolgálatában. [Bûnügyi
regény] [Debrecen]: Gold Book. 397 p. Fve 1999 Ft
PPeettôôffii  SSáánnddoorr: Válogatott versek. Bp.: Osiris. 256 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve 680 Ft
PPhhiilllliippss,,  SSuussaann  EElliizzaabbeetthh: Született csábító. Bp.: Victoria. 440 p. Kve  2390 Ft
PPooddmmaanniicczzkkyy  SSzziilláárrdd: Hutchinson rugói: regény. [Szeged]: Podmaniczky Mûvészeti
Alapítvány. 158 p. Kve 1990 Ft
PPoorrtteerr,,  KKaatthheerriinnee  AAnnnnee: Bolondok hajója. Bp.: General Press. 611 p. Kve 3800 Ft
PPoozzzzeesssseerree,,  HHeeaatthheerr  GGrraahhaamm: Hollywoodi románc. Bp.: General Press. 348 p.
(Romantikus  regények) Kve 1990 Ft
PPüünnkköössttii  ÁÁrrppáádd: Az alsó fiók: családtörténet. Bp.: Népszabadság. 496 p.
(Népszabadság  könyvek) Kve 3200 Ft
RRaabbiinn,,  SSttaattoonn: Betsy és a császár. Bp.: Animus. 240 p. Kve 2390 Ft
RRiivvaallddaa..  22000066––22000077: hat mai magyar dráma. Bp.: Magvetô. 491 p. Kve 2890 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Folyóvég panzió. Bp.: Gabo. 519 p. Fve 1990 Ft
RRoommáánn  JJóózzsseeff: A trójai háború + Odüsszeusz. Homeros (alapján) Bp.: Ciceró. 140 p.
(Sulikönyvtár) Fve 990 Ft
SSaajjnneerr  KKaattaalliinn: A vér szava. Szeged: Bába. 197 p. Fve 1314 Ft
SSiillbbeerrtt,,  LLeesslliiee: A jádesárkány rejtélye. Bp.: Ab Ovo. 366 p. Fve 2690 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti alsónadrágja. Bp.: Animus. 87 p. Fve  798 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti és a foci. Bp.: Animus. 103 p. Fve  798 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti és az angol királynô.  Bp.: Animus. 78 p. Fve 798 Ft
SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Nôvérek. Bp.: Maecenas. 327 p. Fve 1498 Ft
SStteeeerr,,  DDuuggaalldd: Sárkánytan krónikák. 1. köt. A Sárkányszem. [Ifjúsági regény] Bp.:
Egmont. 280 p. Kve 2499 Ft
SSttuurrggeeoonn,,  TThheeooddoorree: Több mint emberi. [Fantasztikus regény] 2. kiad. Bp.:
Maecenas. 316 p. Fve 1498 Ft
SSuuddaa  BBaalláázzss  RRóóbbeerrtt:: Átkozott tehenek + Richard2nixon: játék nôkkel, zenével, egy
felvonásban. Bp.: FÍSZ. 52, 70 p. (FÍSZ könyvek, 39.) Fve 1750 Ft
SSzzaabbóó  LLôôrriinncc  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Bp.: M. Napló. 218 p. (A magyar  irodalom
zsebkönyvtára) Fve 945 Ft
SSzzééccssii  MMaaggddaa: Cigánymandala. [Hat elbeszélés] Bp.: Széphalom Könyvmûhely.
370 p. Fve  2800 Ft
SSzzéékkeellyy  aappookkaalliippsszziiss: erdélyi antológia. Szeged: Laz. 225 p. Kve 2200 Ft
TTaannddoorrii  DDeezzssôô: Medvék minden újabb mennyiségben. [Versek] [Szombathely]: Oskar.
159 p. Fve 2450 Ft
TToommppaa  GGáábboorr: A tatu hozománya: Ábel és Sára füzete. [Gyermekversek]
Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 26 p. Fve 900 Ft
TTôôkkee  PPéétteerr: Támadás az OTP ellen. Bp.: Intermix Budapest. 495 p. (Eastern-
bestseller könyvek) Fve 2480 Ft
TTöörröökk  RReezzssôô: A férfi mind ôrült. Bp.: Ulpius-ház. 318 p. (Ulpius anno) Fve 2499 Ft
VVáámmooss  MMiikkllóóss: Utazások Erotikában: ki a franc az a Goethe?  Bp.: Ab Ovo. 445 p.
Kve 3300 Ft
VVáárraaddyy  EEsszztteerr: A férfi, aki tetszik nekem. Bp.: Gabo. 264 p. Fve 1490 Ft
VVáárraaddyy  EEsszztteerr: A nô, aki tetszett nekem. Piper, Alexander (alapján) Bp.: Gabo. 334 p.
Fve 1490 Ft
VVeerrhhuullsstt,,  DDiimmiittrrii: Problemszki Szálloda. Bp.: Európa. 160 p. (Modern könyvtár) Fve
1800 Ft
VViiddaa  GGáábboorr: Nem szabad és nem királyi. [Elbeszélések] Bp.: Magvetô. 313 p.
(Magvetô  novellárium) Kve 2690 Ft
VVllaaddiimmoovv,,  GGeeoorrggiijj: Hûséges Ruszlán. Bp.: Európa. 212 p. Fve 2300 Ft
WWeebbsstteerr,,  JJeeaann: Kedves Ellenségem!: regény. Szeged: Könyvmolyképzô K. 260 p.
(Lányszoba  sorozat) Kve 2300 Ft
WWiillssoonn,,  JJaaccqquueelliinnee: A Diamond lányok. Bp.: Animus. 174 p. Kve 2390 Ft
ZZssoolltt  BBééllaa: Házassággal végzôdik. Bp.: Ulpius-ház. 335 p. (Ulpius anno) Fve  2999 Ft
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Nagy karácsonyi könyvvásár a Kódex Könyváruházban.
Meglepetésekkel és különbözô akciókkal,

engedményekkel várjuk kedves vásárlóinkat! 
1054 Budapest Honvéd u. 5.

Ünnepi nyitva tartás:
dec. 15. és 16.: 10-tôl 16 óráig, dec. 22. és 23.: 10-tôl 18 óráig

(Hétköznapokon továbbra is 10–18 óráig.)





A MAECENAS KIADÓ 
KARÁCSONYI AJÁNLATA

THEODORE STURGEON: TÖBB MINT EMBERI
Az amerikai Theodore Sturgeon  a sci-fi mûfaj klasszikusa. Kötetünk Sturgeon fômûve,

nemzedékek kultikus szövege, a popkultúra és a hippimozgalom bibliája. Izgalmas történet arról, hogy
egymagunkban gyengék vagyunk, de közösséggé szervezôdve nincs többé leküzdhetetlen akadály. (1498 Ft)

NEMES NAGY ÁGNES: 51 VERS –  51 POEMS
Nemes Nagy Ágnes legszebb költeményeit a kitûnô mûfordító, Zollman Péter válogatásában és fordításában 

adjuk közre. Az igényes kivitelû kötet remek ajándék lehet külföldi ismerôsöknek, de azok is haszonnal
forgathatják, akik járatosak –  vagy épp most mélyednek el –  az angol nyelv rejtelmeiben. (2450 Ft)

SVEVA CASATI MODIGNANI: FEKETE HATTYÚ
Az olasz családregények és tévésorozatok sikerszériáját a Modignani-regények indították el. 

A romantika kedvelôi ármánykodásnak, szerelmek születésének és ellobbanásának egyedülállóan izgalmas
történeteit köszönhetik neki. Új regényében egy médiamogul életérôl hull le a lepel. Miközben megismerjük az
apró vállalkozásból médiabirodalommá növô cég családi intrikákkal átszôtt történetét, a régi vágyak és ôrjítô

szenvedélyek fénytörésében egy mindent elsöprô igaz szerelem bontakozik ki a könyv lapjain. (1498 Ft)

KURT VONNEGUT: ISTEN HOZOTT A MAJOMHÁZBAN!
Kurt Vonnegut már a halhatatlanok csapatát mulattatja, de ellenállhatatlan, fekete humora, jellegzetes, szikár

stílusa és képzelôerejének szépséges abszurditása velünk marad. Kötetünk a társadalmi szatíra utánozhatatlan és
kivételes tehetségû mesterének klasszikus novelláit gyûjti csokorba. (1950 Ft)

ANDREW M. GREELEY: A SMARAGD-SZIGET ARANYA
A világ legolvasottabb katolikus papjának sajátos ír humorral fûszerezett történetei mindig a rejtélyes Zöld-

szigetre vezetnek. A sorozat elsô részében az amerikai-ír fiatalember, Dermot útját egy kelta istennô szépségével
megáldott, de ugyancsak szókimondó galwayi lány, Nuala keresztezi. Miközben egymás iránti vonzalmukat mind

kevésbé tudják palástolni, a létezô legnagyobb kalamajkákba keverednek. A regény garantáltan nem hagy kétséget
a szerzô izgalomkeltô képességei felôl. Azt pedig, hogy Greeley atya katolikus pap létére honnan tud annyi

mindent a szerelemrôl és a vágyról, inkább ne firtassuk, csak élvezzük lebilincselô történeteit! (1498 Ft)

SZEKFÛ GYULA: HÁROM NEMZEDÉK ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZIK
A nevezetes tanulmány arra keresi a választ, hogy az 1867-es kiegyezés felszárnyaló pályaíve hol és miért tört meg,

mi vezetett el az Osztrák–Magyar Monarchia szétaprózódásához és a magyarság sorstragédiájához. (3490 Ft)

Maecenas Könyvkiadó 1054, Bp. Szemere u. 21. Tel./fax: 311-2836 E-mail: maecenas@hu.inter.net 
Web: www.maecenaskiado.hu
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■ November közepe tájt rendezték a nemzetközi
könyvfesztivált és -vásárt Marosvásárhelyen. Im-
már a tizenharmadikat. Mint megnyitójában Péli-
né Bán Éva joggal állította: e szám a rendezvény
történetében korántsem „szerencsétlen”, s további
távlatokat nyithat. Elsô summázásban a fesztivál
lelke, Káli Király István író, kiadóvezetô is kedve-
zô tapasztalatokról és erôs forgalomról számolha-
tott be. Valóban állandó nyüzsgés és számos (igaz,
nem mindig a tervek szerint megvalósult) program
uralta a város színházának hatalmas földszinti és
emeleti csarnokát (s a derengô fények közt nagyon
sok iskolás ismerkedett a köny-
vek világával).

Magam – Szabó T. Anna, Vá-
rady Szabolcs, Závada Pál és
Dragomán György írók társasá-
gában – a vásárhelyi és a sepsi-
szentgyörgyi irodalmi est mode-
rátoraként érkeztem (már nem
elsô ízben) a könyvünnepre.
Számomra ebben a mûsorveze-
tôi, a programot lazán összefo-
gó minôségemben mindig nagy
élmény és tovább élô tapasztalat
az írók, költôk felolvasását hall-
gatni. Annát, Szabolcsot, Palit
már sokszor láttam-hallottam
közönség elôtt, pódiumon.
Tudtam, hogy a köszönés-köszöntés öröme: az iroda-
lomszeretô publikum tapsa nem marad el. Dragomán
György ugyancsak megjósolható és megérdemelt sikeré-
nek azonban most elôször voltam ily személyes tanúja.
Az egyébként Marosvásárhelyrôl elszármazott író A fehér
király címû regényébôl olvasott fel mindkétszer: egy tizenegy
éves kisgyermek szemével láttatta, hangján idézte meg a kiváló
szöveg a diktatúra Romániáját.

Mit tesz Isten, a Szentgyörgyi István Színmûvészeti Fôisko-
lán (vagy Intézetben: a SzISzI-ben), közelebbrôl a kamara-
színházban tartott, meghittre kerekedett est elôtt a régi barát,
az egyik legtekintélyesebb erdélyi színházi rendezô, az 1946-
ban született

Kincses Elemér
Soha címû regényének (Mentor Kiadó, Marosvásárhely) dedikált
példányával lepett meg – s ez egy (az épp iskoláskortól a felnôtt-
korig cseperedô) gyermek, majd ifjú (az önéletrajzi én) a válto-
zó nyelvi és tudatállapothoz igazított krónikája (az 1950-es évek
elejétôl indítva). Egészen más alkotói technikákkal, mint Drago-
mánnál, de ebben az esetben is eredeti megoldást nyert a kettôs
tükrözés: az egykori létbe-avatódás és a mai felidézés együttes
stiláris megérzékítése. A dráma területén már gazdag termést
magáénak tudó Kincses az epikára átnyergelve az egy lendületû,
mégis nyugodt ritmusú, az erôteljes kulcsepizódokat fôszerep-
hez juttató történetmesélésnek kötelezte el magát. E közelítés fô
problémája, hogy a való világ adaptálásának, részleges elsajátítá-
sának fragmentumai (a családi-testvéri beágyazódás „fotografálá-
sa”, a nyiladozó szexuális érdeklôdés kalandjai, a halállal való ta-
lálkozás döbbenete) viszonylag sok hasonló élménykönyvben
viszonylag sokszor nyertek rokon megformálást, tehát általában
várakozásunk szerint alakulnak (s persze ismerôsen rájátszanak
a magunk emlékeire is). Ám a (például az élsport motívumától

színezett) fabula és a kiérlelt elôadásmód
felvértezi magát annyi sajátszerûséggel,
hogy a Soha fordulatos epikává nôjön, mely
máris követeli folytatását.

Ha már két színházba is hivatalosak vol-
tunk könyvfesztiváli meghívottként, olvas-
sunk „színházi regényt” is!

Radka Denemarková
– a cseh–német szakot végzett, még mindig
negyvenen inneni bölcsész a prágai Divadlo
Na Zábradlí: egy neves kisszínház drama-
turgjául szegôdött el, s (többek között) a ko-
rán elhunyt filmrendezô, Evald Schorm
monográfusa – egy idôs, a pályától és az
élettôl búcsúzó neves rendezô, valamint a

bemutatott darabot író, már ugyan-
csak nem fiatal asszony egybefonódó
sorsdrámáját igyekezett megformálni a
Ki dörömböl? (Európa) lapjain. A „sötét
komédia” némileg darabos volta a ta-
pasztalt fordító, Körtvélyessy Klára ma-
gyarításán is kényszerûen átüt. Elôké-
szítés nélkül lépnek mûködésbe né-
mely jellemvonások, akad üresjárat, a
titkosság nemegyszer érdektelen. Egy
bizonyos – a múltra, a II. világháború-
ra vonatkozó – kérdô mondat vérzi át
újra és újra a textust. A maguk és má-
sok elôl menekülô hôsök (a magát la-
kása burjánozni engedett szennyével
mintegy védeni próbáló Birgit, a lé-
nyébôl ki-kivetkôzô Petr) szinte misz-
tikus kapcsolatba kerülnek, noha lé-

nyegében nem is keresztezi egymásét az útjuk. Ehhez „balladá-
san” játszik hozzá a kisregény sárkánymotívuma, mely inkább az
ajánlásokból és a fejezeteket tagoló versidézetekbôl sugalmazó-
dik, mintsem magából a mûbôl olvasható ki és fejthetô meg. De-
nemarková nem a legszigorúbb „dramaturgja” regényíró énjé-
nek, ám érthetô, hogy szuggesztív – specifikumként rengeteg nô-
alakot felvonultató – alkotása nemzetközi figyelmet keltett, s
hogy a Ki dörömböl? 2005-os közreadása óta írói pályája már to-
vább is emelkedett.

Béládi István
pályája viszont sajnos korán lezárult. Éppen ma, hogy ezt írom,
van a huszonegyedik évfordulója 1986. november 14-én, hu-
szonévesen elkövetett öngyilkosságának. Alakját Bognár Róbert
baráti – és mesteri – utószava, ez a húsz esztendôvel ezelôtti em-
lékezés/nekrológ eleveníti fel egy futó pillanatra. Bontakozó
munkásságát, sötét, cselekménytelen, nyomott hangulatú novel-
lisztikáját pedig az Egy halál címû kötet, melyet a jogörökösök
(élen a testvérrel, Béládi Lászlóval) nem egyszerûen kegyeleti
gesztusnak szántak, hanem a valóban szuverén kisepika nyom-
tatott megôrzésének. A kallódás, az önpusztítás íróit, az évszá-
zaddal ezelôtti „ködlovagokat” emlegessem elôdökként? A „lé-
zengô hôs” köré rajzolt elbeszélések párhuzamaival példálóz-
zak? Krasznahorkai László vagy mások mûveit rokon jelenség-
ként említve kérjek figyelmet Béládi István írói hagyatékának…?

Ott lehetett volna velünk Marosvásárhelyen, Sepsiszent-
györgyön.
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■ Egy minapi meghökkenés és a hó-
napok óta való (mi tagadás, fejcsóvá-
ló) csodálkozás miatt evezek szá-
momra némiképp idegen vizekre. Af-
finitásom a gazdasági és a pénzügyi
kérdésekhez a nullához közelít, s ha
ritka kivételként egy-egy ilyetén téma
iránt – felkapottsága vagy megkerül-
hetetlensége miatt – feltámad ben-
nem az érdeklôdés szikrája, nos,
többnyire akkor is értetlenkedve ülök
a fontosabbnak ítélt, vagy ilyennek
mondott elemzések elôtt. Korántsem
büszkén, inkább magyarázkodva
írom mindezt, mint ahogy azt is,
hogy ezúttal egy jelenlegi hávégés
kollégám kötetének margójára jegy-
zetelek. Merthogy – úgy általában –
nem igazán veszem jó néven mások-
tól sem, ha recenziónak álcázott írás-
sal fedik le „baráti”, „kollegiális” se-
gítôkészségüket. 

Az ugyanis tisztán magánügy, hogy
én Juhász kollégám cikkeit, könyveit
mindig (na jó: szinte mindig) elolva-
som. Több szempontból sincs nehéz
dolgom ezzel, részint – más irányú, rovatvezetôi elfoglaltságá-
ból adódóan – nem ír túl sokat, ám ami ennél sokkal lényege-
sebb: amikor viszont tollat (de haladjunk a korral és a való-
sággal: számítógépet) ragad, világosan követhetô gondolatme-
netû írásokat ad ki a kezébôl, például, visszatérôen, arról, ami
– speciel – engem is nagyon érdekel: a pártok pénzügyeirôl, a
pártkasszák titkairól. Juhász a szó klasszikus értelmében, nem
oknyomozó újságíró, nem az Egon Ervin Kisch- vagy a Gün-
ter Wallraff-féle hagyományokat követi. Nem surran be az éj
leple alatt páncélszekrényeket feltörô lakatosokkal titkokat ôr-
zô pártszékházakba, nem ragaszt magának álbajuszt (van neki
valódi, amitôl, vélem, nehezen válna meg), nem adja ki ma-
gát pártaktivistának, hogy bizalmas információkhoz jusson.
Ellenben árgus szemmel figyel, mindent, napi- és hetilapokat,
folyóiratokat és közlönyöket, számomra emészthetetlenül
unalmas, látszólag semmitmondó parlamenti jegyzôkönyve-
ket, kötelezô pártelszámolásokat elolvas (ide értve még a leg-
ócskább bulvársajtó apróbetûs közleményeit is). Aztán pedig
az így, szorgos hangya módjára összehordott információkat
egymás mellé teszi, egybeveti, összehasonlítja, tudományosan
úgy is mondhatnám, forráskritikának veti alá az információ-
kat, majd levonja a következtetéseket. Ezen elômunkálatok
után pedig megszületik a HVG nemtudomhanyadik – minde-
nütt mértékadónak tekintett – pártpénzügyes közleménye és
– ezt viszont pontosan tudom: – 1996 óta Juhász Gábor har-
madik könyve. A 11 évvel ezelôtti elsôt még a HVG adta ki,
a második öt évvel ezelôtt az Aula Kiadó (bocsánat a minôsí-
tésért: a nem túl magasan jegyzett könyvmûhely) gondozásá-
ban látott napvilágot, a harmadik (titok, nem titok, viszont
tény) magánkiadásban próbálja elérni olvasóközönségét.

Érdemes egy pillanatra elidôzni a legfrissebb adatokkal min-
dig kiegészített kötet évszámainál. Az elsô még a két válasz-
tás felezôidejében, 1996-ban jelent meg, nem sokkal azt kö-
vetôen, hogy az Állami Számvevôszék akkori elnöke (az az
évben lemondott) Hagelmayer István meglehetôs feltûnést
keltve hivatalosan is jelezte, amit mindenki tudott, sejtett,

hogy a pártmérleg elszámolások a
törvényi szabályozás hiányosságai
(hiányosságai? hatalmas hézagai)
miatt teljességgel hamisak. A
meglehetôs visszhang egy röpke
pillanatra azt az illúziót táplálta,
hogy mindez már nem mehet így
tovább. 
Mehetett. Jött a Tocsik–Szokai-
botrány, a különféle pártszékház-
ügyek, s közeledett az újabb vá-
lasztás, de elôtte megjelent Juhász
második könyve, benne bizonyí-
tó erejû elemzés: nem csak hogy
nem változott semmi, ellenkezô-
leg drámaian romlottak a politikai
elit körüli közállapotok, a tétek
emelkedtek, a szabályozás (im-
már) hasadékai a visszaélések, ha-
zugságok – no jó, legyen egy kis
képzavar – melegágyai.  Újabb fél
évtized múltán, a 2006-os, min-
den szempontból rémisztô vá-
lasztási kampány (mondhatni
hadjárat) után egy évvel adta köz-
re a szerzô harmadik „falraborsó-

ját”. Az idôzítés is jelzésértékû: nincsenek illúziói, hogy hig-
gadt elemezéseinek bármi befolyása is lehetne… A csöndvá-
lasz, a mostani beszédes Pénzképviselet címet viselô – s az
idén kipattant nagy botrányokat megjövendölô – munka
visszhangtalansága pedig azt a kérdést veti fel, van-e egyálta-
lán optimális idôpontja a bombasztikus leleplezéseket mellô-
zô, ám cáfolhatatlan tényeivel meglehetôsen vigasztalan lát-
leletet kiállító könyv megjelentetésének. 

Ezzel el is, vissza is jutottam a cikk elején felvetett kiindu-
lópontomhoz, meghökkenésemhez és csalódottsággal elegy
csodálkozásomhoz. Merthogy a minap hosszú, alaposnak tû-
nô tanulmány került a kezembe. Mindegy hogy hol, néhány
héttel korábban már átéltem ugyanezt, se a korábbi, se a mos-
tani elemezés lábjegyzetei között nem találtam még utalást
sem Juhász köteteire. 

S bár azon is eltöprenghetnék, vajon milyen tudományos
publikáció az, amelynek szerzôje – bár a HVG-ben megjelent
Juhász-írásokra hivatkozik – az összegzô kötetek egyikére sem,
engem ezúttal inkább az a kérdés gondolkodtat el, mennyire
határozza meg egy-egy könyv sorsát, olvasottságát, idézettsé-
gét annak minôsége, s mennyiben az, hogy ugyanaz a kötet
hol, milyen tekintélyû – de ez esetben inkább használjuk a
másik, a meghatározóbb „mutatót” –, milyen befolyású kiadó-
nál jelenik meg. Merthogy effajta háttértámogatás nélkül ma
már mindent elnyel a könyvipari Moloch. És úgy tûnik föl
számomra, hogy ebben a szóban forgó esetben ez utóbbi a
meghatározó tényezô, vagyis hogy a kis példányszámú, ki-
kezdhetetlenül pontos – éppen ezért elvileg megkerülhetetlen
– mûnek „mindössze” a piacon, s ami még ennél is fontosabb:
a szakmai berkekben való megmérettetése maradt el. Ezidáig
– tehetném hozzá magamra erôltetett optimizmussal. De a jö-
vôt illetôen csöppnyi illúzióm sincs. Ez a szösszenet csupán
fôhajtás a muszájherkulesi gyürkôzés elôtt.

Murányi Gábor
Juhász Gábor: Pénzképviselet. Pártkasszák titkai
Kisszikra Kiadóház, 176 oldal, 1950 Ft5
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gyermek, ifjúsági

Szigeten, lakóhajón
és Fairy Oakban
■ Staton Rabin valóságos sze-
mélyrôl mintázta Betsy és a
császár c. regényének lányalak-
ját, Betsy Balcombe 14 éves
volt, amikor Szent Ilona szige-
tén elôször találkozott az oda
számûzött  Napoleonnal, aki
1821. május 5-én bekövetkezett
haláláig mindössze hat évet töl-
tött itt. Sir Hudson Lowe kor-
mányzó gorombán és szívtelenül bánt a
fogollyal. A történészek között vita  dúl,
hogyan került arzén Napoleon szervezeté-
be. Apránként  megmérgezték, méghozzá
Lowe parancsára? A csupán 90 km2-nyi
sziget 1900 km-re van  Afrikától, valahol
az Atlanti-óceán déli részén. Napoleon
aligha akart  megszökni innen. Bár volt olyan megszállott híve, aki
segített volna megkísérelni ezt. Az amerikai író hitelesen idézi
elénk a bukott császár valóságos alakját. Betsy iránti érdeklôdését
az kelthette fel, hogy a lány megadta neki a tiszteletet, rangján szó-
lította, és egyáltalán nem félt tôle. Az eseményeket Betsy meséli el.
A valós eseményekre  támaszkodó és
a szerzô fantáziájára is építô regény-
ben, melyet az Animus Kiadó adott
ki, a humor kalanddal és drámával öt-
vözôdik. (Fordította: Rácz Péter.)

E. Lockhart A pasilista c. kötete a Ci-
ceró Könyvstúdió Tök jó könyvek
sorozatát gyarapítja. Fôhôse a 15 éves
Ruby Oliver, aki egy seattle-i magán-
iskola ösztöníjas tanulója, és dr. Z-tôl,
a pszichiáterétôl kapja a feladatot,
hogy írja össze az összes olyan fiút,
„akivel valaha a legcsekélyebb, bármi-
féle akármi történt.” Annyit elárulha-
tok, hogy tizenöt név szerepel ezen a listán,
olyan fiúé, akivel egyszer randizott, aki egyszer
megcsókolta, akit csak távolról imádott, aki
csak pletyka volt stb. A 13. Jackson Clark, aki-
vel tényleg járt, de nemrég szakítottak. Errôl ki-
csit részletesebben szól, hiszen a szakítás után
jelentkeztek a pánikrohamok nála. Érdemes  fi-
gyelmesen olvasni a Roo által elmondottakat,
hiszen nem kevesebbrôl van szó, mint hogy
miképpen dolgozzuk fel az érzelmeinket, mit kell tennünk, hogy
ne hazudjunk saját magunknak. Aztán ott vannak a szülôk, a ba-
rátnôk... (Fordította: Rudolf Anna.)

Kisebbeknek ajánlja a Könyvmolyképzô Kiadó Elisabeta Gnone
Az ikrek titka c. meseregényét, amely egy trilógia elsô része. Egy va-
rázslatos, réges-régi falucskába kerül egy tündér, Feli. Ô meséli el az
odaérkezése után született ikerlányok, Pervinka és Vanília történe-
tét. Ikrek, de úgy látszik, hogy csak a Vini után 12 órával született
Babú a boszorka. Akkor pedig el kell ôket választani egymástól –
mondja ki a fôboszorka. – Az Idô nagy hatalmú varázsló. Hagyjuk,
hadd végezze a dolgát! – veti ellen a tündér. És igaza van. Zöldla-
pályvölgyben, a Bûvös Tölgy falujában, ahol emberek (Nembûvö-
lôk) és mesebeli lények (Varázstudók) élnek  tökéletes egyetértés-
ben, különös dolgok történnek aztán. A dajkatündér meséjét szá-

mos fekete-fehér rajz illusztrálja, de Dahlia Pe-
riwinkle emlékkönyvének színes lapjai adnak
igazi képet errôl az elbûvölô mesevilágról, a
rendkívüli kalandok emlékezetes színhelyeirôl,
és az igazán szeretni való és a kevésbé szeretet-
re méltó szereplôkrôl. (A fordítás Mátyás Dénes
és Katona Ildikó munkája. A verseket Arató Dá-
niel fordította.) 

Képeskönyvek
William Shakespeare 36 drámája közül húsznak
a cselekményét gyerekeknek szóló mesékké a

Lamb testvérpár dolgozta át még a 19. század elsô évtizedében.
Hasonló vállalkozásba fogott Barbara Kindermann, kitalált egy
sorozatot, amelyben a világirodalom jelentôs alkotásait nyújtja
át a gyerekeknek, átdolgozva. Elsôként a Romeo és Júlia címû
Shakespeare-dráma meseváltozatát adta ki a General Press a
Világirodalom gyerekeknek sorozatban. Már a 10 év alattiak
megismerhetik a veronai szerelmespár történetét, élvezhetik azt

a költôi nyelvet, amelyen a mû megszólal. Mészöly Dezsô drámafor-
dításának felhasználásával Szalay Zsuzsanna ültette át a szöveget
magyarra. A nagy alakú, kemény táblás, mûnyomó papírt felhasz-
náló kiadvány értékét nagyban növelik Christa Unzner finom, matt,
kevés színt alkalmazó rajzai,  melyek megidézik a reneszánsz Itáli-

át, a tragédia hangulatát, megjelenítik a
legfontosabb szereplôket.

A Naphegy Kiadó friss kínálatában, a
Mûvészi Mesekönyvek sorozatban talál-
tam egy Mikulás-csomagba való Miku-
lás-mesét, amelyet Jutta Gorschlüter írt és
Anatolij Burikin illusztrált. A Mikulás és
a kiscica cím rögtön elárulja, hogy a bá-
jos történetben szerepel egy kis fekete ci-
ca  is, akit lelketlen emberek kiraknak az
autóból az országúton. A didergô és
ijedt jószág szerencséjére arra jár rénszar-
vasok vontatta szánkójával a nagy sza-
kállú, piros kabátos Mikulás, aki éppen

ajándékot visz a gyerekeknek. Magával viszi a cicát, aki-
nek szép nyugodtan várakoznia kellene, míg ô telepakol-
ja a kirakott cipôket, csizmákat. De a cica éhes is, kíván-
csi is... (Fordította: Szigethy Katalin.)
Aktuális mese a Téli varázslat, melyet Jonathan Emmet írt
és Vanessa Cabban illusztrált. Hôse,  az Ide nekem a Hol-
dat! c. kötetbôl már ismert Vakondok, egy téli délután ki-
dugja fejét a földbôl. „Beköszöntött a tél, az erdôt vastag
hópaplan borította. Vakondok még sohasem látott havat.

Nagyon tetszett neki a furcsa, fehér vidék.” Milyen  élmények vár-
nak a lelkes kis jószágra a havas erdôben, míg egyedül ámulva-bá-
mulva ballag és csúszkál, s majd miután találkozik a barátaival: Mó-
kussal, Nyuszival és Sündisznóval  – errôl mesél ez a vidám, a ter-
mészet csodáit a kicsiknek élményszerûen bemutató képeskönyv.
(Fordította: Parnaki Ágnes.)

Idegenvezetés a tanyán
Az elôbbiekhez hasonlóan nagy alakú, mûnyomó papírra nyomott,
különlegesen masszív borítójú kiadvány Ana Serna Vara Történetek
a tanyáról c. kötete, amely a Napraforgó Kiadó gondozásában lá-
tott napvilágot. Ez az élénk színvilágú, mozgalmas, dupla oldalas
képekkel illusztrált könyv nem egyhúztomban olvasandó, mint va-

Könyveket az ajándékkosárba!
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lami mese, hiszen itt alapjában ismeretterjesz-
tésrôl, olvasói szemszögbôl ismeretszerzésrôl
van szó. „E könyv célja, hogy végigkalauzolja
a gyerekeket a tanya csodálatos világában” – ír-
ja a spanyol szerzô az Elôszó-ban. A mû négy
részbôl áll: Zelma, a tyúkocska az idegenveze-
tô, aki elôször is bemutatja a  tanyán élô álla-
tokat. A baromfiudvarban láthatók tyúkok,
pulykák, ludak. A galambdúcban fészkelnek a
gazda kedvencei, a galambok. De látni az ud-
varon pávát is. Vannak itt tehenek, juhok és
kecskék, az ólban disznók, a kaptárakban mé-
hek stb. A második fejezetben Zelma  elmagya-
rázza, milyen munkák folynak a ház körül, a mezôn tavasztól ôszig.
Harmadjára a kertet és a házat járhatjuk be  szöveg és kép segítsé-
gével. Az utolsó fejezetben a tanyáról szóló dalokat találunk. Ma-
rifé González rajzain majdnem teljesen olyanok az állatok, mint a va-
lóságban. Ám van valami meseszerû az egész-
ben, hiszen a gazda, Miklós bácsi és a gazda-
asszony, Teri néne nem emberek, hanem mac-
kók. (A prózai részt  Verzár Krisztina, a verseket
Lôrincz Judit fordította.)

Mesélô-mesés festmények
Hat éven felülieknek ajánlja a Móra Kiadó új,
mûvészettörténeti sorozatának (Mesél a  fest-
mény) elsô két kötetét: a Zene és tánc valamint
az Állatok tárlata a Sylvie Dannaud–Gertrude
Dordor francia szerzôpár alkotása. Rendhagyó
tárlatvezetésre hívnak bennünket ezek  a rend-
kívül  vonzó kivitelben megjelent kiadványok. Az elsô négy
olyan ismert festményt mutat be, amelyeknek témája a zene és
a tánc. A szerzôk mindegyik képhez történetet találtak ki, amit
a kép valamelyik szereplôje mesél el. A kihajtható füleken vala-
mint a színes féloldalakon rövid  ismertetôket olvashatunk a
korszakról és az országról, amelyben-ahol a remekmû született, a
festôrôl és a kép témájával kapcsolatos egyéb dolgokról (pl. a velen-
cei karneválról, a 18. sz-i  fôúri életrôl). S vannak oldalak, amelye-
ken öt-öt kérdést talál az olvasó. Aki nem tud önállóan felelni ezek-
re, természetesen kap segítséget. Az Állatok tárlata ugyanígy épül
fel, csak itt házi- és vadállatok népesítik be a 14. sz-i francia minia-
túrát, a 15. sz-i itáliai freskót, a  16. sz-i németalföldi táblafestményt
és a 18. sz-i francia olajképet. A négy mestermû festôje  közül elôb-
biben Degas, itt Jan Brueghel a legismertebb. Fontos információkat
kapunk a 18. sz-i paraszti  életrôl, de a falkavadászatról is. Mind-
azonáltal e képek alapos szemügyre
vétele a festmények, a festészet jobb
megértését gyakoroltatják velünk.
(A fordítás Nagy Nóra munkája.)

Egészség, sport
és történelem
Színes, játékos és hasznos könyvet
adott ki a Semmelweis Kiadó óvo-
dásoknak és  kisiskolásoknak. Béres
Melinda A Csintalan Manók és az
Eszem-Iszom Varázsvers c. kötete  az Egészség köny-
vecskék sorozat 1. darabjaként látott napvilágot, Kô-
szeghy Csilla rajzaival. A történet szerint dr. Tündérla-
ky Kamilla Lilla, az okos és jószívû doktor szombat
délben ebédre várja a három, ételben-italban váloga-
tós,  a nem-szeretem ételeket lecikizô, nem a  leg-
egészségesebben táplálkozó manót. A legkedvesebb

tündér-doki – láss csodát – beleteszi ôket  táskájába, ahol
találkoznak Boltónia királyával, Harmincadik Mirelittel.
Hogy ô miért sírdogál,  s  hogyan fejtik meg az Eszem-
Iszom Varázsverset, végül miképp kerülnek vissza Kamil-
la  asztalához, akinek hálásak a különös kalandokért, az
derüljön ki a jópofa rajzokból és a  tanulságos mesébôl.

A Tessloff és Babilon Kiadónál a Mi micsoda sorozat-
ban most megjelent  Sport c. kötet, Elmar Brümmer–Jürgen
Zeyer munkája, Nikolaj Smirnov illusztrációival, elôször is
arra a kérdésre válaszol: Mi a sport?, majd arra: Miért spor-
tolunk? Utána történeti  áttekintés  következik. Ebbôl ki-
derül, Belsô-Ázsia nomád népei már a Kr. e. 3500 körüli
idôkben rendeztek nyilazással egybekötött lovasjátékokat.

Szó esik az ókori olimpiákról, a középkori lovagi tornákról, az
1896-ban újjáéledt olimpiai mozgalomról, a sport és a gazdaság
kapcsolatáról. Megtudjuk, miért Angliát tekintik a sport hazájának,
és azt is, mióta mûkönek  magyar sportegyesületek. Ezek után a hu-

szönöt legnépszerûbb sport bemutatása következik: a
labdarúgástól a kosár-, röp-, kézi-, vízi és gyeplabdán,
a jégkorongon, atlétikán, lovassporton, öttusán át a sí-
sportig. A divatsportok és extrémsportok (pl. gördesz-
ka, free climbing) ismertetése  után a (nyári és téli)

olimpiai játékok csillagairól olvasha-
tunk. A fantasztikus sportteljesítmé-
nyeket és bravúros rekordokat kieme-
lô, nagyszerûen illusztrált kiadvány
végén ahhoz kap jó tanácsokat az ifjú
olvasó, melyik sportágat válassza, ha –
remélhetôleg – kedvet  kapott a test-
mozgáshoz, a sporthoz, amely az
egyik legjobb szabadidôs tevékenység
a  világon. (Fordította: Frenkel Attila.)
A Móra Könyvkiadó Krónika soro-

zatának elsô kötetébôl a pápaság törté-
netét ismerhetjük meg, a pápák uralko-
dása szerint: Róma elsô püspökétôl,

(Szent) Pétertôl a mostani pápáig,  XVI. Benedekig. A második pa-
zar kötet a Fáraók krónikája, ebben 170 ókori egyiptomi uralkodót
mutat be az angol egyiptológus, régész és numizmatikus szerzô, Pe-
ter A. Clayton. A kötet egyszerre népszerû történelmi munka és
alapvetô szakkönyv: eszerint tanulók, tanárok is felhasználhatják,
de a múzeumlátogatók és a turisták is haszonnal forgathatják (bár
útikönyvként aligha ajánlott magukkal cipelniük. Ezt a tartalmas és
gazdagon illusztrált könyvet –  a 350  képbôl 117 színes! –  az ér-

tékes, megóvandó könyveink kö-
zött kell tartanunk.) A 224 olda-
lon az  ismert fáraók portréját
kapjuk, de kikerekedik a szöveg-
bôl az ókori Egyiptom átfogó tör-
ténete, az i. e 3150-tôl  i. e. 30-ig.
Több mint 3000 év hat fejezetre
osztva: a bámulatos, a minden
bizonnyal leghosszabb életû civi-
lizáció története egy nézôpont-
ból. Az Alsó- és Felsô-Egyipto-
mot egyesítô Narmertôl a pira-
misépítôkön, az Újbirodalom
urain át ama Kleopátra  Caesari-

on nevû fiáig. A kötetet névmutató zárja, s talá-
lunk benne magyar és idegen nyelvû bibliográfiá-
it is. A sok gagyi között (mert az ókori Egyiptom-
ról is ontják a dilettáns munkákat) egy megbízha-
tó, olvasmányos szakmunka a Fáraók krónikája.
(Fordította: Dezsényi Katalin.)
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A közelmúltban megjelent Cigány me-
sék címû kötet néhány népmese mel-

lett, a roma népszokásokról és történe-
lemrôl szóló meséket, történeteket tar-

talmaz. A kötet alkotójával, összeállító-
jával, Bársony Jánossal beszélgettünk.

■ – A könyvhöz az ötletet az adta, hogy fele-
ségemmel, Daróczi Ágnessel megjelentettünk
egy cigány népismeret kötetet, amelyet a nem-
zetiségi oktatásban használnak, tehát szélesebb
publicitást nem kapott. E régebbi könyvnek a
történelemmel foglalkozó fejezeteit én írtam
és most a Cigány mesék címû kötet számára át-
dolgoztam, illetve kiegészítettem különbözô
népszokásokkal. A történetek a cigányság identitásával foglal-
koznak, mely nagyon aktuális kérdés manapság, hiszen nap-
jainkban folyik a cigányság identitásának megalapozása, ki-
alakítása. A magyaroknál ez a folyamat elôször a nyelvújítás
környékén játszódott le, akkor döntötték el, hogy melyek a
történelemnek azok az elemei, melyek az identitásunkat meg-
határozzák, hogy például Mátyás az igazságos király, hogy
népünk történelme olyan, mint ahogy az a Himnuszban
megjelenik. Kialakult egy közmegegyezés arról, hogy mit je-
lent magyarnak lenni. Aztán ez a folyamat több ízben meg-
ismétlôdött, újabb és újabb megállapodások jöttek létre, má-
ra túl vagyunk a kettôs honfoglalás ügyén is. Ez a folyamat
most elôször játszódik le a történelmük során a cigányoknál. 
– Kinek szánják a kötetet?
– Mind a cigány gyerekeknek, mind a nem cigány gyerekek-
nek, de a felnôtteknek is, hiszen ilyen formában ez eddig se-
hol nem látott napvilágot. A kötet segítséget nyújt a romák-
nak az öndefinícióban, a magyaroknak meg egy olyan kultú-
ra megismerésében, mellyel kapcsolatban ma is számos elô-
ítélet él. Ezekkel a történetekkel nem találkoznak sehol sem
a gyerekek, sem a szüleik. Sokáig vártam, hogy majd valaki
megírja a történeteket, de miután húsz évig nem történt sem-
mi, úgy döntöttem, hogy megírom én.
– Mióta foglalkozik evvel a témával?
– Kisebbségkutató vagyok, 17 éves korom óta foglalkozom ci-
gánykutatással, akkor adtam le az Akadémiának az elsô nép-
zenei gyûjtéseimet, és azóta elsôsorban gazdaságtörténettel,
kisebbségi joggal, kisebbségpolitikával foglalkozom. De alap-
vetôen kisebbségtörténelmet kutatok. Emellett benôsültem
egy cigány családba, tehát nagyjából belülrôl élem és értem a
roma kultúrát. 
– Mi az oka annak, hogy ilyen kevés a népmese a kötetben?
– Népmesegyûjtemények jelentek meg szép számmal, itthon
is, külföldön is. A kötet arról próbál meg számot adni, hogy
mennyire közös a magyarok és romák történelme, hogy több
száz éve közös a történelmünk.
– A cigányság mekkora része beszéli ma a cigány nyelvet?
– A magyar anyanyelvûek és a román anyanyelûek – vagyis a
beások, akik szintén cigány anyanyelvûek voltak valamikor
egyaránt nyelvváltáson estek át, az egyik a románt, a másik a
magyart választotta az eredeti nyelve helyett. Magyarországon
a második legnagyobb nemzetiségi nyelv a cigány, közel száz-
ezer embernek ez az anyanyelve. Az, hogy ilyen mértékben
csökkent a használata, Mária Terézia rendeletének köszönhe-
tô. Ô ugyanis betiltotta mint kisebbségi nyelvet, huszonöt

botütéssel büntette azt, aki a Kárpát-me-
dencében cigány nyelven megszólalt.
Köszönhetôen annak, hogy ez a rendelet
ötven évig hatályban volt, elég sokan le-
szoktak a cigány nyelvhasználatról. Ahol
a közösség erôsebb volt, ott nem tartot-
ták be ezt a törvényt, vagy titokban be-
szélték, vagy vándorolva mintegy kike-
rülték. Voltak olyan vidékek is, ahol ki
sem hirdették a törvényt, mert nem ér-
tettek vele egyet. Ma Magyarországon a
cigányoknak több mint 70 %-a magyar
anyanyelvû. Egyedi helyzet a magyaror-
szági, Nyugat-Európában, Romániában,
Szerbiában sokkal nagyobb arányban be-
szélnek cigányul. Fontos, hogy természe-
tesen mindkét nyelven, a magyaron és a

cigányon is nyomot hagyott a hat-hétszáz év együttélés, több
száz szó került át az egyikbôl a másikba.
– Milyen formában folyik nálunk a cigány nyelv oktatása?
– Állami nyelvvizsgát lehet belôle tenni, és középiskolákban
például a Gandhi Gimnáziumban, a Kalyi Jag Iskolában fo-
lyik a nyelvi oktatás és a pécsi egyetemen van romológia tan-
szék. Általános iskolában nálunk nem tanítanak cigányul.
– Mi a tendencia, inkább megtartják ma a nyelvüket a ci-
gányok, vagy inkább magyarul beszélnek?
– Közössége válogatja. Mindenképpen érték a nyelv, akinek a
cigány az anyanyelve, az azon a nyelven érzi magát otthon. Ha
az iskolában nem tanulhatja, akkor idegenebb az iskola. Érték
azért is, mert kommunikációs eszköz, lehetôség arra, hogy ha
a világon bárhol találkozik az ember cigányokkal, meg tudja ér-
tetni magát velük. Abból a szempontból is hasznos, hogy aki
tud egy indogermán nyelvet, annak a többi megtanulása is lé-
nyegesen könnyebb. Már a kétnyelvûség önmagában is értéket
képvisel, és a magyarországi cigány anyanyelvûek döntô több-
sége kétnyelvû, hiszen magyarul is beszél. Egy-egy közösség
van, ahol magyarul gyengén beszélnek. De a zavarmentes isko-
lai léthez hozzátartozik a magyar nyelv ismerete.
– Mennyire befogadóak a cigányok? Mennyire tudott in-
tegrálódni abba a családba, amelybe benôsült?
– Ez egy bonyolult kérdés. Körülbelül annyira befogadóak,
mint a magyarok. Mindig az adott embertôl és adott szituá-
ciótól függ, mennyire fogadják el az embert.
– Az, hogy cigány családban él, mennyiben könnyíti meg
e kultúra vizsgálatát?
– Rettentôen könnyû dolgom van, hiszen ami az abban a kul-
túrában felnövônek természetes, az számomra nem feltétlenül
az, hanem meglátom a különbséget meg a hasonlóságot, meg az
azonosságot meg a variációt. Én többféle kultúrában, többféle
identitásban élek, nekem feltûnnek ezek a dolgok. Látom, hogy
mi az a pár apró különbség, ami fellelhetô, és azt is, hogy
mennyivel több a hasonlóság, mint ahogy az emberek gondol-
nák. A hasonlóságokra általában nem gondolnak az emberek,
fôleg, ha olyan elôítéletekkel sújtott néprôl van szó, mint a ci-
gányság. Nem gondolják, hogy ôk pont olyanok, mint mi. Az
esetek kilencvenkilenc százalékában ugyanúgy gondolkodnak a
világról, mint mi, csak esetleg mások a halottakkal kapcsolatos
szokásaik például. De csak egy kicsit mások, mint a mieink.

Jolsvai Júlia
Bársony János: Cigány mesék
Móra Könyvkiadó, 120 oldal, 2190 Ft
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■ – Írótársai 50 írással lepték meg
születésnapja alkalmából. Hogyan fo-
gadta a kötetet? Kik szerepelnek ben-
ne, mennyiben kapcsolódik ez ahhoz
a kommunikációhoz, amit Ön folytat
évek óta a pályatársakkal?
– Ha az ember elért egy kort, óhatatla-
nul rá kell ébrednie, hogy minden hi-
vatalos elismerésnél, díjnál többet ér-
nek a „szaktársak” baráti gesztusai, fi-
gyelme és megbecsülése. A kötetet
összeállító és szerkesztô Tarján Tamás
minden apró részletre kiterjedô okos
gondoskodása, és a Tinta Könyvkiadó
példaértékû hozzáállása nélkül persze
mindez nem valósulhatott volna meg.
A könyv voltaképpen három szerkezeti
egység tartalmi és kronologikus egybe-
játszatásából állt össze: a pályám során
korábban született fontosabb tanulmá-
nyokból, kritikákból; a külön a mosta-
ni alkalomra Tamás által felkért írótár-
sak küldeményeibôl; és a családi képtárból összeválogatott, sze-
mélyes és irodalomtörténeti érdekû fényképekbôl, kiegészülve
olyan saját írásokkal, amelyeket a szerkesztô jónak látott bevá-
logatni. Számomra külön értéke a könyvnek, hogy három gene-
ráció meghatározó írói és irodalomtörténészei is megtiszteltek
az írásukkal. A nagy „öregek” közül Bertók László, Czigány
György, Csukás István, Géher István, Görgey Gábor, Kabdebó
Lóránt, Lator László, Szakonyi Károly, Tandori Dezsô, Tornai
József. A középnemzedékbôl Bárdos László, Jász Attila, Kuko-
relly Endre, Kulcsár Szabó Ernô, Petôcz András, Sebeôk János,
Tverdota György; a fiatalok közül például Acsai Roland, Be-
decs László, Follinus Anna, G. István László, Szentmártoni Já-
nos és mások. A kötet bemutatóján, október 27-én a Nemzeti
Színház Kaszás Attiláról elnevezett termében az egyik fiatal író
úgy foglalta össze az igazán elegánsra sikeredett könyv szerepét,
hogy „megszületett a Turczi-biblia”. Ámen. E helyt is köszö-
nöm mindenkinek, aki nevével és munkájával járult hozzá az
Átélések – Turczi 50 létrejöttéhez.
– A könyv címében is összecseng legutóbbi kötetének cí-
mével, az idei Könyvhétre kijött, és komoly sikert aratott
Áthalásokkal, amelyben 50 költôelôd, barát, példakép emlé-
két idézi meg. Ez a vállalkozás korántsem volt elôzmények
nélküli, gondoljunk csak a mûfajteremtô Sms 66 kortárs köl-
tônek címû korábbi munkájára. De ha messzebbre tekin-
tünk vissza az idôben, már legelsô kötetében, a Segédmú-
zsák fekete lakkcipôben is tiszteleg egy-egy nagy mester elôtt.
Mégis fölmerül a kérdés, mi késztette most e sajátos memo-
árok megírására? Az itt kirajzolódó, saját kánonban külön-
bözô utakon járó, más-más irányt képviselô költôelôdökkel
találkozunk, hogyan kerültek ôk egymás mellé? 
– József Attila azt mondja (1931-ben, amikor szabadegyetemi
elôadásokra kérték fel), hogy az alkotónak nem elég mûvelnie
az irodalmat, a szakmai-mesterségbeli oldal, azaz a tehetség mû-
ködtetése mellett a tanulás folyamata sem mellékes. Tanulni

csak attól lehet, akinek ismerjük a dol-
gait. Szó és magatartás, mû és élet ad
formát, no meg tartást a mindenkori al-
kotó embernek: ez az irodalmunk örök-
sége. Abban a hosszú pillanatban, ami-
kor a költôelôdök mûvei a befogadói fi-
gyelem és az újraalkotó érzékenysége ál-
tal élô szövegekké válnak, már nem egy
sírkertben, vagy különbejáratú házi
panteonban sétálunk, amikor ôket idéz-
zük. Közünk lesz ahhoz, amit ôk csinál-
tak, viszonyt alakítunk ki nyelvezetük-
höz, beszédmódjukhoz, ugyanakkor
egyfajta leletmentést is végzünk egy-egy
feledésbe merülô életmû felmutatásá-
val. Vagyis megkezdôdik az átörökítés
folyamata. A költô halálával amúgy is
egy új, második, extenzív folyamat in-
dul el, erre van az igen pontos utóélet
kifejezés, amikor megindul a hátraha-
gyott, befejezett mû élettényektôl és
más zavaró körülményektôl mentes lé-

lekvándorlása. Ez az igazi rosta, ekkor derül ki, mi veszik, mi
marad. Az Áthalások nem más, mint verses párbeszéd a már
nem élôk számomra legfontosabb szövegeivel. Minden iroda-
lomtörténeti rangtól, besorolástól független kalandozás ez tér-
ben és idôben. Leginkább az köti ôket össze, hogy az én köny-
vemben vannak együtt, hogy a megértés katarzisát az ô mûve-
ikben tudtam, vagy akartam felmutatni.
– Kik voltak azok a mesterek, akiknek különösen sokat kö-
szönhetett, kik segítették az indulásban? Mennyiben sors-
szerû, hogy a késôbbiekben Ön karolta fel a pályakezdô-
ket, kiadta – többek közt – elsô könyveiket, Parnasszus Tá-
bort szervezett.
– A sors nagy szerencsejátékos, de én mégis inkább hiszek az
egészséges erôk játékában. Abban, hogy jobbára semmi sem
történik véletlenül. Nem véletlenül kerültem egyetemistaként
kapcsolatba a bölcsészkari Jelenlét akkori csapatával. Az sem
volt véletlen, hogy – tatai születésûként – elsôként a tatabá-
nyai Új Forrás mutatott be; hogy bejáratos lehettem a legen-
dás régi Mozgó Világ Bertalan Lajos utcai szerkesztôségébe;
hogy az ÉS-ben akkor még létezô Új Hang rovatban való
megjelenésem után a Szépirodalmi Kiadó fogadta be elsô há-
rom kéziratomat; hogy olyan emberek figyeltek (fel) rám,
mint Vas István, Orbán Ottó, Fodor András, Páskándi Géza,
hogy csak azokat említsem, akik már nincsenek itt. Sokat kap-
tam tôlük, és 1995-ben, amikor egy költészeti folyóirat meg-
indítása már több volt sziluettnél, úgy gondoltam, én is teret
nyitok a legfiatalabbaknak. A Parnasszus folyóirat a kezdetek-
tôl céljának tekintette a pályakezdôk felkarolását, és fórum-
hoz juttatását, esetenként még kisebb minôségi engedmények
árán is. A Parnasszus Könyvek megindításakor többek közt
olyan alkotók támogatták az elsô kötetes sorozatot, mint Len-
gyel Balázs, Kántor Lajos, Pomogáts Béla, Rába György, Tan-
dori Dezsô. Ôk jelentették az egész ügy szakmai és emberi
aranyfedezetét. 5
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„Megszületett a Turczi-biblia”
Beszélgetés a József Attila-díjas költô, író,
mûfordító Turczi Istvánnal

Folytatás a 546. oldalon.



■ Szándékkal a nagy P. Kiadót jelöl, a
név, a sikertörténet gyorsnak látszik a
változatosság miatt, jól megalapozott-
nak. Ahelyett azonban, hogy a sokféle-
séget ünnepelném, az elmúlt bô két év
rangosodását, erôsödését, inkább ráté-
rek, miért részemrôl ez az elismerés.
Három könyvre hívom fel a figyelmet
az alábbiakban.

Tehetném a végére a legkönnyebb
mûfajt, az X-faktorosat. Csakhogy a fe-
le részben kis bizarr sztorikat tartalma-
zó mû, a két jeles angol rejtélyszakértô
(Martin Plimmer és Brian King) gyûjte-
ménye (A véletlen játékai, 332 old.) több
ennél. Mi a véletlen? Arthur Koestler
szerint mókásan misztikus akármi,
vagyis hogy „a dolgok szívesen történ-
nek egyszerre”, illetve a világ tolvajnyel-
ve, nyelvjárása, mókázása stb. Jung, a
nagy pszichológus-filo-
zófus szerint pedig (ô
Paulival, a nem kisebb
kaliberû lélekmesterrel
közös kísérleteket is vég-
zett, nekem szerencsém
volt e dolgokról még
Mészöly Miklóséknál
hallani, magától Polcz
Alaine-tôl is, 1958 táján)
a teremt(ôd)és idôbeli
aktusának részesei va-
gyunk, ha valami efféle
„egybeeséses, irracioná-
lisnak látszó” dolog tör-
ténik, fôleg ha velünk.
Mert nem akarjuk elhin-
ni, hogy milliárdokból
vagyunk „egy”, nem,
egyéni gôgünk mellé a
közösségnek ez a tejszín-
habja is kell a tortáról.
Hogy például egy Kezem-Lábam-Rá nevû lóra fogadunk, megme-
nekülünk, sôt, vastag lesz a pénztárcánk, de negyed évre rá hasz-
nálhatatlanra törjük a kezünk, mindjárt utána lesz egy sánta ku-
tyánk. A repülôgépet az elromlott vekkeróra miatt lekésô, így a le-
zuhanást mindjárt a földön megúszó menedzserrôl nem is beszé-
lek, vagy arról, hogy a neves-néhai ex-Beatle a nótáját „véletlenül”
egy már meglévô, legalább oly híres nótára „hajaztatta”. (Finom
voltam?) De igazi finom megállapításoknak is nagy sokaságát lel-
jük a két bûvészértô mester könyvében; s hogy értik az élet bûvé-
szetét, tudják, mely kalapokból (forrásokból) kell elôvarázsolni a
nyuszikat. Statisztika, matematikai összefüggések sora… hány
százezer az esélye annak, hogy koca golfozó egybôl „ászt” (így
mondják?) üt, de hogy két koca egymásután teszi ezt, annak 1,85
milliárd. Vagy ha nem, hát kis nyúl: mondom Arany Jánossal. Az
ajánló szöveg szerint is: „Intelligensen szórakoztató” olvasmány!

Közbeiktatok egy telivér krimit, igazi orosz (persze, angolul író-
dott), szerzôje a nekünk mindjárt teljes vértezetben bemutatko-
zó R. N. Norris. Neve, remélem, mûveinek sorozata nyomán is-
merôsünkké válik, ez a könyv itt: A balta (kb. 340 old.) Remek,
havas, rácsos oroszos borítóval. Mindegy, hogy „Szinkronban a

világgal”- típusú könyv, tehát Földünk több nagy-
városában jelenik meg ugyanazon a napon. Meg
fogja érni a siker útján azt a napot is, melyen cik-
kem megjelenik. Raszkolnyikov vizsgálóbírója,
„Porfirij” nyomoz itt újra, 1867 decemberében.
Legalább öt áldozatot számolok a Dosztojevszkij
és P. D. James skálavégpontjai közt elhelyezkedô
körömrágatóan izgalmas, érzéki élvezeteket is
nyújtó, olykor émelyítô, megborzongató figurákat
felvonultató bûnügyi regényben. Dosztojevszkij
utcalányának is van megfelelôje, Raszkolnyikov-
nak kevésbé, de a vad nyitó jelenet (a havas park-
ban fára felkötött parasztszerû emberrel, övében
véres balta, mellette utazótáskában egy törpe em-
ber holttestével) csak a küszöb. Kifogástalanul

font cselekmény, minden igaz,
de a visszája sem… John Dick-
son Carrt is említhettem vol-
na, és a vizsgálóbíró itt is meg-
nyeri rokonszenvünket. Az ala-
kok mintha valóban egy jól
összesûrített Dosztojevszkij-re-
gény lapjairól léptek volna le,
de ezt nem bánjuk. Többet
nem árulhatok el, mondok
csak annyit, hogy a könyvszak-
mában játszódik a krimi, és a
véletlenek témakörébe tartozik
(Plimmer úr, King úr, figye-
lem) az a sztori, hogy a napok-
ban olvastam egyik kiemelke-
dô könyves nagymesterünk fel-
kiáltását: vajon a mi könyvki-
adói szakmánkról (nem spec a
magyarról, na jó még!) milyen
krimit lehetne írni, mondotta
ezt egy médiás bûnügyi regény

kapcsán. Engem meg a közúti balesetben szétroncsolt szeren-
csétlen akárki naturalista leírása borzasztott el, lévén hogy több
rémes közútit volt szerencsém megúszni, hûha.
A legjobb könyv a három közül mégis a magyar származású,

Kanadában élô, ott a legkiválóbb esszéistának tartott George Jo-
nes gyûjteményes (kb. 420 oldalas) alkotása jó pár újabb évtized
világi történelmérôl. Nem a lélek, inkább a lelket tipró historikum
kulisszatitok-sorozata ez (Történelem seprûnyélen a nem Potter ba-
rátocskánkra utaló magyar cím), és mintegy önvallomás, holott
a bûnöket nem Jonas követte el; Hitler és Pacelli, euroszex, tan-
kokba zárt emberek, a holokauszt, az 1935-ös év, a fájó törté-
nelem, a mi lett volna, ha… ez mind objektív tényszerûségeket
tartalmazó fejezetcím-félék rendje, elég a tartalomjegyzéket vé-
gigfutni, izgulunk. Rejtély is van, mit fed a Kerge marhák, szent
tehenek részcím, az meg, hogy Bárányévek és tigrisnapok, hogy A
rák megtanul fütyülni, meg hogy Nemes barbárok stb. rejtélyesebb,
mint az, hogy A terrorizmusról, A zsidókérdés, A posztszovjet
Oroszország. A véletlenekrôl is esik szó, meg nekem külön ilyen
jungi-paulii ügy A pokolba vezetô, sárga köves út, ejha, több ily
rajzom van.

Koestler és a legjobb angol–német világmagazinok tanítványa
is a jeles tehetségû, hiteles Jonas; nélkülözhetetlen könyv ez a
mélyebben érdeklôdve is szórakozni vágyó értelmiséginek.

Tandori Dezsô5
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MESTERKURZUS
… A MEGISMERÉS ÚTJAI 

Kötve, 472 oldal, 3500 Ft
A népszerû rendezvénysorozat

elôadásaiból készült a kis
zsebkönyvsorozat, melynek 11–20. köte-

tének anyagát tartalmazza
az újabb gyûjteményes kötet. 

Ranschburg Jenô:
SZÜLÔK KÖNYVE
A fogantatástól az iskolakezdésig
Kötve, Borsi Vera 40 illusztrációjával,
320 oldal, 3500 Ft
Szülôknek és leendô szülôknek szól, akik
átérzik a felelôsséget, amit a szülôi szerepkör
jelent és arra törekednek, hogy gyermeküket
értelmesen, elôítéletek nélkül neveljék.

Donald Sassoon:
A MONA LISA-SZTORI

Egy festmény története képekben
Kötve, védôborítóval, 4500 Ft

Donald Sassoon lebilincselô, fôként
képekben elbeszélt  krónikája  révén
betekintést nyerünk a Mona Lisa c.

festmény elô- és nem kevésbé érdekes,
izgalmas utóéletébe.

Rabindranath Tagore:
INDIAI BÖLCSESSÉGEK
MINDEN NAPRA
Kötve, 400 oldal, 2500 Ft
A könyv páratlanul nagyszerû
szellemi kísérô az év minden napjára.
A nagy indiai költô és filozófus
szövegeinek nagy részét most elôször
olvashatjuk fordításban.

John Baldock: NÔK A BIBLIÁBAN
Kötve, 304 oldal, 3300 Ft

Az Ó- és az Újszövetség és az apokrif
könyvek oldalait benépesítô elôkelô és

egyszerû nôk történetét meséli el Abitól
Czipporáig érdekes rajzokkal, fekete-fehér

illusztrációkkal.

Iain Johnstone:
TOM CRUISE
Színház az egész világ…
Kötve, 240 oldal, 2500 Ft
A világ egyik leghíresebb, legtöbbet
emlegetett és legvitatottabb emberének kü-
lönleges és lebilincselô története.

NAGY KÉPES BIBLIA
960 oldal + 64 oldal színes
melléklet, arany élmetszéssel,
12800 Ft
Az Ó- és Újtestamentum
teljes szövegével, Michelange-
lo, Tintoretto, Veronese,
El Greco, Murillo és mások
bibliai tárgyú festményeinek
reprodukcióival.

Bohumil Vurm:
EURÓPA TITKOS TÖRTÉNETE
Atlantisztól napjainkig
Kötve, 880 oldal, 5900 Ft
Európa történelmének rejtett, új
összefüggéseit a legizgalmasabb kérdések
vizsgálatán keresztül világítja meg
a három kötet egybegyûjtve.

Michael Johnstone:
SZABADKÔMÛVESEK
Kötve, 240 oldal, 3900 Ft

Michael Johnstone színes képekkel
gazdagon illusztrált könyve a

szabadkômûvesség gyökereit, elterjedé-
sét, szerepét vizsgálja a világban.

KALEIDOSZKÓP
Variációk versekre
65 vers 177 fordítása
Válogatta: Réz Pál
Kötve, 350 oldal, 2500 Ft
Az antológia népszerû külföldi verseket
tartalmaz, az eredeti szöveg mellett
a versek több fordítása szerepel
a legismertebb mûfordítók
tolmácsolásában.

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ôszi újdonságai
Popper Péter:
INGOVÁNY

A rejtôzködô lélek keresése
Kötve, 208 oldal, 2280 Ft

Könyv a pszichológia tisztázatlan
kérdéseirôl: a vallás vagy

az evangélium szövetségese-e
a pszichológia?

Saxum Kiadó Bt. 1134 Bp., Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 Honlap: www.saxumkiado.hu www.szigetkiado.hu E-mail: saxum@saxumkiado.hu



■ – Hogy miért félünk a feminista irodalom-
szemlélettôl itt és most, Magyarországon, 2007-
ben, nehezen magyarázható, de hogy hogyan
alakult ki a mély ellenállás a feminizmussal
szemben, árnyalhatóbb folyamat?
– Talán ha megértjük azt a folyamatot, amelynek
következtében kialakult a feminizmust elutasító
jelenlegi – véleményem szerint mélyen anakro-
nisztikus – helyzet, akkor részben választ kapunk
arra is, hogy miért félünk a feminista irodalom-
szemlélettôl. A feminizmusnak mint társadalom-
történeti jelenségnek két hulláma van:
az elsô hullám a legtöbb országban a
19–20. század fordulóján zajlott, és ha
nem is egyetlen, de legfontosabb célki-
tûzése a nôi választójog volt. Ennek el-
nyerése után minden országban vissza-
esést lehetett tapasztalni, hiszen úgy
tûnt, a nôk egyenjogú polgárok. Ez
azonban nem oldotta meg a látens
diszkrimináció okait: a kulturális kó-
dokban sokszor kimondatlanul rejlô, és
ezért természetesnek vett, meg sem kér-
dôjelezett, így mindennapi életünket
annál nagyobb hatásfokkal meghatáro-
zó jelentéseket, melyek mindennapi fo-
galmainkat, életünket észrevétlenül is a nôiesség és a férfiasság két-
osztatú fogalmai körül rendezik el, mégpedig olyan területeken is,
ahol ez erôsen megkérdôjelezhetô.

A „nyugati” feminizmus második hulláma, amely – Betty Friedan
kifejezésével ezt a „nevenincs problémát” kezdte el megfogalmazni
– a hatvanas évek végén  kezdôdött, azaz abban az idôszakban, ami-
kor Magyarországon ezzel szemben a felülrôl jövô és kényszerû
egyenjogúsítás zajlott, amelynek a következményeként a magyar
nôk jelentôs részének szinte a mai napig a hírhedt kettôs teherrel
kell megküzdenie, hiszen nálunk ugyan a nôk beléptek (beléptették
ôket) a nyilvános munka szférájába, de a magánélet belsô szerkeze-
te, munkamegosztása sok esetben változatlan maradt. Így aztán
nem csoda, hogy sokak számára vágyálommá vált, hogy ha lehet,
inkább csak egy „terhet” cipeljenek – azonban véleményem szerint
a megoldás inkább abban rejlene, ha sokkal alaposabban végiggon-
dolnánk a nôiességhez és a férfiassághoz kapcsolódó reflektálatlan
fogalmainkat.

Ami pedig az irodalomszemléletet illeti: a feminizmussal való
szembenállás részben szintén visszavezethetô arra az idôszakra,
amikor a tiszta esztétikum világaként értelmezett irodalom valami-
féle ellenállást jelentett a domináns hatalmi politikával szemben.
Ugyanakkor mint ezt azóta éppen az irodalmi kánonok körül lezaj-
lott viták is bebizonyították, a tiszta esztétikum világa, a szép fogal-
ma is mindig valamiféle – politikumtól sem mentes – értékrend kö-
ré rendezôdik, csak épp ha az értékrend politikuma kevésbé nyil-
vánvaló, mert épp a tiszta esztétikum álcája mögött rejtve marad,
akkor ebbôl a pozícióból könnyû ismét elutasítani az önmaga po-
litikumát felvállaló feminista irodalomszemléletet.
– Az Ön értelmezésében mit jelent a feminista irodalomszem-
lélet?
– Ez a legnehezebb kérdés, hiszen azért írtam meg ezt a könyvet,
hogy ezt a fogalmat talán magam számára is tisztázzam. Ha még-
is röviden kell megfogalmazni, azt mondom, olyan kultúrakriti-

kai szemléletmód, melynek középpont-
jában a kulturálisan konstruált nemi kó-
dok mûködésének az elemzése áll, még-
pedig az irodalmi intézményrendszer
minden területén.
– Ön szerint vannak-e az irodalomnak
mint intézményrendszernek a struktú-
rájában olyan intervenciós pontok, ame-
lyeken keresztül feministaként is be le-
het lépni az irodalomról való gondolko-
dás Magyarországon uralkodó áramába?
– Anglista lévén még nem adtam fel, hogy
a nekünk szánt kultúraközvetítôi szerep
több is lehet annál, mint hogy esetleg fel-
hívjuk a figyelmet az angol irodalom bizo-
nyos mûveire. Én nagyon fontosnak tar-
tom a szemléletközvetítést (ami nem azo-
nos a mechanikus átvétellel), illetve úgy

gondolom, egyre több olyan kortárs magyar szöveg van, melyek
szinte tálcán kínálják a genderérzékeny értelmezéseket. De még
itt sem állnék meg: Balassitól kezdve Kemény Zsigmondon
vagy Móriczon keresztül Nádas Péterig bárkinek a szövegét le-
het ilyen módon értelmezni.
– A könyv négy fô részbôl áll, mi ezeknek az egyes fejeze-
teknek a gondolati magja?
– A részben irodalmon túli kérdéseket is felvetô, illetve Virginia

Woolf Saját szoba címû nagyesszéjére koncentráló elsô egységet a
feminista irodalomfelfogás történetének összefoglalása követi, majd
mikroelemzések révén felvillantom a feminista irodalomszemlélet
magyarországi helyzetét. A könyvet két esettanulmány: az Állítsá-
tok meg Terézanyut! és az Éjszakai állatkert recepciójának az elem-
zése zárja.
– A szerkezeti egységek tagolása világosan mutatja, hogy a femi-
nista irodalomszemlélet közel sem egységes, mi több, komoly
belsô elméleti viták folynak. Mi errôl a véleménye?
– Én azt gondolom, hogy az efféle viták azok számára is nagyon
fontosak, akik úgymond „belül” vannak, de egyúttal árnyalják a ké-
pet a kívülállók számára is, így a viták megszüntethetik a feminiz-
musról élô, szerintem túl egysíkú felfogást, és egyúttal kapcsolódá-
si pontokat teremthetnek egyéb, elméletileg összeegyeztethetô iro-
dalomértelmezési irányzatokkal.
– Fôleg angol írónôkkel, angolszász írásmûvek elemzésével fog-
lalkozik, mit gondol a magyar nôi irodalom alakulásáról?
– Csak örülni tudok annak, hogy egyre markánsabb az írónôk je-
lenléte, és ennek következtében megszûnôben van a magyar iroda-
lomra még a huszadik században is oly jellemzô egy-hangúság vagy
egy-nemûség.
– Hamarosan megjelenik az Éjszakai állatkert folytatása, mit vár
ettôl a kötettôl?
– Pontosítsunk: megjelent, október 31-én volt a bemutatója a
Szomjas oázisnak. A napokban kaptam belôle egy példányt, de
még épp csak beleolvasni volt idôm. Ismerve azonban a szerkesz-
tôket és a szerkesztôi koncepciót, úgy gondolom, ismét érdekes, iz-
galmas kötettel ajándékozták meg az olvasókat.
– Melyek a további tervei, min dolgozik éppen?
– Mivel a könyvemmel egy idôben egy szerkesztett kötetem is meg-
jelent, most úgy érzem, egy kicsit töltekezni, pihenni kell.

Illényi Mária5
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Nemi kódok az irodalomban
Beszélgetés Séllei Nórával
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Diákoknak, tanároknak és nyugdíjasoknak 40%-os, oktatási
intézményeknek és könyvtáraknak 30%-os kedvezmény

helyszíni vásárlás vagy megrendelés esetén (+ postaköltség)!

www.napvilagkiado.hu
Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány utca 2. 
Telefon: 311-4866 Fax: 301-0577, e-mail: kiado@napvilagkiado.hu

FFÖÖLLDDEESS  GGYYÖÖRRGGYY
MMaaggyyaarroorrsszzáágg,,  RRoommáánniiaa  ééss  aa  nneemmzzeettii  kkéérrddééss
11995566––11998899
Két szomszédos nép, két nemzet, két ország, két állam Európa
középsô és délkeleti részének találkozásánál: magyarok, romá-
nok ezer éve egymás mellett, néha együtt, többször egymás el-
len. Közös ellenségek, de ritka összefogás, hasonló sors –  sors-
közösség nélkül. Több párhuzam, kevesebb hasonlóság, netán
azonosság a két nép történelmében. Különbözô nemzeti karak-
terek, hitek, a nyugatias és keleties hatások eltérô arányú hatá-
sa a nemzeti kultúrákra. Idôvel erôsödô konfliktusok, a 19. szá-
zad közepétôl egyre inkább egymásnak feszülô nemzeti ambíci-
ók. A térségi szupremácia megerôsítésére, megôrzésére tett kí-
sérlet a magyar oldalon, az egyenjogúság megszerzésére, majd
a modern nemzetállam megteremtésére, a nemzet egyesítésére
törekvés román részrôl –  ez jellemezte az I. világháború elôtti
idôszakot. Ez a két egymással ellentétes célmegjelölés határozta
meg a két ország szerepvállalását az I. világháborúban. Romá-
nia, higgadtan felmérve az esélyeket, az antanthoz csatlakozva
hadat üzent a központi hatalmaknak. Szövetségesei megnyerték
a háborút, és lehetôvé tették számára nemzeti céljai elérését.

2007, B/5, 540 p., 4500 Ft
ISBN 978 963 9350 595

PPIIHHUURRIIKK  JJUUDDIITT
NNaappllóókk  ééss  mmeemmooáárrookk
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Az ismert szociológus házaspár új könyve Túlélési straté-
giák címmel jelent meg a Kossuth Könyvkiadónál. Az
egyén és a társadalom válságkezelô, válságmegoldó al-
kalmazkodóképességét, lehetôségeit, cselekvéseit vizs-

gálja, és az ezekkel összefüggô társadalmi tapasztalato-
kat, mintákat mutatja be. A szerzô házaspárral adylige-

ti házuk egyik könyvtárszobájában beszélgettünk.

■ – Bemutatkozásként azt mondták, hogy
tapasztalatuk szerint mindig azt érdemes
kutatni, ami valamiként kapcsolódik a je-
lenlegi élethelyzetünkhöz. Körbenéztek
tehát a társadalomban, s megállapították:
a válságkezelés mostanában központi
kérdés? 
– Ezzel a témával akkor kezdtünk foglalkoz-
ni, amikor a rendszerváltás után nagyon sok
embernek radikálisan megváltozott az élet-
helyzete, azt lehet mondani, sokan kritikus
helyzetbe kerültek, ami a társadalmi váltások
idején gyakran és sokakkal elôfordul – kezdi a
válaszadást Kapitány Gábor. – A 20. század
különösen sok tragédiát vitt az emberek életé-
be: a rendszerváltások, gazdasági válságok
mellett ott voltak a különbözô politikák csôd-
jei, a háborúk, az embermilliókat fenyegetô
diktatúrák szörnyûségei, társultak ehhez az egyéni élet csapásai,
betegségek, családok szétesése. Ezért kezdtük el összeszedni, a ti-
pikus válsághelyzeteket és az ezekre válaszként érkezett jellegze-
tes válságkezelési technikákat. A túlélési stratégiák azért is érde-
mesek a kutatásra, mert rejtett kulturális mintái vannak, amelyek
belénk, egyénekbe beleivódtak az idôk során.
– Nagy sikert jósolok a könyvnek, ha olvasója használható
tippeket kap arra vonatkozóan, hogy miként kell túlélni a kri-
tikus helyzeteket, ilyen tanácsokra mindenki felettébb vágyik
a zavaros hétköznapokban.
– Személyre szabott tippeket nem adunk, mert a társadalomku-
tatásnak nem célja, hogy közvetlen megoldásokat kínáljon. Az
összegyûjtött és leírt alkalmazott stratégiák közvetve persze ta-
nácsként is felfoghatók. A könyv elsô fejezete a tanítványaink-
kal együtt végzett, több évig tartó kutatássorozaton alapul. Száz-
hatvan interjút készítettünk olyan emberekkel, akik végigélték a
20. század különbözô fordulatait. Másodelemzésképpen, kollé-
gáink eredményeire  is építettünk. A téma annyira fontos, hogy
Magyarországon például csak közvetlen kollégáink közül Han-
kiss Elemér, Losonczi Ágnes, H. Sas Judit is foglalkozott vele, s
rendkívül izgalmas anyagokat publikáltak. 
– A téma ilyen feldolgozottsági szintje mellett is érdemes to-
vább kutatni, elemezni?
– A szociológia elég tág tudományterület, s mindahányan más
megközelítésbôl szemléljük a problémát – veszi át a szót Kapitány
Ágnes.  – Mi abból indultunk ki, hogy az egyes embernek az al-
kalmazkodása mögött sokkal mélyebb, sokkal átfogóbb összefüg-
gések, kulturális minták húzódnak meg. A társadalom mint egész
is alkalmazkodik. Példát mondok, hogy a folyamat kézzelfogha-
tóvá váljék. Jellegzetes alkalmazkodási vagy adaptációs mód, hogy
az emberek válsághelyzetekbe kerülve visszanyúlnak tradíciók-

hoz, olyan korábbi tudásokhoz, amelyekkel az elôttük járt gene-
rációk rendelkeztek, de ez valahogy kicsit látenssé vált, ám elrak-
tározódott. A csíksomlyói búcsú négy évtizeden keresztül be volt
tiltva, mégis, amikor újra elôször megrendezték, a korábbi gazdag
tudásanyag mind rendelkezésre állt. Tudni kellett: hol gyülekez-
nek az emberek, milyen rend szerint állnak fel, mi a vonulás út-
vonala, hol szállnak meg, hogyan biztosítják az élelmet, milyen
énekeket énekelnek, miként történik a ceremónia. Minden azon-
nal teljes gazdagságában rekonstruálódott, noha több mint egy ge-

neráció kiesett az eleven gyakorlatából. 
Vagy hogy egészen más jellegû példát ve-
gyünk – fûzi hozzá Kapitány Gábor –, a szo-
cialista diktatúra kiiktatta a történelmi ne-
mességet a társadalomból, megszüntette a
korábbi szerepét, annak pozitív elemeit is.
Például azt, hogy ez a réteg jó esetben az
egyes települések életében mintaadó, irányí-
tó, egyfajta szellemi vezetô szerepet is ellá-
tott. Az utóbbi egy-két évtizedben érdekes
volt megfigyelni, hogy bizonyos falvakban
megjelent egy olyan értelmiségi réteg, amely
egyáltalán nem biztos, hogy nemesi szárma-
zású volt, sôt, a nagyobbik része nem volt az,
mégis elkezdte mintegy a hajdani nemesség
szerepkörét betölteni, mert ez hiányzott.
Nem az egyes embernek hiányzott, hanem a
társadalmi szerkezetben alakult ki hiátus. Ez
a példa is azt mutatja, hogy amikor a társada-

lom egésze szempontjából fellép valamilyen szükséglet, akkor
megjelennek olyan emberi magatartások, amelyek ezt igyekeznek
kielégíteni. Közismert az is, ahogy háborúk után az egyes embe-
rek döntései révén megnô a társadalom önreprodukciós hajlama,
és még sok hasonló példát említhetnénk.
– Miféle életvezetési elvet szûrhetünk le vizsgálódásukból?
– Próbáltuk sok oldalról körüljárni a társadalmi alkalmazkodást.
A könyv jelentôs része különbözô, erre vonatkozó elméletekkel
való szembesülés, a fô mondandója azonban talán inkább egy-
fajta erkölcsi üzenet. Az elmúlt évszázadokban egy dominánsan
individuum-központú gondolkozás vált uralkodóvá, az etikát, a
döntések rendszerét ez hatja át. Sok pozitívuma van ennek, de
alapvetô gyengéje, hogy elfelejtôdött: az ember alapvetôen szo-
ciális lény, homo socialis, az egyes emberben ott van a társada-
lom, s következetes emberi etikát is csak ebbôl, a társadalom al-
kalmazkodási  szükségleteibôl kiindulva lehet levezetni. 
– Tankönyv lesz a könyvükbôl?
– Akként is alkalmazható – hallgatom Kapitány Ágnest –, hi-
szen több tudományterület számára használható információ-
kat tartalmaz, mindenképpen ilyen például a kulturális antro-
pológia, a szociológia, a pszichológia. Egyetemi hallgatóink-
nak biztosan fogjuk ajánlani. De ajánlható a könyv bárkinek,
aki a társadalom összefüggései iránt érdeklôdik, mivel alapve-
tôen mindannyiunk életérôl, a túlélés nehézségeirôl és lehetô-
ségeirôl szól a könyv, s bizonyos részei kifejezetten olvasmá-
nyosaknak is mondhatók. Különösen az elsô, az interjúkat fel-
dolgozó és az utolsó fejezetre érvényes ez, amely utóbbiban
azt igyekeztünk összegyûjteni, hogy a történelem folyamán
milyen túlélési stratégiák jöttek létre, és ezek miként épültek be
az emberiség tapasztalatrendszerébe.

Mátraházi Zsuzsa
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Rejtve élô tradíciók
Szociológusok szólnak túlélési technikákról





■ Jólesik visszagondolni a keményedô
hidegbôl krakkói nyaramra, amikor az itt-
hon tomboló negyven fokról csak hírbôl
értesülve a Mária-templom kellemesen
hûvös fôhajójában üldögéltem. Ez a góti-
kus bazilika Krakkó leghíresebb templo-
ma, tornyából zengi be a város fôterét
mindennap, a négy égtáj felé felharsanó
kürtszó, a Hejnal. Még ennél is nevezete-
sebb azonban a tizenötödik századi szár-
nyasoltár, amelyet pontos szertartással
minden délben megnyitnak egy kis idôre,
hogy feltáruljon a csoda a templomot e
néhány pillanatra zsúfolásig megtöltô tu-
risták szeme elôtt. A feszült várakozás
csendjében egy templomi szolgáló
hosszú, kampós botot akaszt az oltár gi-
gantikus szárnyába, lassan meghúzza, mi-
közben elôbukkannak a Mária életének pillanata-
it felelevenítô aranyozott fafaragások. A misztéri-
um csodálatának e közösséget kovácsoló pillana-
taiban futott át agyamon elôször a szépség fogal-
mának viszonylagossága. „Valóban a legszebb” –
írta Pilinszky az oltárról. „Túl sok nekem” – val-
lottam meg magamnak a homályban, miközben
jelzôk peregtek a gondolataimban: lenyûgözô,
pazar, felmérhetetlen. De vajon nem a mai kor
harsányságától és szemfényvesztô vizuális pará-
déitól elfárasztott látásom találta-e túl soknak a
látványt?  S összemoshatom-e rám tett hatását a
szépségével? Ha megengedô és elfogadó vagyok
az évszázadok kanonizálta szépségeszménnyel,
megfogalmazhatok-e különvéleményt? A „tetszik – nem tetszik”
kijelentések hordoznak-e több értékítéletet a „szomjas vagyok,
jól érzem magam stb.” megnyilatkozásoknál? 

A kellemesen hûvös krakkói templomban még nem tudtam,
hogy kérdéseimet pár hónap múlva két, hatalmas mûvészeti és
kultúrtörténeti apparátust mozgósító kötetben látom viszont,
amelyet Umberto Eco szerkesztett, és magyar nyelven Sajó Tamás
fordításában az Európa Kiadó gondozásában jelent meg. A szép-
ség története és A rútság története címû munkák könyvalkotásként
is figyelemreméltóan szépek. Azt gondolnám, a vállalkozás ele-
ve lehetetlen, még ha egy Eco kezében is a feladat. Ha létezne
az „abszolút relativitás” paradoxona, hát a szépséget és a rútsá-
got bizonyosan oda sorolnám. Nem kisebbítve regényírói érde-
meit, Eco munkássága számomra immár visszavonhatatlanul
esszéistaként és esztétaként igazán jelentôs, mindamellett, hogy
a két mû alapvetôen látványkönyv: ismeretterjesztô, kultúrtörté-
neti kategória (nota bene: kiváló karácsonyi ajándék), s nem fi-
lozófiai munka.

Mára már csakugyan kizárólag történeti nézôpontból érdemes
közelíteni e fogalmakhoz, mert ellentétben számos más kultúrá-
val, a pénzköltésre-fogyasztásra épülô európai társadalomban
(melynek akkor is menthetetlenül részesei vagyunk, ha az elvtôl
és tendenciától idegenkedünk is) a Kant által megfogalmazott
szépség-alapeszmény – „szép az, ami érdek nélkül tetszik” – egy-
re kevésbé határozza meg értékítéletünket. Az egymás befolyáso-
lására, meggyôzésére, „behúzására” alapuló társadalmat az önér-
vényesítô érdekek hálója szövi be, melyben, még ha észre sem
vesszük, jórészt eldöntik helyettünk: mi a szép és mi a rút. Nem
kétséges persze az egyéni társadalmi helyzet, attitûd, ízlés, mû-
veltség befolyása, de ha valakinek kétségei támadnának, hogy tu-

datunk milyen erôs hatás alatt áll, annak érdemes
Elliot Aronson világhírû szociálpszichológiai
mûvében, A társas lényben utánanézni, hogy szü-
letésünk pillanatától hogyan kódolja belénk kör-
nyezetünk a szépségideált. Arról pedig, hogy ez
a társadalmi egyezmény mennyire változik ko-
ronként, arról az Eco szerkesztette szépség-kötet
elején található összehasonlító táblák kínálnak
körképet: a meztelen és felöltözött Vénusz- illet-
ve Adónisz-sorozat az egyes korok szépségideál-
jait sorakoztatja egymás mellé, a Willendorfi Vé-
nusztól Marilyn Monroe-n keresztül Monica Be-
lucciig, vagy az Aleppói ezüst férfiszobrocskától

Baudelaire-en át George Clooney-ig. (Ha
a történelmi rétegeket lehántva szemlél-
jük a sorozatot, kifejezetten szórakoztató
meglelni a hasonlóságokat és különbsé-
geket mondjuk egy Vermeer-modell és
James Dean között.)
De hol kezdôdik a csúf? Meghatározha-

tó-e pusztán a szépség ellenében? Vagy
elválaszthatatlanul összekapcsolódik
gondolatainkban a rosszal, a félelemmel,
halállal, a harmónia hiányával? Az evo-
lúció írta tudatunkba a természetes szere-
tetét és a természetellenes (aszimmetri-
kus, diszharmonikus, rendszertelen) el-
utasítását? Miért teremt bennünk meg-
nyugtató rendet a püthagoraszi számsor
és a Parthenón oszloptávolságainak
összefüggése, még ha megpillantásakor
nem is tudatosul bennünk e kapcsolat? S

mi viszolyogtató egy szocreál stadion kôtömbjeiben? „A Szépség
már maga is a szabadság kifejezése, ám nem azé, amely a termé-
szet erôi fölé emel minket, s amely megszabadít a testiség min-
den befolyásától, hanem azé, amelyet emberekként a természe-
ten belül élvezünk. A Szépségben szabadoknak érezzük magun-
kat, mert érzéki ösztöneink harmóniában vannak az értelem tör-
vényeivel” – írja Schiller A fenségrôl címû esszéjében.

Amikor a Szentivánéji álomban Zuboly csúf szamárfejet nö-
veszt, Shakespeare azt tette örökérvényûen kacagtatóvá, ami
máskülönben elviselhetetlen, elfogadhatatlan, riasztó lenne szá-
munkra – de mely korban, hol kezdôdik a tréfa, az irónia, a hu-
mor, a gúny? Hiszen ezek a fogalmak is a természetestôl, a meg-
szokott rendtôl való eltérés talajából nônek ki.

Talán soha nem volt lényegesebb a rútság és szépség valódisá-
gának felismerése, mint ma, a giccs féktelen tobzódásának kor-
szakában, az utánzat, a „gagyi”, a hatáskeltô porhintés, az olcsó
hazugságból megkomponált álszépség napjaiban. Vagy minden-
nek „szelídebb” változatára tekintve: a dilettáns hatáskeltés
disszonáns próbálkozásaira, a szintén nem érdek nélkül tetszeni
vágyó mûalkotásokra. 

Aki pedig mûvészi érvénnyel, mondhatni szépséggel kifejezett
rútság ábrázolására kíváncsi, nézze meg például Caravaggio: Ju-
dit levágja Holofernesz fejét, Böcklin: Pestis vagy Mathias Grü-
newald: Szent Antal megkísértése címû festményeit.

Érdekes tanulság, hogy Eco jóslata a huszadik századi szépség-
eszményre a sokféleségre utaló „feltartózhatatlan politeizmus”
volt. A huszonegyedik már inkább a gyanúsan sokasodó hamis
isteneké, de úgy tûnik, a klasszikus hagyományban mégiscsak
ott az a természetfeletti erô, amely örök életûvé teszi.

Laik Eszter
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A szép, a giccs és a csúf





■ – Professzor úr 50 éve kezdett dolgozni, szó-
társzerkesztôként az Akadémiai Kiadónál. In-
nen ment nyugdíjba fôszerkesztôként 1989-
ben, ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy
ne dolgozna ma is, 80. életévében, töretlen erô-
vel, kedvvel. Az internetrôl vett adatok szerint:
42 szótár (30 000 oldalnyi szöveg!) írója, szer-
kesztôje, 2500 oldalt tesznek ki cikkei, tanulmá-
nyai, bibliográfiái folyóiratban és könyvben.
Hogyan jött létre ez a tekintélyes életmû?
– Az Eötvös Collegiumban ismerkedtünk meg
Országh Lászlóval, ott volt tanárom 1946–47-
ben. Az ô tanársága és az én tanulói viszonyom
egyszerre, 1947-ben szûnt meg. (1950-ben aztán
magát a nagyszerû intézményt is, politikai okok-
ból, megszüntették.) Miután eltávolítottak a Col-
legiumból, két évet Skóciában töltöttem. Edin-
burghban elkezdtem a református teológiát, amit
itthon fejeztem be. Hét év elteltével Országh fel-
kínálta nekem, hogy az ô 1948-ban, még a Frank-
lin-Tásulatnál megjelent angol–magyar szótárából készítsek kis-
szótárt. Attól kezdve folyamatosan részt vettem szótárkészítés-
ben. 10 évvel a Collegiumból és az egyetemrôl való kizáratásom
után státusba kerültem az Akadémiai Kiadónál. Mi több, távira-
tilag értesítettek, hogy folytathatom – levelezôn – egyetemi ta-
nulmányaimat. Szoros munkakapcsolatom Országh Lászlóval 30
évig tartott. Késôbb az ô neve mellett az enyém is szerzôként sze-
repelt, és 1984-ben bekövetkezett halála után az utóda lettem.
– Évtizedek óta elevenek a nemzetközi kapcsolatai, és 2000
óta Ön volt az MTA Szótári Munkabizottságának az elnöke,
2 cikluson át.
– A dél-angliai Exeter egyetemének tanára, Reinhard Hartmann
professzor összehívott szótárírókat és szerkesztôket, és megala-
kult az Euralex (European Association for Lexicography),
amelynek alapító tagja lehettem 1983-ban. 300 megszállott szó-
társzerkesztô nyugatról és 3 – egy lengyel, egy kelet-német és jó-
magam – keletrôl. Ez nem jó arány, gondoltam, ezen változtat-
nunk kell. A nagyon is aktív társaság kétévente tartja kongresszu-
sait. Az 1988-ast, az ún. BudaLEX-et az MTA és az Akadémiai
Kiadó rendezte meg. Országh halálával úgy tûnt, hogy megszû-
nik a szótári bizottság, amelynek mûködése a 19. században kez-
dôdött. Az volt a szerepe, küldetése, hogy minden szótári ter-
vet, elképzelést megtárgyaljon, megvitasson. Kiss Lajossal, a ki-
váló nyelvésszel az Akadémia segítségét kértük, hadd folytassuk
a munkát. 2000-ben újraalakult a munkabizottság. Akkor indí-
tottuk útjára a „Lexikográfiai füzetek” sorozatot, amelynek 1.
száma „A magyar szótárirodalom bibliográfiája”. Sági István im-
már klasszikusnak számító, 1922-ben megjelent szótárbibliográ-
fiáját folytatja munkánk.
– Nagy változást hozott a rendszerváltás a könyvpiacon, a
könyvkiadásban. Hogyan érintette ez a szótárakat?
– A piacgazdaság bevezetése után nagymértékben megváltozott
a szótártudomány fölfogása, helyzete. A rendszerváltásig igazá-
ban egy kiadó foglalkozott szótárak kiadásával. Azóta 130-nál is
több kiadó ad(ott) ki szótárakat a határon belül, és vagy 50 a ha-
táron túl. Sajnos, a piaci helyzettel sokan visszaélnek, s olyan
(„gagyi”) szótárakat is megjelentetnek, amelyek nem érik el a kel-
lô színvonalat, pl. 20. század eleji szótárt adnak el újként, meg-
tévesztô külsôvel. Mit lehet tenni? – gondolkoztunk a bizottság-

ban. Nem büntethetjük, nem szám-
ûzhetjük a vevôt megtévesztô kiad-
ványt. A jót kell elismernünk, díjaz-
nunk. Ezért megalapítottuk a Kiváló
Magyar Szótár díjat. Ez nem jár
pénzzel, viszont erkölcsi elismerést
hoz a kiadónak. Egy semleges zsûri
bírálta el az idén elôször a szótára-
kat. Ezt évrôl évre a kiadók által
szervezett Szótárnapon megismétel-
jük. Reméljük, így a gyenge minôsé-
gû, olcsó szótárak lassan kiszorulnak
a könyvpiacról, vagy a vásárlók látó-
terébe a jók kerülnek.
– Gondolom, a számítógép megje-
lenése inkább kedvezô változást
hozott?
– A számítógép „ôskorától” kezdve
kísérleteztek azzal, hogyan lehet a
szótárkészítésben felhasználni. Papp

Ferenc „A magyar nyelv szóvégmutató szótára” (1969) volt az el-
sô számítógépes szótár hazánkban. A számítógép használata óri-
ási mértékben megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a szótár-
szerkesztést. A szótárak CD-n is megjelennek, ez jelenti a legna-
gyobb változást. A korszerû technikával a szótárak frissítése
nagyságrendekkel könnyebbé válik.
– Az angoltól nemcsak a németek vagy a franciák féltik a
nyelvüket, hanem mi is. Szabad-e egy anglistát errôl a ve-
szélyrôl kérdeznem: nyelvünkben nagyon sok az angol ere-
detû szó, és angol a számítástechnika anyanyelve.
– Országh Lászlóról, akinek 100. születésnapját nemrég ünne-
peltük Debrecenben és szülôvárosában, Szombathelyen, keve-
sen tudják, hogy az ô legmaradandóbb mûve „A magyar nyelv
értelmezô szótár” hét kötetben. Ércnél maradandóbb alkotása,
amelynek elôdje, „a Czuczor-Fogarasi” száz évvel korábban je-
lent meg. Úgy látszik, nekünk magyaroknak évszázadonként
csak egy nagyszótárra futja. Országh nagyon érzékeny volt arra,
hogy az anyanyelv hogyan vészeli át ezeket az idôket. Én azt lá-
tom, hogy a magyar nyelv (professzionális) használói arra törek-
szenek, hogy amit csak lehet, magyarítsunk, esetleg fonetikus át-
írásban közöljünk. Így változtatnám ezt meg: Én nem féltem
magyar nyelvünket az angoltól. Ahogy a sport nyelvében a múlt
század 30-as éveivel kezdôdôen sikeresen végbement a magya-
rosítás (ki beszél már „kornerrôl”, amikor az „szöglet”!), úgy igen
biztató jeleit látom annak, hogy a számítástechnika szókészleté-
ben is sikerül az angol szavakat felcserélni magyar szavakra, vagy
legalábbis olyan idegen (angol) szavak maradnak csak meg, ame-
lyek hangzásilag is jól beilleszkednek nyelvünkbe.
– Ön az Oxford English Dictionary külsô konzulense.  Szer-
keszti a Lexikográfiai Füzeteket. És még min dolgozik mos-
tanában?
– Angol–magyar és Magyar–angol kézi szótáraimat frissítem,
korszerûsítem. Kiadásra készen áll nagyobb angol–magyar fraze-
ológiai szótáram diákok számára készített rövidebb változata.
Végül, nagyon közel áll a szívemhez az „Idegen nevek kiejtési
szótára”, ez volt az elsô önálló szótáram, 1974-ben. 40.000 ne-
vet tartalmaz, azok magyaros átírásával. Két utánnyomás készült
belôle, és most szeretnénk felújítani.

Csokonai Attila

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

5
3
4

interjú

A jelen és a jövô szótárairól
Évfordulós beszélgetés Magay Tamással



Alister McGrath (szerk.)
A KERESZTYÉN HIT
352 oldal, 4300 Ft
A kötet színes és közérthe-
tô összefoglalása annak,
hogy miként fejlôdött, válto-
zott a keresztyén vallás és
közösség az évszázadok
során, melyek a legfonto-
sabb hitelvei, s mindezek-
nek hol lehet a helye mo-
dern világunkban.

Zámbóné Tóth Emese
TIÉTEK A MENNYEK
ORSZÁGA
Imádságok gyermekeknek
124 oldal, 950 Ft
Fontos lenne, hogy gyer-
mekeink is megtapasztal-
ják, mit jelent életük hét-
köznapi és nagy pillanata-
iban Jézus hívogató
szava, s hogy miként vá-
laszolhatnak arra saját
szavaikkal, érzéseikkel,
gyermeki lényükkel.

Jörg Zink
SZENT ERÔFORRÁS
Keresztyén hit a 21. században
388 oldal, 1950 Ft
Mi az, hogy „Szent”? A régi
szép idôk emléke? Vagy ôsi
erôforrás, amelybôl életünk
tetterôt, ösztönzést, célokat,
értelmet meríthet? A mi ko-
runk nem vallástalan kor, ha-
nem egy olyan idôszak,
amelyben ki-ki a saját útján
keresi az igazságot.

Jim Winter
DEPRESSZIÓ:
MENEKÜLÉSI TERV
Keresztyén válasz a depresszióra
104 oldal, 1200 Ft
Ez a gyakorlati útmutató orvosi
szavak nélkül, de évtizedek lel-
kigondozó tapasztalatai alapján
pontosan és hitelesen beszél
errôl az összetett problémáról.
Kézikönyve lehet a segítségre
szorulóknak, és azoknak is,
akik másokon segítenek.

A KÁLVIN KIADÓ ÉS A MAGYAR
BIBLIATÁRSULAT AJÁNLATA

1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267; 209-3033
Honlap: www.kalvinkiado.hu; www.bibliatarsulat.hu
Internetes megrendelés esetén 10% engedmény!



Az emberevô bestiáról, a vérfarkasról alkotott történe-
tekrôl éppúgy szól Kovács Zsolt a Corvina Tudástár

sorozatában megjelent Farkasok a Kárpát-medencében
címû könyve, mint a Canis lupus lupus természetérôl,
környezethez való viszonyáról, hazai állományáról és
legendáriumáról. A szerzôt, aki a Vadon címû folyó-
irat fôszerkesztôje, eredeti végzettsége szerint vadgaz-
da-mérnök, és húsz éven keresztül gyûjtötte a könyv-
höz szükséges szakirodalmat, sôt, az ordasokból írta a
diplomamunkáját, mindenekelôtt a farkashoz kötôdô

„vonzalmáról” kérdeztem.

■ – Kisgyerekkorom óta érdekelnek az álla-
tok, az állatkertek. Az 1980-as évek közepe
táján, amikor Magyarországra visszatértek a
farkasok, magam is beleavatkoztam, termé-
szetesen az ordasok védelmében a vadászok
és a természetvédôk között kialakult  nagy
vitába, hogy lôjék vagy ne lôjék a farkasokat.
Nem sokkal késôbb illegálisan hoztak be Já-
noshidára százhét farkast; három kollégám-
mal mi találtuk meg ezt a telepet, életveszé-
lyes körülmények között fotóztunk, s végül
elértük, hogy a lefoglalt farkasok egy része a
Brigitte Bardot Alapítványba került, más ré-
szük magyar állatkertekbe. A harmadik fon-
tos dolog, amely a húsz éves kutatómunka
eredményét összegzô könyv megírására sar-
kallt, az a sajnálatos pécsi tragédia volt a ’90-
es évek végén, amikor egy fiatal farkasszuka
a hivatalos rendôrségi álláspont szerint vé-
rengzést rendezett. Ezen csak csóválják a fe-
jüket a szakemberek, s én is kételkedem. 
– Miért kételkedik abban, hogy vérengzést rendezhetnek a
farkasok?
– Mert a farkasoknak nem tulajdonságuk, hogy emberekre tá-
madnak, legfeljebb veszett farkas tesz ilyet a betegség második
szakaszában, amely dühöngéssel jár együtt. Magyarországon
azonban több éve nem kell veszettségtôl tartani. A farkas rend-
kívüli módon fél az embertôl. Jártam farkaslakta területeken, de
ott sem volt szerencsém találkozni egyetlen példánnyal sem. 
– Szerencséje volt nem találkozni vele…
– Én várom ezt a találkozást. Ahogy Farley Mowat is megírta,
ne féljünk a farkastól. Ugyanúgy része a természetnek, mint az
ôzike. A farkas biológiai szerepe tagadhatatlan: „ô” tudja legjob-
ban felmérni, hogy melyik, egészségesnek látszó állat beteg a
csordából, s ha azt kiszemezi, akkor a fertôzés nem terjed to-
vább. Jelenléte vadászati szempontból is elônyös, mert meg-
mozgatja a vadállományt. Azokon a területeken, ahol farkas él,
sokkal nehezebb a vad elejtése. Az igazi vadász nem vadaskert-
ben puffantja le az állatot, hanem napokig jár a zsákmány után.
Szerintem Magyarországon is szükség van farkasra, a jelenlegi
nulla–tíz egyednél többre.
– Hol él szabadon farkas Magyarországon?
– A Zemplénben hol van, hol nincs, vagy a szlovák oldalon él-
nek, vagy Magyarországon. Idén nálunk született egy ötfôs alom
a zoológusok jelentése szerint, akik nem az állatokkal, hanem
ürülékkel, nyommal, szôrmintával találkoznak. Régebben né-

hány farkas érkezett Erdély vagy Ukrajna felôl is, vagy délrôl, de
mostanában inkább a zempléni, aggteleki, bükki részen jönnek
át. Máshol a magyar terület, ahová átkószálhatnának, eléggé há-
borgatott, és „ôk” szeretik a csendet, a nyugalmat. A farkasnak
lényeges, hogy milyen táplálékot talál; ha valahol nincs vadbô-
ség, továbbáll.
– Az Ön megnyugtató szavai ellenére beleivódott a köztudat-
ba a farkastól való, ezek szerint ok nélküli félelem.
– Nagyon érdekes, hogy az alföldi ember sosem a farkastól félt,
hanem a kutyától. Sokkal veszélyesebb kutyák éltek ugyanazon
a helyen, ahol farkas is. Az új diáknak Debrecenben föl kellett
fogadnia valakit, aki végigvitte, „bemutatta” a területen, nehogy
széttépjék a kutyák, akiknek a vagyon mindenáron való védelme
volt a feladatuk. A farkastól való félelem újabb keletû.
– Akkor miért a farkas a „rossz” a népmesékben? 

– Ennek több oka van, a legmeghatározóbb a
Bibliában keresendô. A farkast a Szentírásban
szembeállítják a báránnyal, a néppel, s temp-
lomba mindig jártak az emberek, hála Isten-
nek, mert ennek az erkölcsi vonatkozását
méltányolni kell. De a példabeszédeket nem
mindig magyarázták úgy, hogy a farkas csak
jelkép. A kicsi gyerekek a bevésôdés idôszaká-
ban hallották a templomban, hogy a farkas a
gonosz, a rossz, és ez beleivódott a kis tuda-
tukba. Ezzel párhuzamosan valós találkozá-
suk is lehetett a farkassal, amely esetleg elvit-
te a bárányukat, a kecskéjüket és a kettô
együtt farkasgyûlöletet ébresztett. 
– Mivel magyarázza, hogy a Bibliában ép-
pen a farkas lett a gonosz jelképe? 
– Abban az idôben a ragadozók között ez a faj
lehetett a leggyakoribb, ez okozhatta a legna-
gyobb valós kárt. Ott tanyázott a farkas a ná-
dasokban, a sztyeppéken, az erdôkben, ott
volt Jeruzsálem környékén, sôt még mindig él
arra egy alfaja. Kellett találni, bocsánat a kife-

jezésért, egy bûnbakot, akire mindent rá lehetett kenni, ez a
farkas volt, s a hatás máig érvényesül. 
– Hogyhogy szeretjük a kutyát, amelynek a farkas az ôse?
– Amikor a farkasgyûlölet kialakult, nem tudták, hogy a két faj
rokonságban áll egymással. Pontosan ma sem lehet megmonda-
ni, hogy mikor alakult ki a kutya, egyes vélemények szerint har-
mincezer éve, mások azt állítják, hogy már az ôsember korai sza-
kaszában is megtalálható volt.
– Az ôsember tehát nem félt a farkastól, hiszen megszelí-
dítette.
– Amikor a farkas az emberhez szegôdött, még nem kellettek
példabeszédek. A farkas alapvetôen félénk állat, s valószínûleg
már abban az idôszakban is szüksége volt egy pátyolgatnivaló
kis állatra a gyereknek, hogy jól ellegyen a sarokban, ez, a felté-
telezések szerint farkaskölyök is lehetett. 
– Említette, hogy több farkas is elkelne a magyar erdôkben.
Mekkora volna a megfelelô egyedszám?
– Senki nem tudja pontosan, de a mostaninál több. Szokták
ellenérvként a farkas kártételét említeni, ezzel szembe lehet
állítani, hogy tavaly tizenhétezer, az erdôkben kóborló sze-
rencsétlen kutyáról érkezett jelentés. Ha ennyit jelentettek
be, akkor a valós számuk negyvenezer körül lehet. Ezek, saj-
nos, sokkal több kárt idéznek elô, mint amennyit kétszáz–
háromszáz farkas okozna.

Mátraházi Zsuzsa
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Ne féljünk a farkastól!



Magyar Bálint
AA  DDUUNNÁÁNNÁÁLL  II––IIII..  KKÖÖTTEETT
Dunapataj 1944–1958
dokumentumszociográfia
Terepmunkák
Új Mandátum Kiadó
600 + 500 oldal, 8900 Ft, 2 db DVD melléklet
1: A Dunánál címû film
2: Háttérinformációk

Szondi Lipót
AA  SSZZOONNDDII--TTEESSZZTT
A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve
Új Mandátum Kiadó
518 oldal, 7500 Ft
Szondi Lipót e kötete a Szondi-teszt használatát, a
kapott diagnosztikus jegyek alapértelmezését tar-
talmazza. A teszt jól használható a klinikai pszicho-
lógiai gyakorlatban, de számos más felhasználói te-
rületen is alkalmazható, mint például pályaválasztá-
si tanácsadókban, igazságügyi szakértéseknél,

munkaalkalmassági-vizsgálatoknál, és más
pszichológiai tanácsadók munkájában. A kötet
egy úgynevezett atlasszal zárul, amely tartal-
mazza a tesztben megjelenô patológiai, fizio-
lógiai és humanizációs szindrómákat.

SZILÁGYI SÁNDOR
NNEEOOAAVVAANNTTGGÁÁRRDD  TTEENNDDEENNCCIIÁÁKK
AA  MMAAGGYYAARR  FFOOTTÓÓMMÛÛVVÉÉSSZZEETTBBEENN  11996655––11998844
Formabontók 1
Új Mandátum Kiadó
426 oldal, 8900 Ft, DVD melléklettel
„ a könyv elsôként tárgyalja átfogóan e kor képzômû-
vészeti igénnyel született fotográfiáját, méghozzá
közérthetô, minden érdeklôdô számára érdekfeszítô
módon. Bôséges mellékletei, forrásközlései pedig a
szakemberek számára teszik  pótolhatatlanná a kiad-
ványt.” 33 szerzô közel 400 képe szerepel a kötetben.
DVD melléklet tartalma:
Bibliográfia, szakirodalom szerzôk szerint, kronoló-
gia, cikkek, tanulmányok, katalógusok, albumok

A kötetek megvásárolhatók: Budapesti Teleki Téka 1088 Budapest, Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, Fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. telekiteka.com

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA

A New York Review of Books 2006-os bestseller világranglistáján a 4. helyezett
Több mint 1 000 000 eladott példány Spanyolországban

Kapható a könyvesboltokban

A Tenger Katedrálisa Arnau Esta-
nyol története, aki megélte földes-
urak önkényét, az inkvizíció kínza-
tásait, királyok embernyúzó ural-
mát, aki üldözött zsidókat mentett –
majd azok ôt mentették –, volt há-
borús hôs, látott zendülést, pestis-
járványt, gazdasági válságot.
Ahogy múló idejét megélte, úgy
épült meg a barcelonai nép templo-
ma, a Santa María del Mar, A Ten-
ger Katedrálisa.

A katalán középkor regénye

Ildefonso Falcones: A Tenger Katedrálisa
Fordította: Cserháti Éva
486 oldal, 2990 Ft



A második világháború és a rendszer-
váltás közötti kor jellemzô szavait
gyûjtötte össze a közelmúltban a

TINTA Könyvkiadó az internethasz-
nálók segítségével. Ennek apropóján
beszélgetett Halápy Ferenc a TINTA
Könyvkiadó tulajdonos fôszerkesztô-
jével, Kiss Gáborral a nyelv építôkoc-

káiról, a szavakról.

■ Halápy Ferenc: A szótárak, mint valami
jól megalkotott tározók leltározzák a szava-
kat. Aztán a beszélô ezeket a leltári tárgya-
kat szigorú szabályrendszerek segítségével
húzza elô és használja fel mondataiban.
Kiss Gábor: A nyelvrôl és a szavakról nehéz
szólni, mert kicsit olyan, mint a foci, minden-
ki ért hozzá. Annak ellenére, hogy a nyelv
rendszer és rendszerszerû, számtalan „logikát-
lanság” található benne. Csak néhányat emlí-
tek ezek közül. „Régen nem láttalak.” Mit is jelent ez a min-
dennapi mondat? Pont az ellenkezôjét, mind ami le van ír-
va. Klasszikus példa a nyelvi többértelmûségre a „Láttam a
férfit a távcsôvel” kijelentés. Mi a válasz arra kérdésre, hogy
„Hol van az Eiffel-torony?”. Természetesnek tûnik felelet-
ként a Párizs szó itt Budapesten, de ha Párizsban turistaként
tesszük fel az elôbbi kérdést, nagyon udvariatlannak fogjuk
tartani a fenti feleletet.
H. F.: Nyelvünk tehát nem ,,logikus”.
K. G.: A „logikátlanságot” figyelhetjük meg a csirkemell-son-
ka szavunkban is. A sok ésszerûtlenség mellett azonban a
nyelvünk szavai hatalmas – igaz, szövevényes – rendszert al-
kotnak. Ebben a rendszerben a szavak igen pontosan tükrö-
zik az ôket körülvevô és folytonosan változó világot.
H. F.: A változó világunk új jelenségeire új szavak kellenek.
K. G.: Nézzük például a kártya szót. Gyerekkorunkban kizá-
rólag csak a zsugát jelentette. Ma már ugyanolyan gyakori és
igen fontos a bankkártya és a  telefonkártya jelentése is a kár-
tya szónak. Egész szócsalád épült köréje: bankkártya, benzin-
kártya, csipkártya, mágneskártya, mobiltelefon-kártya, parko-
lókártya, szerencsekártya, telefonkártya, városkártya.

Korunk sajnálatos jelenségére, a terjedô drogfogyasztásra
hívják a fel figyelmünket a következô szócsaládba tartozó né-
hány éves szavak: drogbaleset, drogbarlang, drogcár, drog-
diszkó, drogfelvevôhely, drogfüggô, droghalál, droghasználó,
drogjelenség, drogliberalizáció, drogmérgezés, drognyomo-
zás, drogpolitika, drogpopuláció, drogstratégia, drogterítô,
drogtérkép, drogturista, drogüzér.
H. F.: Régen is így volt? A szavak mozgása mintha nyelvi
univerzálénak tûnne.
K. G.: Már Horatius megmondta, szavak születnek, szavak
meghalnak: „Ahogy a levelek változnak évrôl évre a fákon,
úgy engedik át helyüket az elöregedett szavak az újonnan szü-
letetteknek.” Minden korban az új dolgokat is meg kellett ne-
vezni. Ezt szemlélteti az alábbi kis táblázat. Ötvenéves bon-
tásban tartalmaz néhány olyan szót, amelyek 1600 és 1900

közötti években kerültek nyel-
vünkbe:
1600–1649: dívány, findzsa,
kaftán, porcelán, turbán
1650–1699: kávé, amulett,
káplár, kuruc, paróka
1700–1749: csokoládé, kan-
dalló, limonádé, kaszárnya,
poggyász
1750–1799: bajonett, esernyô,
kakaó, parfüm, strófa
1800–1849: csillár, eszkimó,
kenguru, majonéz, viadukt
1850–1899: bumeráng,
dzsungel, fjord, gramofon,
szamovár.
H. F.: Napjainknak is van-
nak kulcsszavai: reform,
konvergencia, vizitdíj, do-
bozdíj, konszolidáció.
K. G.: Éppen ez a szép a szó-
tárak szerkesztésében. Sze-
münk elôtt bontakozik ki egy

olyan mikrotörténelem, amely szavakba van titkos módon
bezárva. Ezt ismerte fel a Coubild angol szótárkiadó, amikor
a magunk mögött hagyott 20. század mindegyik évéhez hoz-
zárendelt egy szót. Büszkék lehetünk, egy magyar is van a
száz szó között. Példaképpen csoportosítva is némiképp né-
hány szó:
játékok: 1936 Miki Egér, 1948 scrable, 1955 LEGO, 1979 Ru-
bik-kocka, 
zene: 1909 jazz, 1951 diszkó, 1952 rock and roll
egészség: 1907 allergia, 1928 penicillin, 1983 AIDS, 1992 klón
ruha: 1938 nylon, 1946 bikini, 1965 miniszoknya.
Rubik Ernô neve évszázadokon keresztül fennmarad.
H. F.: Nagy divatja van ma a retrónak. Ezért gyûjtötték
össze nemrég az 50-es, 60-as évekre jellemzô korfestô sza-
vakat?
K. G.: Burget Lajos újságíró jelentkezett másfél évvel ezelôtt
a kiadóban a „Retrószótár” tervével. Rögtön egyezséget kö-
töttünk és elkezdôdtek a munkálatok. Burget Lajos súlyos be-
tegen is nagy kedvvel végezte a gyûjtést és lendületesen írta
szótárát és magyarázta, értelmezte a szavakat. A címszavak
összeállításához segítségül tettünk közzé interneten felhívást
a szógyûjtésre. Több mint 250-en küldtek be szavakat. A ja-
vasolt szavak száma meghaladja az 1000-et. A „kollektív böl-
csesség” során összeállt listát a következô korfestô szavak ve-
zetik: békekölcsön, kommunista szombat, építôtábor, kulák,
úttörô, bambi (üdítôital), kisdobos, munkásôrség, úttörôvas-
út, fecske (úszónadrág), KISZ, maszek, munkásôr, orkánka-
bát, társbérlet, brigádnapló, csônadrág, viharkabát, huligán,
néprádió, tantusz, ülôkalauz, feketevágás, iskolaköpeny, ka-
pupénz, nejlonharisnya, táncdalfesztivál.

Sajnos Burget Lajos az 1200 szócikket tartalmazó szótár kéz-
iratának leadása után nem sokkal elhunyt. A 250 oldalas Ret-
rószótár szerkesztése a TINTA könyvkiadóban fejezôdött be.
2008. februárjában fog megjelenni közelmúltunknak ez az iz-
galmas nyelvi lenyomata.

H. F.
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A szó az élet tükre. Retrószótár
Beszélgetés Kiss Gáborral
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Csernus Imre
A NÔ
Mitôl nô egy nô? És vajon mitôl
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vagy akár egy férfi – megélni
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A kötet a politikusból lett közíró, Debreczeni
József utóbbi években írt elemzéseit adja közre.
A Pethô Sándor-díjas publicista (három nagysi-
kerû miniszterelnöki életrajz szerzôje) e cikkei-

ben is ötvözi a lényeglátó elemzést a nyílt szóki-
mondással. Írásai az elmúlt fél évtized legfôbb

politikai tendenciáit összegzik és értékelik.

Bíbor Kiadó, Miskolc-Egyetemváros,
Könyvtárépület

www.biborkiado.hu
biborkiado@gmail.com

Tel./fax: 46/413-858
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Skandi-Wald Könyvkiadó

Ez az olvasmányos és izgalmas
könyv híressé-hírhedtté vált
bûntényekrôl és elkövetôikrôl
tudósít, feltárva a nyomozások
izgalmas világát. Ismerje meg
Ön is Hasfelmetszô Jack, Ted
Bundy vagy a Bostoni fojtogató
és áldozataik hiteles történetét,
valamint a felderítés módszere-
it. Pillantson bele a gyilkos
elmék mûködésébe! A könyv
megvásárolható a nagyobb
könyvesboltokban.

Kovács Ádám –
Dr. Vámos Attila
Aranyháromszög
130 oldal, 1980 Ft

Mûszaki Kiadó

Nem csak matematikusoknak…
A könyv a legteljesebb tudomá-
nyos igénnyel, mégis közérthetô-
en megírt mû az aranymetszés
arányszámairól, a Fibonacci-soro-
zatról és a szabályos ötszög szá-
mításáról, valamint arról, hogy a
minket körülvevô világban mind-
ezek a dolgok hogyan jelennek
meg az építészetben, az elektroni-
kában, a képzômûvészetben és a
természetben.

www. muszakikiado.hu • vevoszolg@muszakikiado.hu • Telefon:  06-1-437-2448



A vonzó tanárnôt férje holtan talál-
ja a fürdôkádban. A férj az éjszakát
tökrészegen végigaludta, nem em-

lékszik semmire. Alibije nincs, min-
den bizonyíték ellene szól, elítélik.
Van Veeteren rendôrfelügyelô kez-
dettôl fogva gyanította, hogy nem
ez a szerencsétlen alak a gyilkos…

A Svéd Krimiíró Szövetség díjnyer-
tes szerzôje Van Veeteren nyomozó

eseteivel szerzett rendkívüli nép-
szerûséget, nem csak hazájában;
mûveit 19 nyelvre fordították le.

■ Új érzés lepte meg, és a falhoz állította. Mindig közbejött valami.
Nem lehet, hogy Van Veeterennek volt mégis igaza?
A kérdés nem hagyta nyugodni.
Hát tényleg nem hiányzik a felesége?
Ha jobban belegondolt, csakugyan nem. Megérkezett az életébe,
sötét hercegnôként rontott be egy máskülönben nyitott kapun, és
a hatalmába kerítette ôt. Legalábbis bizonyos mértékig.
Megszerezte ôt, magánál tartotta… s aztán eltûnt.
Vajon így volt?
Mindenesetre így is meg lehetett fogalmazni, s ha már egyszer el-
kezdte nevükön nevezni a dolgokat, akkor nem volt visszaút… éle-
tének tizennegyedik fejezetében felbukkant Eva Ringmar. Hozzá-
vetôlegesen a 275. és a 300. oldal között ô játszotta a minden mást
elhomályosító fôszerepet; a szerelem papnôjét… az eredendô szen-
vedélyt… aztán eltûnt, még egy ideig élt egyfajta sorok közötti éle-
tet, de nem sokkal késôbb elmerült a feledésben. Oly intenzív volt,
hogy véget kellett érnie. Egy epizód lett volna csupán, melyet az-
tán csatolni lehet a többi irathoz? Egy szonett? Bolygótûz?
Bevégeztetett. Meghalt, de el nem sirattatott.
A gyászbeszédnek vége. Zárójel bezárva.
A felügyelô széke megreccsent. Mitter összerándult. Nyilván et-
tôl… nyilván a zsibbadtságtól, a sokktól támadtak ilyen gondola-
tai, s ez szaggatott szét mindent, ez nem engedte, hogy visszaemlé-
kezzen arra, mi is történt valójában. Hogy mi történt vele akkor…
– Nincs igazam?
A felügyelô kiköpte a fogpiszkálót, és mellényzsebébôl elôvett egy újat.
– Dehogynem. Meguntam a feleségemet, és belefojtottam a vízzel
teli fürdôkádba. Hogy a fenébe is hiányozna?
– Remek. Pontosan így képzeltem. Akkor most rátérünk valami
másra. Elég szép testû nô volt, ugye?
– Ezt meg miért kérdezi?
– Azt kérdezek, amit akarok. Erôs volt?
– Erôs?
– Erôs volt a felesége? Magának úgy a könnyebb, ha minden kér-
dést többször elismétlek?
– Miért szeretné tudni, hogy erôs volt-e?
– Mert akkor kizárhatom annak lehetôségét, hogy egy gyerek vagy
egy mozgáskorlátozott fojtotta vízbe.
– Nem volt annyira erôs.
– Honnan tudja? Verekedtek idônként?
– Csak ha unatkoztunk.
– Könnyen folyamodik erôszakhoz, Mitter úr?
– Nem, ne izguljon.

– Megnevezne hat jelöltet?
– Mit?
– Hat lehetséges gyilkost, amennyiben, mint állítja,
nem maga volt az elkövetô.
– De hát már elmondtam az ötleteimet…
– Tudni szeretném, hogy emlékszik-e még azokra,
akiket korábban megnevezett.
– Nem értem, miért.
– Azzal ne törôdjön. Nincsenek túlzott elvárásaim
az értelmi képességeit illetôen.
– Köszönöm.
– Nincs mit. Akkor most elmagyarázom… szóljon, ha túl
gyors lennék. Tíz esetbôl hétszer a férj vágja agyon a fele-
ségét. Tízbôl kettôben valaki más az ismerôseik közül…
– És a tizedik?
– Egy kívülálló… egy ôrült vagy valami kéjgyilkos.
– Ezek szerint maga a kéjgyilkosokat nem sorolja az
ôrültek közé?

– Nem feltétlenül. Nos?
– A közös ellenségeinkre kíváncsi?
– Vagy a felesége saját bejáratú ellenségeire.
– Nem volt túl kiterjedt a baráti társaságunk… már beszéltem errôl…
– Tudom. A legtöbb barátjával megszûntek a találkozások, miután
maguk összejöttek… na és? Ha megad hat nevet, kap egy cigaret-
tát! Így csinálják ezt maguknál az iskolában, igaz?
– Marcus Greijer.
– Az ex-sógora?
– Igen.
– És maga gyûlöli. Tovább!
– Joanna Kemp és Gert Weiss.
– Kollégák. Nyelv és… társadalomismeret?
– Klaus Bendiksen.
– Státusza?
– Jó barát. Andreas Berger.
– Ô kicsoda?
– A feleségem volt férje. Még egyet?
A felügyelô bólintott.
– Uwe Borgmann.
– A szomszédjuk?
– Igen.
– Greijer, Kemp, Weiss… Bendiksen, Berger és… Borgmann. Öt
férfi és egy nô. Miért pont ôk?
– Nem tudom.
– Tegnapelôtt maga átadott nekem egy összesen – elôvett egy pa-
pírt, és sebesen számolni kezdett – huszonnyolc nevet tartalmazó
listát. Andreas Bergeren kívül mindenki szerepel rajta. Miért pont
ezt a hatot választotta?
– Azért, mert maga megkért rá.
Mitter rágyújtott. A felügyelô elônye érezhetôen csökkent… ámbár
lehet, hogy csak azért engedett egy kicsit, hogy ô elárulja magát.
De mit árulhatna el?
Van Veeteren mogorván meredt a cigarettára, és kikapcsolta a mag-
netofont.
– Elmondom magának, mi a helyzet. Ma kézhez kaptam az orvo-
si zárójelentést, mely szerint teljességgel kizárt, hogy a felesége saját
magával végzett volna. Három lehetôség maradt: Egy! Maga ölte
meg. Kettô! A tettes szerepel a maga listáján, és az imént felsorolt
hat személy egyike, vagy a többiek közül valaki. Három! A felesé-
ge ismeretlen gyilkos áldozata lett.

(részlet)
Megjelent az Animus Kiadónál, a Skandináv krimik
sorozatban. Fordította: Péteri Vanda

könyvszemelvény

Håkan Nesser: A gonosz arcai
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■ „A temetkezési vállalkozó Carmen ágya
mellé ült le. A feleségem a búcsúztatóját
szerette volna elôkészíteni, ezért az Arany
oldalakból kerestem ki neki egy vélhetôen
megfelelô embert.
Megmutatjuk neki a meghívók tervét és
szövegét.
– Úgy látom, maguk már pontosan megter-
vezték a gyászjelentéseket – mondja a férfi
megütközve.
– A meghívókat – javítja ki Carmen.
– Ööö… úgy van, a meghívókat.
Elmondjuk neki, azt szeretnénk, ha Carment
itthon ravataloznák fel, a szertartást pedig az
Obrechtkerkben tartanánk, mert az itt van a
sarkon. Mivel Luna és én továbbra is itt fo-
gunk élni, „a mama templomának harangjai”
félóránként emlékeztetni fognak rá. Tudo-
mására hozzuk, hogy a szertartást a szülôk és
a barátok bevonásával mi magunk fogjuk le-
vezetni. Megmutatjuk neki Carmen CD-jét,
amelyet már hónapokkal ezelôtt elkészítettünk, és kijelöljük ne-
ki, mely dalokat szeretnénk hallani a templomban. Azt mond-
ja, utána fog járni, van-e kihangosító rendszerük. Közöljük vele,
nem számít, van-e vagy nincs, mert mi majd gondoskodunk au-
dioeszközökrôl is.
Elmondjuk neki, azt szeretnénk, ha Zorgvliedben temetnék el
Carment, és a szertartás után a De Mirandapaviljoenba hívnánk
meg mindenkit egy italra.
– És persze egy kis harapnivalóra – teszi hozzá Carmen. – A kö-
vetkezôkre gondoltunk: csokis süti, lángos, palacsinta, lazacos és
krémsajtos táska és Häagen-Dazs fagylalt. Grillázsos.
– Nem kell lejegyeznie semmit – mondom neki, amikor látom,
hogy elôvesz egy tollat. – Két barátunk már megrendelte az en-
nivalót.
A férfinak tetszik a szervezési módszerünk.
– Segíthetek a koporsó kiválasztásában, vagy már ezt a kérdést
is elrendezték? – kérdezi derûsen.
– Nézzük meg, mit tud ajánlani – szólal meg Carmen.
Egyszerû, fehér koporsót választunk. – Az én kék Replay ruhám
jól illik majd hozzá – jegyzi meg Carmen, aztán felém fordul. –
Legalábbis akkor, ha te is így látod.
Azt mondom, szerintem jól összepasszolnak majd a színek. Azt
mégse közölhetem vele, milyen jól fog állni neki a koporsója.
– És milyen autóval mennének a templomba? – kérdezi a temet-
kezési vállalkozó.
– Fehérrel. Nem akarjuk, hogy túlságosan hivalkodó legyen.
– Remek.
– Nos, akkor… ugye azt nem mondhatom magának, hogy „vi-
szontlátásra”? – mondja Carmen.
A férfi kényszeredetten vigyorog, majd távozik.
– Elég vicces lett volna, ha a pasas azt mondja: „kéz- és lábtörést”
– tûnôdik Carmen, miután az ajtó bezárul a vállalkozó mögött.
Aznap este mindnyájan Carmen ágyánál eszünk újra. A bébiszit-
ter zöld abrakját, amelyet egy héttel ezelôtt rakott elénk, nem
tartjuk elég megnyerônek. Azt mondtam a házunkban összeve-
rôdött embereknek, ölni tudnék egy jó kis fasírtért, sült krump-
liért, vagy egy dézsányi kínai kajáért. Úgy látszott, sokaknak tet-
szik az ötletem, ezért a bébiszitter kimenôt kapott estére.

Maud és Frank elugrik a közelbe egy keleti ét-
terembe, ahol elvitelre árusítanak, és tonná-
nyi harapnivalóval tér vissza. Már napok óta
nem ettünk olyasmit, ami nem sárga vagy
zöld, ezért a babi pangang és a ku lu yuk
mennyei illatot áraszt a hálószobában. A par-
ti csúcsnôjének, ahogy Carmen nevezi ma-
gát, sikerül elbánnia két doboz joghurttal.
Öt perc múlva rosszul érzi magát. Min-
dent megtesz azért, hogy hányni tudjon,
de nem jön ki semmi. Ledugja az ujját, ök-
lendezik, de akkor sem sikerül.
– A büdös francba! Miért nem jön ki belô-
lem semmi? – átkozódik.
Aztán váratlanul kiömlik belôle minden,
beleértve a reggeli rostos-gyümölcsös müz-
lit is. Amint Carmen hány, megpuszilom a
homlokát, és adok neki egy törlôkendôt.
Mindenki nyugodtan viseli a helyzetet. A
végsô hányássugár után egy hang szólal
meg a vödör mélyén: – Jézusom, mi ez a

síri csönd? Talán meghalt valaki?
Még egy pillanatig kitart a csönd, aztán mindenki nevetésben

tör ki.”
(részlet a könyvbôl)

Danny és Carmen boldog, egészséges fiatal házaspár. Mindket-
ten sikeresek saját vállalkozásukban, élvezik a jólét örömeit, és
rendkívül büszkék egyéves kislányukra. Irigylésre méltó életükre
azonban egyik napról a másikra árnyék vetül, kiderül, hogy Car-
men rákos. A vidám társaságot és a rengeteg utazást hirtelen or-
vosok és kórházak váltják fel, és bár Dan kitartóan ápolja felesé-
gét, kétségbeesésében még inkább beleveti magát Amszterdam
éjszakai életébe, mint eddig.

Igaz történet a szerelemrôl, a kitartó barátságról, amely nemcsak
megható, de képes az életbe vetett hitünket is megerôsíteni.

Fordította Frigyik László
Keménytáblás, 356 oldal, 2990 Ft

Könyveink 30%-os kedvezménnyel 
megvásárolhatók a szerkesztôségben.

További kedvezmények:
– Minden két teljes áron vásárolt könyv mellé egy könyvet

ajándékba adunk, vagy 
– két azonos cím vásárlása esetén a második példány

ingyenes. 

Kérjük kedves Olvasóinkat, telefonon elôre egyeztessenek
idôpontot!

Telefon: (1) 215-2818 ; 30/537-4206 ; 30/289-7112
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/b, IV.em. 8.

Könyveink interneten keresztül is megrendelhetôk
a www.partvonal. hu weboldalon5
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■ „Továbbment a sötét, városi ut-
cákon, éttermekbôl, színházból
hazatérô emberek mellett haladt
el. Nem igazán gondolta át, hova
tart, de a szíve mélyén tudta.
Hosszú évek óta látta önmagát,
amint megrekedt, megfagyott ab-
ban a pillanatban, amikor átadta
lányát Caroline-nak. Teljesen fel-
forgatta életét egyetlen tett, amikor
kinyújtotta karját, hogy elvegyék
újszülött gyermekét. Úgy érezte,
mintha az eltelt évek alatt azért
fényképezett volna, hogy megra-
gadhasson egy hasonló jellegû és
súlyú pillanatot. Hiába próbálta le-
lassítani a rohanó világot, a foly-
ton áramló eseményeket – lehetet-
lenre vállalkozott.

Zaklatottan lépkedett tovább és
idônként motyogott magában.
Mindaz, ami csendben lapult a
szívében egész idô alatt, újra moz-
gásba lendült, miután találkozott
Caroline-nal. Norah-ra gondolt,
aki független és erôs asszony lett,
magabiztosan kezelte üzleti ügye-
it, bor- és esôszagúan érkezett ha-
za az ügyfeleivel elfogyasztott va-
csorákról, és vidámság, diadal, si-
ker nyomait viselte az arcán. Jól
tudta, nem csak egy viszonyt foly-
tatott az évek során, és titkai az ô
titkához hasonlóan falat emeltek
közéjük. Elôfordult, hogy estén-
ként rápillantott Norah-ra, és azt a nôt kereste benne, akit el-
vett: azt a Norah-t, aki a csecsemô Pault tartotta a karján; azt
a Norah-t, aki kötényt kötött, és akinek eper kenôdött szét az
ajkán; azt a Norah-t, aki szárnyait próbálgatta az utazási iro-
dában, és sokáig fennmaradt, hogy rendet teremtsen a háztar-
tás számlái között. Ô azonban úgy vetette le énjének ezen ré-
szeit, ahogy a kígyók vedlenek, és most már vadidegenek
módjára éltek egymás mellett a hatalmas házban.

Jól tudta, hogy Paul is megszenvedi ezt a helyzetet. David
latba vetette összes erejét, hogy megadhasson neki mindent.
Igyekezett jó apja lenni. Együtt gyûjtögették azokat a köve-
ket, amelyeket rendszereztek, felcímkéztek és végül kiállítot-
tak a nappaliban. Minden lehetséges alkalommal elvitte ma-
gával horgászni, de akármennyire is törekedett arra, hogy fia
élete simán és könnyen menjen, megmaradt az a tény, hogy
hazugságra építette egész létüket. Védelmezni próbálta Pault
azokkal a dolgokkal szemben – éhség, szorongás, szomorúság
–, amelyek szenvedést okoztak neki gyerekkorában. Ennek el-
lenére minden egyes erôfeszítésével olyan veszteségeket ho-
zott létre, amelyekre nem számított. A hazugság úgy telepe-
dett közéjük, mint valami hatalmas szikla, amely arra készte-
ti a körülötte élô fákat, hogy furcsa alakban, kicsavarodott
törzzsel és ágakkal nôjenek.”

(részlet a könyvbôl)

A történet egy téli éjszakán
kezdôdik 1964-ben, amikor
a tomboló hóvihar arra
kényszeríti dr. David Hen-
ryt, hogy maga segítse vi-
lágra születendô gyerme-
két. Felesége egy tökélete-
sen egészséges kisfiúnak ad
életet, majd pár percre rá,
világra hoz még egy kisba-
bát… egy Down-kóros kis-
lányt.
Dr. David Henry meghozza

azt a végzetes döntést, amely
egész életében kísérteni fog-
ja, s amely lassacskán tönkre-
teszi mindnyájuk életét: arra
kéri a szülésnél segédkezô
Caroline nôvért, hogy vigye
el az újszülöttet egy intézet-
be, ahol sérült gyermekeket
gondoznak. A nô azonban
képtelen ott hagyni a csecse-
môt, eltûnik a városból és sa-
játjaként neveli fel a kislányt.

A megtörtént eseményeken
alapuló szívbemarkoló tör-
ténetben Kim Edwards a
bánat és a szeretet megfog-
hatatlan rejtélyeit, a pusztí-
tásra és gyógyításra egyaránt
alkalmas igazság hatalmát
boncolgatja.

Fordította Frigyik László
Keménytáblás, védôborítóval
496 oldal, 3490 Ft

Könyveink 30%-os kedvezménnyel 
megvásárolhatók a szerkesztôségben.

További kedvezmények:
– Minden két teljes áron vásárolt könyv mellé egy

könyvet ajándékba adunk, vagy 
– két azonos cím vásárlása esetén a második példány

ingyenes. 

Kérjük kedves Olvasóinkat, telefonon elôre egyeztessenek
idôpontot!

Telefon: (1) 215-2818 ; 30/537-4206 ; 30/289-7112
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 18/b, IV.em. 8.

Könyveink interneten keresztül is megrendelhetôk
a www.partvonal. hu weboldalon 5
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A Partvonal Könyvkiadó újdonsága
Kim Edwards: Az emlékek ôrzôje



A virágesszenciák alkalmazásán alapuló
egészségvédô módszert Dr. Edward Bach

angol orvos dolgozta ki a múlt század
30-as éveiben. A 80-as évektôl a DEVA

Laboratórium alapítója, Philippe Deroide
kutatásai eredményeként az eredeti 38

Bach szer újabb 96 virágesszenciával bô-
vült. A könyv ezek részletes leírását tar-
talmazza, amely a területtel újonnan is-
merkedôk és a tapasztaltabb terapeuták

számára egyaránt referenciaként szolgáló
mû. A francia kötetet a magyar olvasók

számára a Leander Vita Kft. és a Partvo-
nal Kiadó együttmûködése tette hozzá-

férhetôvé élvezetes fordítással, esztétikus,
hasznos illusztrációkkal. 

■ „Az emberi gyógyászatban a virágokat többféle megközelítés-
ben is alkalmazzák: a fitoterápia és az aromaterápia a gyógynö-
vények által termelt anyagokat használja fel, amelyeket többé-
kevésbé összetett eljárásokkal nyernek ki (forrázás, lepárlás stb.).
Ezek az aktív molekulákban gazdag anyagok – idônként már pa-
rányi mennyiségben is – nagyon meghatározott módon fejtik ki
hatásukat a szervezet funkcióira. A virágesszencia különbözik
ezektôl a terápiás megközelítésektôl, mert nem tartalmaz aktív
anyagi szubsztanciát, virágból származó molekulákat. Hatása
nem mérhetô biokémiai forrásból származik, hanem bioenerge-
tikus folyamatból, ahol a víz a hordozó, amely képes rezonan-
ciába lépni az egyén pszichéjével és testi-lelki állapotára hatni.
Ahogy nem tudjuk megmagyarázni, hogy mit érzünk, amikor
nézünk egy festményt a kép kémiai összetevôinek elemzésével,
nem elégedhetünk meg a virág fizikai analízisével, hogy az álta-
la hordott belsô kvalitást kiolvassuk és felfogjuk. 

Nyugati gondolkodásmódhoz szokott elménk nehéz feladat
elôtt áll, amikor azt kell megértenünk, hogy egy virágkivonat,
amelyben nincsen jelen növényi anyag a hígítás után, képes be-
folyásolni a pszichés életünket. Igaz ugyan, hogy már nagyon
régóta létezik, és számos népi és vallásos hagyományban fellelhe-
tô az az elképelés, hogy a virág megtestesít egy gondolatot, vagy
egy érzést. Felmerülhet tehát, hogy ha valamilyen erôvel, képes-
séggel ruházunk fel valamely virágot, akkor ez csupán szimboli-
kus értéket hordoz-e. Más szóval, a borágófû virág, amely a bá-
torságot fejezi ki, segíthet-e abban, hogy bátrabbak legyünk? 

A válasz éppen Európából származott a 20. század elején, dr.
Edward Bach kutatásai jóvoltából. Bach, aki bakteriológus és is-
mert homeopata volt, felismerte, hogy egy betegség során a páci-
ens személyisége nagyobb súllyal esik a latba, mint a fizikális szer-
vezete. Az elsôk között volt, akik észlelték a kapcsolatot a stressz
és a betegség között, és felállította az összefüggést az életmódunk,
az egészségünk és az életfelfogásunk között. Szembesült a kora
nagy szenvedéseivel (elsô világháború, a spanyolnátha világmére-
tû járványa, gazdasági depresszió, nácizmus hatalomra törése

stb.), felismerte a destruktív
beállítódások és érzelmek,
mint a félelem, megalázottság,
frusztráció, gyûlölet jelentôsé-
gét, és észlelte, hogy ezek mi-
lyen romboló hatással vannak
az emberi lény egészére. Hang-
súlyozta, hogy az embernek
kezébe kell venni a saját egész-
ségi állapotát, és felismerte,
hogy az ember egészsége attól
függ, hogyan integrálja önma-
gát egy szélesebb értelemben
vett életfelfogásba. Bach sze-
rint a betegség vagy kiegyensú-
lyozatlanság valódi oka, ezál-
tal a kezelés lehetôsége, nem a
fizikai szinten helyezkedik el.
A betegség a tudatosan megélt
mindennapi realitások és a Fel-
sô Énbôl eredô legmélyebb vá-
gyaink közötti konfliktus ered-

ménye. Ez a Felsô Én az egyéniséget adó erô, amely az ember sor-
sát képes alakítani, és amit Bach egy olyan spirituális dimenzió-
hoz köt, ahonnan a gyógyulás eredhet. 

Tiszta, egyszerû, természetes gyógyszereket keresett, Hippokra-
tész elsô alapelvének figyelembe vételével, és a növényvilág felé
fordult, mert megérezte, hogy milyen nagy gyógyerôvel és átala-
kító erôvel bír. Nagy figyelemmel kísérte a betegei természetét
és szenvedéseit, és ez lehetôvé tette számára, hogy felfedezze
egyes növények hatását a lelkiállapotra és a személyiség egyes ki-
egyensúlyozatlanságaira. Észlelte, hogy egyes növények a fejlô-
désüknek megfelelôen bizonyos pszichés helyzeteket fejeznek
ki. Hasonlóságot fedezett fel a növény és egy páciens jelleme kö-
zött, kimutatta a növény „gyógyerejét”, amit képes volt megra-
gadni és kivonni a nap energiájának segítségével. Hat év alatt 38
virágesszenciát dolgozott ki, az emberi lélek alapvetô, jellemfüg-
gô zavarainak kezelésére. 

Bach egy új rendszer alapjait rakta le, amely valójában csak a
80-as évek elején teljesedett ki az új virágesszenciák megjelené-
sével, elôbb az Egyesült Államokban, majd Európában és az
egész világon. A modern virágesszenciák felfedezése újszerû ku-
tatás eredménye. Ez a módszer nagyon távol áll a hagyományos
tudományos kutatástól, amely csak az élet mechanizmusaival
foglalkozik, és figyelmen kívül hagyja annak misztériumát. Bel-
sô énjét a külvilág megfigyelésével ötvözve dr. Bach megmutat-
ta az utat a mai kutatóknak, amelyet már bejártak nyugati vilá-
gunk merész úttörôi, akik a természet törvényeit tanulmányoz-
ták, elismerve, hogy az ember aktív részese ezeknek, szerepe van
a teremtésben.”

Ez a számos színes képet tartalmazó, 400 oldalas könyv kartonált,
borítófüles fedéllel, cérnafûzött kiadásban jelenik meg. 
Ajánlott fogyasztói ára: 4990 Ft.

Keresse az Alexandra könyvesbolt hálózatában,
gyógyszertárakban és gyógynövényboltokban.5
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s „Gyógyulni a virágok segítségével…?”
Ezt a célt szolgálja Philippe Deroide: Európai virágesszenciák
– Gyakorlati útmutató címû könyve



A JÓSZÖVEG MÛHELY
ajánlja karácsonyi újdonságait

Mark O'Connel –  Raje Airey:
JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK ENCIKLOPÉDIÁJA
256 oldal, kötve, védôborítóval, 6990 Ft
E fotókkal, mûalkotások képeivel, diagramokkal
és rajzokkal, valamint magyarázatokkal és definí-
ciókkal ellátott lebilincselô útmutató hûen tükrözi
az emberiség jó néhány ezer éves –  a sumérok-
tól és a babiloniaktól egészen korunkig tartó –  mû-
vészetének, mitológiájának, valamint vallásának
jel- és szimbólumvilágát. A tudományos megala-
pozottságú, de mégis közérthetô gyönyörû album
megfejti, értelmezi a jeleket, továbbá részletes
magyarázatokkal szolgál legfontosabb szimbólu-
maink jelentéseinek alaposabb megértéséhez. 

J. Schmindt –  H.M. Delpierre: MANGA
184 oldal, 5490 Ft. Óriási siker!!! Újra kapható!!!
A japán képregények, a mangák, és rajzfilmvál-
tozatuk, az animék világába kalauzol e képek-
ben gazdag siker-album. A manga-ôrület hívei-
nek is ajánljuk ezt könyvet, amely bemutatja az
alkotókat, a nagy sorozatokat, vagyis mindazt,
amit a „mókás rajzokról” tudni érdemes.

Hayden Scott-Baron: KÉSZÍTS MANGÁT! 
160 oldal, kötve, 3990 Ft
A könyvben és CD-jén megtalálhatsz minden
olyan elemet, amelynek jóvoltából saját, nyomta-
tásra kész, profi megjelenésû, kiszínezett illuszt-
rációkat készíthetsz, még abban az esetben is, ha
egyébként nem értesz a rajzoláshoz. Milliónyi
számítógépes variációból alkothatod meg e
könyv és CD-je segítségével saját mangádat!

Tahar Ben Jelloun: A SZENTSÉGES ÉJSZAKA
199 oldal, 1790 Ft
A Goncourt-díjas író remek regényében megrá-
zó természetességgel beszél egy férfiként nevelt
marokkói nô, Mehmed/Zahra nemi identitáskeresé-
sének megpróbáltatásairól, s a kiút meglelésének
fájdalmairól.

Stéphane Breitwieser:
EGY MÛKINCSTOLVAJ VALLOMÁSAI
223 oldal, kartonált,1990 Ft
Stéphane Breitwieser több mint hét éven keresztül
fosztogatott múzeumokban, kastélyokban és árve-
réseken. Mintegy kétszázharminc tárgyat „gyûjtött
össze”. Elfogása nagy vihart kavart. E különös fi-
atalember elsô alkalommal e könyvben mesél le-
bilincselôen kalandos mûkincstolvaj-életérôl.

1066 Bp., Ó u. 11.. Nyitva: H–P 9–17-ig
FOLYAMATOS KEDVEZMÉNYEK!

Postacím: 1244 Bp., Pf. 826.
Telefon: 302-16-08. Fax: 226-59-35

www.joszoveg.hu  e-mail: info@joszoveg.hu
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kertész
éhány hete már, hogy megláttuk az elsô
varjút. Szép volt fényes fekete ruhájában a
mélyzöld füvön. 

–  Nézd csak –  mondom Slomónak –,  megjött
varjú nénénk! –  Vendégségbe jött hozzánk, telel-
ni. Mert ott fönn, északon, még sokkal rondább és
hidegebb a tél, mint nálunk. Légy szíves, ne ro-
hand le ôket, légy barátságos velük, mint egy jó
vendéglátó gazda, hisz mi vagyunk otthon. 

Pár nap múlva harsány károgással húzott el
mélyrepülésben egy varjú közvetlenül a fejünk
fölött, mint egy támadó bombázó.
Még Slomó is megdöbbent, pedig
nem éppen ijedôs, de ilyet még nem
tapasztalt –  a galambok, rigók, szar-
kák sosem károgtak.

Aztán láttunk dolmányos varjakat.
–  Nézd, ezeknek más a ruhájuk,
szürke garbót hordanak a fekete dol-
mány alatt, de ôk is varjak. Csak
szebbek. Azt mondod, nem is szebbek, csak mások? Már
megint neked van igazad; ez, hogy „szép”, csak egy buta em-
beri kategória, az okos ilyet nem ismer. 

Slomó nem az unokám, ô kutya. Egyéves labrador retriever,
szertelen nagy kölyök, fékezhetetlen, amikor szeret; nekem
jön, rám ugrik és pofán nyal, bekapja (persze vigyázva, gyön-
géden) a csuklómat, földönt; de máskor jóságos, szelíd, mint a
legtöbb óriás. 

Természetesen érti, amit mondok, hogy milyen mértékben, azt
nem tudom, mert ô másképp kommunikál. Amennyire tudja,
hegyezi a lelógó fülét. Leül, fölnéz rám az okos, meleg barna
szemével. (A szemét bármelyik ember-nô megirigyelhetné. Sár-
ga pofájában a fényes barna szeme feketével van kihúzva, ha úgy
tetszik: körültetoválva. Egyetért, hiszen csóválja a farkát, és nagy
akaraterôvel uralkodva fékezhetetlen vadászösztönén, nem ro-
hanja le varjú nénénket. (Jó, meg is van kötve, de nem is rán-
gat!) Hogy milyen mértékben érti a szavamat, nem tudom, de
hogy a szó elvont lényegét tekintve sokkal mélyebben érti, mint
bármelyik embertársam, az biztos. És rögtön meg is nyalja a ke-

zemet, amiben a pórázt szorongatom. Nem, nem
a rabságot szereti, nem a korlátozást. A póráz
össze is köt, egymáshoz tartozásunk szimbóluma,
olyan, mint amikor séta közben fogom egy kis-
gyerek kezét. 

És emlékezem. Nem is olyan régen egy két-há-
rom éves kislány kezét fogtam, és szinte szóról
szóra ugyanezeket mondtam neki, mint most Slo-
mónak. Ô persze másképp válaszolt, csacsogva,
csivitelve, okos emberi szavakkal, drága gyermeki
szókkal. Akkor még ô is megértett, tökéletesen.

Hogy varjú nénénket szeretettel illik
fogadni, amikor hozzánk jön téli ven-
dégségbe. Úgy mint barátot, és úgy is
mint rokont. 
És azt is, hogy miért nem szabad el-

taposni a pókot. Ronda? Nem ronda,
olyan nincs, a maga nemében szép,
csak más! És ugyanabból van, mint
mi: ha tetszik, ô is porból lett és por-

rá lesz. De más szempontból, mi is voltunk pókok –  Igen? –
Bizony! Meg bogarak is, meg halacskák, békák és gyíkok. Meg
kicsi egerek. Meg nyulak, meg farkasok, oroszlánok, maj-
mok… Emlékszel az állatkertben a csimpánzra? Meg az „er-
dei emberre”, arra a kedves pofájú orángutánra? Ôk majdnem
az unokatesóink.

–  Meg a mókus, meg a süni! Meg a szurikáta! 
–  Igen. Ezek is mind mi voltunk valamikor. És ôk a mi leg-

közelebbi rokonaink, látod, milyen hatalmas családba tarto-
zunk? 

Az a kicsi lány nagylány lett, és még ma sem tapossa el a pó-
kot; ez így van rendjén. De a nagylányt elvesztettem. Ki tudja,
nyúl-e még egyszer egy kisgyerek a kezem után? 

s a felnôttet a bánat fojtogatja;
de nem könnyezik, egy dalt zöngicsél
s ügyel, hogy el ne szálljon kalapja.
Persze, itt van Slomó. Ôt nem veszíthetem el, amíg él. S ô,

igaz, kárpótol.
De nem pótolja azt, aki elveszett.

Kertész Ákos
Varjú nénjeink

N

– Meséljen kicsit a Parnasszus megalakulásáról, illetve arról
a megújulásról, mely a közelmúltban bekövetkezett.
– A Parnasszus eredetileg televíziós irodalmi vetélkedô volt
1992–95 között. A kereskedelmi tévék térnyerésével hamar elfo-
gyott a levegô körülöttünk. Megint nem véletlen az, hogy
eszembe jutottak Vas István szavai, aki évekkel korábban bizta-
tott: ami Pilinszkyéknek nem sikerült a körülmények miatt, azt
én megcsinálhatom. Ebben erôsített az irodalmi szekértáborok
utolsó nagy összekötô hídjaként megszállottan dolgozó Fodor
András és Lakatos István. Orbán Ottó mondta egyszer, hogy „te
képes vagy egy asztalhoz ültetni a legmegátalkodottabb ellenfe-
leket is”. Ez az integráló, szintetizáló szándék talán azóta sem
veszett ki belôlem, de az elmúlt másfél évtizedben nagyon meg-
változott a helyzet, elkeserítôen polarizálódott az ország és vele
a kultúra, az irodalom is. Azok közé tartozom, akik tenni akar-
nak ez ellen. A megújulásról annyit, hogy a minôségi szigorítás
és a szerkezeti átalakítás jegyében történt pár markáns változás.
Új címlap, ehhez igazodó tipográfia, két új szerkesztô: a szerzôi
kör szélesítésére meghívott Kukorelly Endre fômunkatárs, és a
tanulmányrovatért felelôs Bedecs László fiatal irodalomtörté-
nész; valamint az internetes megjelenés kialakítása is folyamat-
ban van. Tartalmilag két új állandó rovat: a Centrum és a Redi-
vivus jelzi az új utakat. Akit több érdekel, az vegye a fáradságot

(és a lapot), ismerje meg az alakuló életmûvek rangjának megszi-
lárdítását ill. a már lezárt életmûvek újraolvasását célzó törekvé-
seinket.
– A kerek évforduló, illetve a pályán eltöltött 25 év alkalmat
ad a számvetésre. A költészete belsô terein milyen változáso-
kat hozott az eltelt idô? Merre tovább? Lehet tudni új könyv-
tervekrôl? 

– Eszembe jut egy régebbi vicc: Repül a gólya, csôrében egy pó-
lya, benne egy öregember. Repülnek, repülnek, egyszercsak meg-
szólal az öreg: te gólya, most már bevallhatod, de ôszintén. Elté-
vedtünk? Rosszabb napjaimban arra gondolok, hogy tán én va-
gyok, vagy én leszek ez az öregember. De azért titkon remélem,
ha egyszer számot vetek, nem vihart aratok, vagy ha azt, akkor
frissülést, tavaszt hozó vihar lesz ez. Arról pedig, hogy milyen
változásokat hozott versvilágomban az eltelt nem kevés idô, ná-
lam érvényesebben beszélnek a profi ítészek. Elsô helyen emlí-
tem, hogy idén jelent meg Kabdebó Lóránt monográfiája, a Rög-
eszmerend. De Kulcsár Szabó Ernô és Tverdota György folyóira-
tokban publikált tanulmányai is pontos útjelzôül szolgálnak.
Merre tovább? Ha errôl most szólok, akkor lelövöm a tavaszra
idôzítendô poént, és ezt nagyon nem szeretném. Úgyhogy a ter-
veket egyelôre fedje mély balladai homály.

Maczkay Zsaklin

Folytatás a 525. oldalról.
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A Librotrade Kft. ajánlja
az Oxford University Press 

Business English-Express sorozat köteteit

Oxford Angol–magyar szótár nyelvtanulóknak 2600 Ft
Oxford Basic English Dictionary 1218 Ft
Oxford Students’ Dictionary + CD-ROM – új kiadás 5997 Ft
Winnie-The-Pooh Box Set (Best Loved Stories + Favourite Stories) 2953 Ft

Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel: 254-0-254   Fax: 257-74-72   E-mail: books@librotrade.hu

Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.
Tel: 288-0771   Fax: 288-0769   E-mail: famulus@chello.hu
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Az Olvasók boltjában (Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. Telefon: 266-5147)
akár 20%-os kedvezménnyel!

A 2006-ban indított kötetben a pilóta szerzônek az AERO magazin hasábjain megjelenô cikkei
alapján néhány nevezetes légiszerencsétlenség gyakran krimibe illô felderítését követhetjük
nyomon az adatok összegyûjtésétôl a tragédiához vezetô eseményláncolat rekonstruálásán
keresztül egészen a hasonló baleseteket megelôzni hivatott változások bevezetéséig.

Háy György: LÉGIBALESETEK PILÓTASZEMMEL II. 3800Ft

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2007. október 19. – november 15.

Széprodalom
1. Hugh Laurie: A balek

Kelly Kft.
2. Vámos Miklós: Utazások Erotikában –

(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó

3. Leslie L. Lawrence: Thumo 1–2.
Gesta Könyvkiadó

4. Havas Henrik: Méhkirálynô
I.A.T. Kiadó

5. Lévai Katalin: Vörös szônyeg
Alexandra Kiadó

6. Nora Roberts:
Egy házban az ellenséggel
Harlequin Magyarország Kft.

7. Frederick Forsyth: Az Afgán
Alexandra Kiadó

8. Danielle Steel: Nôvérek
Maecenas Könyvkiadó

9. Martina Cole: Könyörtelenül
Alexandra Kiadó

10. Nora Roberts: Biztonságos kikötô
Gabo Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
2. dr. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
3. Rhonda Byrne: The Secret / A titok

Édesvíz Kiadó
4. Vujity Tvrtko: Pokoljárás

Alexandra Kiadó
5. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
6. Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál üzenete –

Az eltitkolt magyar vonatkozások
Alexandra Kiadó

7. Stahl Judit: Gyors ételek sorozat
Kulinária Kiadó

8. Árpa Attila, Bochkor Gábor,
Gesztesi Károly: Macsópapák
Arpaco Kft.

9. Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni:
Az emberiség kincsei
Alexandra Kiadó

10. Robert J. Moore: Idôtlen csodák
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:

Anna, Peti és Gergô – Nagycsalád lettünk!
Alexandra Kiadó

2. Darren Shan: Fenevad:
A szörnyeteg elszabadul…
Móra Kiadó

3. Thomas a gôzmozdony –
Válogatott mesék
Egmont-Hungary Kft.

4. Geronimo Stilton:
A szerelem, akár a sajt…
Alexandra Kiadó

5. Thomas a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.

6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Irány az iskola!
Alexandra Kiadó

7. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó

8. Joachim Masannek: A Vad Focibanda
13. Kötet – Márk a csodakapus
Fabula Stúdió Kft.

9. Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen:
16 leszek: Mi vagyunk a sztárok!
Aquila Könyvkiadó

10. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó

Bookline sikerlista
2007. október 19. – november 15.

Szépirodalom
1. Laurie, Hugh: A balek

Kelly Kft.
2. Vámos Miklós: Utazások Erotikában

(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo

3. Grobel, Lawrence: Al Pacino – Életem
Kelly Kft.

4. Havas Henrik: Méhkirálynô
(Kelemen Anna története)
I.A.T. Kiadó

5. Singer Magdolna: Partitúra –
Utolsó beszélgetés Polcz Alaine-nel
Jaffa Kiadó

6. Lawrence, Leslie L.:
Thumo 1–2. – A szrinpók völgyében
Gesta könyvkiadó

7. Leon, Donna: Méregpohár az operában
Geopen Kiadó

8. Leon, Donna: Bíbornál is sötétebb
Geopen Kiadó

9. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó

10. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó
2. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
3. Greifenstein,Gina:

Karácsonyi aprósütemények
Holló és Társa

4. Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek
Kulinária Kiadó

5. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Kulinária Kiadó

6. Byrne, Rhonda: A titok – The Secret 
Édesvíz Kiadó

7. Stahl Judit: Gyors édességek
Kulinária Kiadó

8. Stahl Judit: Gyors sorozat 1–3. (dísztokban)
Kulinária Kiadó

9. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

10. Dawkins, Richard: Isteni téveszme
Nyitott Könyvmûhely

Gyermek, ifjúsági
1. Thomas a gôzmozdony –

Téli matricás foglalkoztatókönyv
Egmont Kiadó

2. Ch. Awdry; W.V.Awdry: Thomas,
a gôzmozdony – Válogatott mesék 1.
Egmont Kiadó

3. Ch. Awdry; W.V.Awdry: Thomas,
a gôzmozdony – Válogatott mesék 3.
Egmont Kiadó

4. Ch. Awdry; W.V.Awdry: Thomas,
a gôzmozdony – Válogatott mesék 4.
Egmont Kiadó

5. Thomas, a gôzmozdony – Foglalkoztatókönyv 2.
Egmont-Hungary Kft.

6. Tomanné Jankó Katalin (fordította):
Thomas és a nagy verseny –
Lapozókönyv mozdonyhanggal
Egmont-Hungary Kft.

7. Ch. Awdry; W.V.Awdry: Thomas,
a gôzmozdony – Válogatott mesék 2.
Egmont Kiadó

8. Marék Veronika: Télapó és Ezüstmackó
Ceruza Kiadó

9. Thomas, a gôzmozdony – Foglalkoztatókönyv 3.
Egmont-Hungary Kft.

10. Thomas, a gôzmozdony nagykönyve
Egmont-Hungary Kft.

Libri sikerlista
2007. október 1. – október 31.

Szépirodalom
1. Vámos Miklós: Utazások Erotikában

Ab Ovo Kiadó
2. Moldova György:

Az utolsó töltény 8.
Urbis Könyvkiadó

3. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

4. Tolvaly Ferenc:
Boszporusz felett a híd
Kortárs Kiadó

5. Austen, Jane: Meggyôzô érvek
Ulpius-Ház Könyvkiadó

6. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

7. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó

8. Heinrich, Christoph:
Claude Monet
Vince Kiadó

9. Hirsi Ali, Ayaan: Az engedetlen
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

10. Süskind, Patrick: A parfüm
Partvonal Kiadó

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

Édesvíz Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. A. J. Christian: A teljesség illata

Édesvíz Kiadó
4. Szepes Mária: A vörös oroszlán

Édesvíz Kiadó
5. Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek

Kulinária Kiadó
6. Bridge, Tom:

A legjobb receptek – csirke
Vince Kiadó

7. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Kulinária Kiadó

8. Bridge, Tom:
A legjobb receptek – tészta
Vince Kiadó

9. Polcz Alaine:
Asszony a fronton
Jelenkor Kiadó

10. Dús Ágnes: Szakácskönyv
Vince Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, Christopher – Awdry, W.: 

Thomas a gôzmozdony –
válogatott mesék 1–4.
Egmont-Hungary Kft.

2. Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley:
16 leszek – kalandra fel
Aquila Kiadó

3. Ziegesar, Cecyl Von: Bad girl
Ulpius-Ház Kiadó 

4. Harrison, Lisi: Klikk
Ulpius-Ház Kiadó 

5. Csillámmatricás foglalkoztatókönyv 4.
Egmont-Hungary Kft.

6. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó 

7. Marék Veronika:
Annipanni, hull a hó!
Pagony Könyvek

8. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Kiadó 

9. Kalózok
Egmont-Hungary Kft.

10. Hercegnôk báli ruhája
Egmont-Hungary Kft.

Líra sikerlista
2007. október 1. – október 31.

Szépirodalom
1. Hugh Laurie: A balek

Kelly Kiadó
2. Vámos Miklós: Utazások Erotikában

Ab Ovo Kiadó
3. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
4. Frank McCourt: A tanárember

Magvetô Kiadó
5. Danielle Steel: Nôvérek

Maecenas Könyvkiadó
6. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány

Atheneaum 2000 Kiadó
7. Susan Minot: Este

General Press Kiadó
8. Alaine

Jelenkor Kiadó
9. Nora Roberts: Folyóvégi panzió

Talentum Kiadó
10. James Grippando:

Váltságdíj egy halottért
General Press Kiadó

Ismeretterjesztô 
1. Havas Henrik: Méhkirálynô

Inter-ActiveTeam
2. Rhonda Byrne: A Titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
3. Lévai Anikó: A konyhaablakból

Jokerex Kiadó
4. Frank Júlia: Ünnepi asztal

Corvina Kiadó
5. Herbert Breslin – Anne Midgette:

Pavarotti meztelen
Ulpius-Ház Kiadó

6. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon Literatúra Kiadó

7. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó 

8. Schobert Norbert:  –10 kg/hó
Norbi Update Zrt.

9. Frank C. Zagare:
Játékelmélet – fogalmak és alkalmazások
Helikon Kiadó

10. G. M.: Tesco titok 2.
B. Records Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Ch. Awdry; W. V. Awdry:

Thomas a gôzmozdony 
Egmont-Hungary Kft.

2. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó

3. Kalózok
Egmont-Hungary Kft.

4. Színezd ki ... és számolj te is!
Göncöl Kiadó

5. Richard Scarry:
Sürgés-forgás Tesz-vesz városban
Gulliver Kiadó

6. Színezd ki ... és rajzolj te is!
Göncöl Kiadó

7. Gyerünk!-körutazások
Manó Könyvek Kiadó 

8. Richard Scarry: Tesz-vesz a világ
Gulliver Kiadó

9. Legyél osztályelsô 4 hét alatt
Deák és Társa Kiadó Bt.

10. Ablak – Zsiráf
Móra Kiadó
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Könyvszakmai szenzációról tudósították a
Líra és Lant Zrt. vezetôi a sajtó képviselôit:
a Líra-csoport 10 % részvényéért megvásá-
rolta az 1998-ban a Novotrade Rt. által a

Nap Könyv Kft.-bôl létrehozott Sunbooks
Zrt.-t, ami a magyar könyvpiacon az inter-
netes könyv-nagykereskedés úttörôje volt.

Kolosi Tamás szociológust, Széchenyi-díjas
társadalomkutatót, a Líra és Lant Zrt. tulaj-

donos elnök-vezérigazgatóját kérdeztem.

■ – Miért vásárolták meg a Sunbooksot? Annyira rossz a
könyvszakmai jövôképe, hogy úgy gondolta, erôsíteni kell,
vagy annyira jó ez a jövôkép, hogy úgy gondolta, érdemes
erôsíteni?
– A jövôbe senki nem lát, a jövôben hinni lehet, vagy nem hinni.
Én a könyvszakma jövôjében mindig is hittem, hiszen 1993–94-
ben pont akkor szálltunk be a könyvszakmába, amikor az a legmé-
lyebb válságban volt Magyarországon. Most is optimista vagyok.
Nem is a könyvszakma általános jövôje volt az, ami a Sunbooks
esetében meghatározta a döntésemet. Sokkal inkább az, hogy úgy
látom, a könyvszakmában elindult egy elkerülhetetlen tôkekon-
centrációs folyamat az utóbbi három-négy évben, és ebben a fo-
lyamatban azoknak a cégeknek, amelyek biztos alapokon építkez-
nek, és emiatt biztos jövôjük van, azoknak mindenképpen a bôvü-
lés a követendô út. A Sunbooks megvásárlása azt jelenti, hogy a
Líra piacvezetôvé válik a könyv-nagykereskedelmi piacon, és hogy
a Líra közvetlenül is megjelenik azon a területen, amelyen a Sun-
books korábban is piacvezetô volt, a Líra azonban nem volt jelen
közvetlenül, nevezetesen a szupermarketek ellátásában. Ezek vol-
tak a döntô megfontolások. Emellett már a Sunbooks megvásárlá-
sának folyamatában derült ki számomra, hogy itt járulékos nyere-
séggel is lehet számolni. Egyrészt a Sunbooks informatikai rend-
szere jól végiggondolt rendszer, amelyet egy jól felkészült gárda ké-
szített el, amelyikben így a Líra többségi tulajdonba került, azon-
kívül a Sunbooks csapatában kiváló könyves kollégák is vannak,
akik személyükben biztos, hogy erôsíteni fogják a Líra csapatát.
– A könyvszakmában a Sunbooksnak ellentmondásos volt a
megítélése, sok kiadó panaszkodott a terjesztési munkára, a
fizetési fegyelemre...
– A Sunbooks-szal kapcsolatos negatív véleményekben az elôítéle-
tesség is szerepet játszik. Ezt az is mutatja, hogy az utóbbi években
a Sunbooks 3 milliárd Ft feletti forgalmat bonyolított le, eszerint
sok kiadónak mégiscsak jelentôs partnere a Sunbooks, és a koráb-
bi konszolidációs tevékenysége eredményeképpen már a tavalyi és
az idei évet is nyereségesen zárja a Sunbooks. Biztos, hogy a nega-
tív megítélést három elem táplálta, most mindháromban egyértel-
mûen változás következik. Egyrészt a Sunbooks tulajdonosi köré-
nek nehezebb átláthatósága okozott aggodalmakat. Ez egyik nap-
ról a másikra nyilvánvalóan változott, most a Líra 100 %-os tulaj-
donos, a régi tulajdonosoknak nem lesz befolyásuk a munkára. A
negatív véleményeket tápláló másik tényezô az, hogy a Sunbooks
a világban több helyen létezô, de a magyar könyvpiacon még szo-
katlan értékesítési formát próbált bevezetni, azaz nem hagyomá-
nyos nagykereskedést folytatott, hanem szolgáltatási díjat szedett,
a kiadó és a nagykereskedelmi vevô közötti kapcsolatot nem akar-

ta meghatározni. Ezt
nem szerette a magyar
könyvpiac, a Líra sem
így szerzôdött koráb-
ban a Sunbooks-szal.
Emiatt január 1-jétôl
ezen radikálisan vál-
toztatunk. A Líra és a
Sunbooks közös be-
szerzése a következô
két hónapban állapo-
dik meg a kiadókkal
azokban a szokásos ár-
résfeltételekben, ame-

lyek a hagyományos nagykereskedelemhez hozzátartoznak. Tehát
ezen az elemen változtatunk. A harmadik tényezô, hogy a Sun-
books idônként nem fizetett határidôre, a könyvszakmában ez saj-
nos nem ritkaság. A Sunbooks esetében ez speciálisan abból adó-
dott, hogy a Sunbooks forgalmának jelentôs része a nagy hiper-
marketekben –  Auchan, Tesco, Médiamarkt stb. –  realizálódott.
Ezek a multik nagyon hosszú átfutási idôvel fizettek, a Sunbooks
viszont ennél lényegesen gyorsabban fizette ki az árut. Emiatt ért-
hetô, hogy elôfordultak likviditási problémák a Sunbooksnál. A
Líra sem akarja a kiadókra áthárítani a multik hosszú fizetési határ-
idejének terheit, a Líra biztos pénzügyi hátterével ez nem jelent
gondot a jövôben. A sok nem valós elôítélet mellett, az esetleg ne-
gatív véleményeket tápláló tényleges tényezôkön éppen ez a fúzió,
ez a felvásárlás fog segíteni. 
– Annyira fontos a könyveknek ott lenni a szupermarketek
hálózatában? A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése statisztikája szerint 65–70 milliárdos a magyar
könyvforgalom értéke, ennek csak egy kis része valósul meg
a nagy hálózatokban. 
– Négy–öt milliárd között lehet a szupermarket-láncok forgalma,
a Sunbooks részesedése ebbôl két-két és fél milliárd Ft. Ez tény-
leg nem olyan nagy arány, bizonyos könyvek, mégpedig a töme-
ges érdeklôdésre számító könyvek esetében ennek a piacnak a je-
lentôsége mégis óriási. Ha összehasonlítjuk a Líra nagykereskedés-
nek és a Sunbooks nagykereskedelmi forgalmának kiadói top-
listáját, azaz mely kiadók összforgalma van az elsô tízben –  és a
felvásárlásra készülve megtettük ezt az összehasonlítást –, az de-
rült ki, viszonylag kevés olyan kiadó van, amely mindkét listán az
elsô tízben foglal helyet. A Líra hálózata és annak minôségigénye
más kiadókat preferál, mint a szupermarketeknek az alapvetôen
tömegárura orientált könyvkereskedelme. Ezért van az, hogy az
abba a kereskedelmi formába illô könyvek esetében óriási a jelen-
tôsége a szupermarketeknek.  Más kérdés, hogy a kiadók és a szer-
zôk néha tévesen látják ezt, és azt hiszik, hogy attól válik valami
tömegtermékké, tehát nagy példányszámban értékesíthetôvé,
hogy az megjelenik a szupermarketek polcain. Így a Líra számára
azért is van nagy jelentôsége a Sunbooks megvásárlásának, mert a
lényegileg különbözô piaci szegmensekben lesz ott most egyfor-
mán a Líra csoport, továbbá azért is, mert mint mondtam, az in-
tegráció a követendô út. A Líra stratégiai céljai között szerepel az
is, hogy a könyvesboltosok számára kialakított franchise-rendsze-
rünkhöz hasonló módon, a kiadók számára is megteremtsük an-
nak a lehetôségét, hogy önállóságukat megôrizve a Líra-csoport-
hoz integrálódhassanak.
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