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Könyvhét, 2009. február

Karneváli könyves kavalkád
■ Íme, hát ezt is megértük: a 2009-es esz-
tendô elsô olyan Könyvhét-számát ajánlhat-
juk olvasóinknak, amely az új esztendôben
született meg (januárinak jelzett számunkat
még tavaly készítettük). Február egyebek
mellett a farsang hónapja is, az egyik nem-
zetközileg is legismertebb mulatság ebben
az idôszakban a Velencei Karnevál, ez adta
azt az ötletet, hogy e számunkban Velence
szellemi-irodalmi körüljárásával farsangol-
junk a Könyvhétben. Laik Eszter a Velencé-
vel kapcsolatos újdonságokat szemlézi Egy
város felemelkedése és süllyedése – Velence
mítoszai c. írásában, Város a tenger és köny-
vek tükrében c. kultúrtörténeti ihletettségû
írásában Cs. A. pedig a régebben megjelent,
nagyhatású mûveket veszi számba, amelyek
maguk is hozzájárultak Velence mítoszának
a megteremtéséhez. 

Február könyves szemmel nézve már
hosszú évek óta hagyományosan a Mezô-
gazdasági Könyvhónapot is jelenti, errôl is
beszél Lelkes Lajos a vele készített interjú-
ban, amelybôl még egy fontos dologra fény
derül. Könyves világunkban a szakkönyvek
sanyarú sorsa nem ismeretlen a Könyvhét
olvasói elôtt sem, 2007 ôszén jelent meg er-
rôl bôvebb összeállításunk. Lelkes Lajos rö-
viden beszámol arról is, hogy e terület szû-
kebb szeletén, a mezôgazdasági szakköny-
vek esetében milyen módon orvosolják a
gondokat.

Ahogyan irodalomtörténeti-irodalomel-
méleti és kritikai szaklapok szokták volt fo-
galmazni – a Könyvhét nem ilyen, de a ki-
fejezést most kikölcsönözzük – „a kortárs
középnemzedék jeles képviselôje” Petôcz
András, aki Arcok c. kötetéért Pro Literatu-
ra-díjat kapott. A vele készült interjúban el-
mondja, hogyan születtek a kötet írásai.

Esze Dóra Kurt Cobain kardigánja címû
kötete „a Nirvana együttes 27 évesen ön-
gyilkosságot elkövetett énekese köré szer-
vezôdô novellafüzérbôl áll”, alcíme sze-
rint „történetek zenére”. A kötet az iroda-
lom és a pop-kultúra találkozásának példá-
ja, az Esze Dórával készült figyelmet ér-
demlô interjúban emellett a „nôi iroda-
lomról” is esik szó.

Kulin Ferenc Készenlét c. kötetérôl szólva
az értelmiség lehetséges magatartásformái-
ról, szellemi feladatairól beszél, s egyértel-
mûen kiderül, hogy az értelmiségi attitûd
változtatást sürgetô szükségnek gondolja.

Budapest az
ország fôvárosa,
minden napi
gondjával, vele
szemben meg-
nyilvánuló kri-
tikával, „vízfej”
jellegével együtt
is, sorsa, törté-
nete a nem-bu-
dapestiek szá-
mára is érdekes. Gyáni Gábor Budapest –
túl jón és rosszon c. kötetében a város
19–20. századi fejlôdését vizsgálja a törté-
nész szemével, és a vele készült interjúból
is kiderül a felmentô ítélet: „Budapest
nem bûnös”.

Tavaly év végén jelent meg a Klasszikusok
– újramesélve c. sorozat elsô három kötete,
amelyek a tapasztalt sajtóvisszhang alapján
mondhatjuk, hogy az átlagosnál nagyobb
aktivitással váltottak ki vélemény-nyilvání-
tást a hozzáértôkbôl. A Könyvhétnek –
amellett, hogy szintén „aktívan nyilvánít
véleményt” – ez arra is alkalmat ad, hogy
egy új rovat-típus elsô, kísérleti példányát
bocsássa az olvasók elé. „Konzíliumnak”
neveztük el a rovatot: felkért szerzôink kép-
letesen körülállják a vizsgálat alanyát
(hangsúlyosan kerülöm a „beteg” szó hasz-
nálatát, ami amúgy az orvosi nyelvben –
ahonnan a szó vétetett – helyénvaló kate-
gória) és tudásuk teljes tárházát mozgósítva
röviden elôadják „diagnózisukat”. 

Nincsenek könyvek könyvkiadó nélkül
(noha vannak, akik keresik a megoldását),
emiatt könyvkiadókat is bemutatunk oly-
kor. Most a Móra Kiadó új vezetôje, Jani-
kovszky János beszél arról, hogy milyen
irányban fejleszti tovább a Móra Kiadót,
hogyan látja a kiadó céljait a gyermek és if-
júsági könyvkiadás hazai terepén.

Bemutatunk egy, a Móra Kiadónál lénye-
gesen kevésbé ismert kis kiadót is: a bécsi
Kortina Kiadót, Janni Magdolnát, aki ma-
gyar szerzôk mûveit jelenteti meg német
nyelven.

És mivel nem szûnünk meg az olvasás
fontosságáról beszélni, „Emberben könyv”
rovatunkban Sebestyén Mártát kérdeztük a
könyvekrôl, az olvasásról. Tôle idézzük:
„Rá vannak kattanva az internetre, és nem
a betûk meg a mögéjük képzelt és gondolt
dolgok érdeklik ôket. Szörnyû mulasztás,
hogy nem tudjuk eljuttatni hozzájuk a fon-
tos dolgokat.”

A Szerk.
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67. oldal
Megjelent könyvek
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2009. január 22.

A forgalomba
került könyvek
válogatott listája
a Könyvtárellátó
adatbázisa alap-

ján. A teljes lista és a
mûvek további adatai a
Könyvtárellátó honlapján
(www.kello.hu)
tekinthetôk meg.

72. oldal
LAPMARGÓ
Murányi Gábor
Repedezô fénymáz

74. oldal
PANORÁMA
A magyar történelem
vitatott személyiségei
Glant Tibor: Kettôs tükör-
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„... vajon olyanfajta felelôs-
ség nem terhel-e bennünket,
hogy többet kellett volna
tudnunk a világról, mint
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(Illényi Mária)

84. oldal
A könyvek ajándéka,
hogy élni tanítanak
Esze Dóra és Kurt Cobain
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(Szénási Zsófia)

86. oldal
Ismerôs arcok
mindenütt
Beszélgetés Petôcz Andrással
Arcok címmel jelent meg Pe-
tôcz András új kötete, amely
az elmúlt év novellatermését
tartalmazza. A kötetben arcok
tûnnek fel a világ legkülönbö-
zôbb pontjain, amelyek kü-
lönbözôségük ellenére valami-
képp mégis egyformának tûn-
nek. Ismerôsök, akikkel a bu-
dapesti metrólejáróban épp-
úgy szembetalálkozhatunk,
mint Párizs utcáin vagy a ma-
dagaszkári ôserdôkben.
(Maczkay Zsaklin)
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Beszélgetés Gyáni Gáborral
Budapest – túl jón és rosszon
címmel a Napvilág Kiadó adta
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■ „A mai gyerek gombokat nyomogat és már hírbôl sem ismeri azt a minden-
nél csodálatosabb élményt, amikor egy regénnyel a kezemben besüppedek a fo-
telba, s megszûnik számomra a külvilág, vagy akár egy zakatoló vonaton is ki-
zárom a zajokat, s beleköltözöm az olvasott történetbe.” – Sebestyén Márta

■ „Az idegenség valóban meghatározó eleme a no-
velláknak: úgy gondolom, idegenként élünk egy-
más mellett. Az ember belsô világa szuverén, má-
sok számára hozzáférhetetlen.” – Petôcz András

www.konyv7.hu
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legutóbbi munkáját, amelynek
ajánló szövege szerint az Oszt-
rák–Magyar Monarchia e má-
sodik metropolisza szinte kí-
nálja magát a vizsgálatra.
(Mátraházi Zsuzsa)
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„Például: legyen a szótárnak
elôszava, a szótárban benne le-
gyen a használt rövidítések és
jelek jegyzéke. A szótár elôsza-
va adjon útmutatást, hogy az
egyes szócikkekbe sûrítve leírt
tartalmat miként kell érteni.

Az elôszó végén legyen feltün-
tetve, hogy a szerzô milyen
forrásmunkákat használt.”
(Cserháthalápy Ferenc)
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Egzisztencializmus
+ Varga Dániel
= méltó tárgy
„Jó másfél éve írtam már Var-
ga Dániel könyvérôl, könyvei-
rôl (egy értékesen népszerûsítô
szaklapban), most egy másik
ilyen helyen (itt) újra megsze-
gem fogadalmam, jelenleg is
élô szépíróról szólok.”
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Fenyô D. György
Pompor Zoltán
Tarján Tamás
a Klasszikusok –
újramesélve c.
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94. oldal
Adómaszatolás – 2009
Az adótörvények
2009. évi változásairól
(Dr. Bódis Béla)
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Egy kis bécsi kiadó –
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Kortina Kiadó

(Lendvai Zsóka)

101. oldal
Könyvhónap és
olvasópontok a
mezôgazdászoknak
Beszélgetés Lelkes Lajossal a
Mezôgazdasági Könyvhónapról
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102. oldal
Retro hangulat és isme-
retterjesztés a Móránál
Új arculat új helyszínen
Beszélgetés Janikovszky Jánossal

„A Móra elsôdleges célja min-
dig az volt, hogy a legkisebbe-
ket is hozzásegítse a könyv sze-
retetéhez. Úgy vélem, nagyon
fontos, hogy mit lát a gyerek
születésétôl kezdve, mert azzal
formálódik az ízlése. Riasztó-
nak tartom azt a tartalmában
és megjelenésében egyaránt
színvonaltalan, többnyire
giccses terméktömeget, ami
ma a legkisebbek számára jelen
van a könyvpiacon.”
(Szénási Zsófia)
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■ „Az utóbbi években, úgy látom, hogy a hivata-
los, hímzett zászlóval is rendelkezô nôi irodalom
a testtudat köré szervezôdik. Nem értem, mi hasz-
na lehet itt a tematizálásnak, néhány másodperc
alatt kimeríthetô, sajnos már az égvilágon semmi
botrányos nincs benne, és túl azon, hogy elvész a
külsôségekben, azaz leszûkít, rettenetesen unal-
mas is.” – Esze Dóra

Egy város felemelkedése
és süllyedése
Velence mítoszai
■ E páratlan történelmû és
földrajzi helyzetû város, mely
kezdetben önálló állam volt, s
csak a napóleoni hódítással ve-
szítette el függetlenségét, mára
egy veszélyeztetett, lenyûgözô
zárvány lett a turistaáradat ost-
romában. (Laik Eszter)

■ „Az elmúlt évben a Magyar Agrárkama-
ra létrehozott Magyarországon 202 mezô-
gazdasági információs központot egy kézi-
könyvtárral. Ezt négy év alatt kell felépíte-
ni. Minden könyvtárban 180-féle kötetet
fognak elhelyezni. Három példány lesz
mindenbôl: egy helyben olvasható, egy a
szaktanácsadói falugazdászé, egy pedig ki-
kölcsönözhetô.” – Lelkes Lajos

www.konyv7.hu
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„S egyszerre... fenn!... a menny gyulad ki kék világul
és négyfelôl a nagy szigetváros kitágul,

mely ég és víz között gyémántos fényben áll”
Babits Mihály: San Giorgio Maggiore

■ E páratlan történelmû és föld-
rajzi helyzetû város, mely kez-
detben önálló állam volt, s csak
a napóleoni hódítással veszí-
tette el függetlenségét, mára egy
veszélyeztetett, lenyûgözô zár-
vány lett a turistaáradat ostro-
mában. 

Ha „csupán” könyvekben in-
dulnánk velencei utazásra –
mert az sem kis kaland, mint
rögtön kiderül a kínálatból –
célszerû John Keahey segítségé-
vel kezdeni a város múltbéli és
jelenlegi helyzetének megisme-
rését. A Velence a tenger ellen címû
kötetében (General Press Kiadó)
a díjnyertes amerikai újságíró a
kezdet kezdetétôl napjainkig te-
kinti át Velence földrajzi, geo-
politikai, történelmi helyzetét.
A könyv elejére elhelyezett kro-
nológiai összefoglalás a földtörténet egymillió éves helyzetétôl
2001-ig veszi sorra nagy léptékben, mi is történt az Adriai-tenger
által létrehozott öbölben, ami a kezdetekben majdnem Torinóig
ért. A mára elháríthatatlanná vált nagy kérdés, hogy elnyeli-e a vá-
rost minden kincsével együtt az Adriai-tenger, a tudósok és a poli-
tikusok összefogását követeli válaszul. Ezerhatszáz évvel ezelôtt, a
város alapításakor a tenger szintje öt méterrel volt alacsonyabb a
mainál. Az 1966-os árvízig senkiben nem vetôdött fel, hogy Velen-
ce nem lesz „örök életû”, ahogy Keahey fogalmaz. Azóta a várost
egyre pusztítóbb méretekben és nagyobb gyakorisággal árasztja el
a tenger: az „aqua alta”, a magas víz a város szörnye, amelyet le kell
gyôzni a tartós fennmaradáshoz. Az utóbbi években több terv is
született a helyzet stabilizálására, melyek közül a nagy viharokat ka-
vart mozgókapus megoldást máig viták övezik. Ám az ellenzôk és
támogatók táborát is meglepte 2001-ben a „Róma jóváhagyja a ve-
lencei gát tervét” újsághír, mely John Keahey szerint sajnos nem
több, mint újabb líramilliárdok ígérgetése a kormány részérôl egy
soha meg nem valósuló tervre. (Megjegyzés: a könyv kézirata 2002-
ben zárult, azóta életbe lépett az ún. MOSE-terv megvalósítása.
Hogy a projekt valóban mózesi csodára lesz-e képes, még nem tud-
ni, addig mindenesetre fel kell húznunk a turisták számára kínált
gumicsizmákat, ha nem csak képzeletbeli velencei sétára indulunk.)

Az „aqua alta” az eredeti címe a magyar nyelven Végzetes áradás
címmel megjelenô új Geopen-kriminek, és ha Geopen, Velence és
krimi, akkor természetesen: Brunetti felügyelô. Akik számára ez az
összefüggés nem ilyen egyértelmû, és még nem tartoznak a Brunet-
ti-rajongók táborába, kezdhetik az ismerkedést akár ezzel a legújabb
opusszal is: a megnyerô nyomozón ezúttal sem foghatnak ki a rej-
télyek. A Velencében élô amerikai írónô a Gyilkosság receptre és a
Méregpohár az operában címû detektívtörténetei után újfent a vi-
zek városában bogozza össze a szálakat, ezúttal a kevéssé ismert té-
li Velencében. Az ismert operaénekesnô lakásán összeverik Brunet-
ti egy mûvészettörténész barátját, ám az indíték egyelôre rejtély. A

várost elárasztó víz szintjével együtt a rejtélyek száma is folyamato-
san növekszik, s marad a feszült várakozás, hogy a tavasz közeled-
tével a nyomasztó kérdések is tisztázódjanak. Donna Leon úgy szö-
vi bele a velencei városi élet mindannapjainak látványát a történe-

teibe, hogy igazi lokálpatrióta krimiszerzôként, jófajta, ízes
itáliai adomák és városi legendák lelkes mesélôjeként szeret-
heti meg olvasója. Valahogy így: „A Rialto híd lábánál Bru-
netti balra fordult, és a fedett átjáró alatt átkelve a Goldoni
szobor jobb oldalán kötött ki, majd innen ment tovább a
Campo SS. Giovanni e Paolo, vagyis Brett lakása felé. (…)
Az otthona elé nem állítottak ôrt, mert egy egyenruhás
rendôr nem álldogálhatott úgy Velence egyik szûk calléjá-
ban, hogy az arra járók meg ne kérdezzék tôle, mit keres ott,
és nem létezett olyan velencei lakos a környéken, aki egy fél

óránál tovább bírta vol-
na anélkül, hogy ne érte-
sítse a Questurát fölöt-
tébb gyanús jelenlétérôl.
Aki sose lakott Velencé-
ben, az nagyvárosként
emlegette, az ottaniak
viszont pontosan tud-
ták, hogy nem más, csak
egy álmos vidéki város-
ka, ahol kedvelik a plety-
kát, az emberek kíván-
csisága és korlátoltsága
pedig semmiben sem
különbözik Calabria
vagy Aspromonte bár-
mely más tájának lakosa-
iétól.” 

Talán nehezen hihetô,
hogy még a tûz szörnye-
tege is próbára tette a vá-
ros ragaszkodását az élet-
hez. Ám Velence míto-

szai közül nem hagyható említés nélkül a híres velencei operaház,
a Fenice felgyújtása 1996-ban. John Berendt, a tényfeltáró irodalom
egy jeles mûvelôje Velence hulló angyalai címû kötetében (Palatinus
Kiadó) indult a sajnos valóságos bûntény nyomába, melynek során
csak a jószerencsének volt köszönhetô, hogy nem égett le a fél vá-
ros. A szerzô jókora adat- és személyi apparátust mozgósítva lát a
hiteles történet körülményeinek reprodukálásához, eközben szinte
észrevétlen bejárjuk Velence minden zeg-zugát, a filmszerûen per-
gô események, a rendkívül erôs vizualitás következtében szinte a
szemünk elôtt játszódnak az események. Berendt egyszerre írt re-
gényt, krimit, kultúrtörténeti kalauzt és dokumentumtárat, amely-
ben felvonultat számos klasszikus és kortárs mûvészt, mestert, fô-
nemest, celebritást; betekintést enged olyan kultúrtörténeti érdekes-
ségekbe, amelyekkel az életrajzok, az irodalom-, zene- és mûvészet-
történet csak kevéssé vagy egyáltalán nem foglalkozik, kezdve a
naplóbejegyzésektôl Robert Browning utolsó napjairól Woody Al-
len látogatásán át Ezra Pound velencei napjaiig, aki társával, Olga
Rudge-dzsal ötven évig élt itt a „Titkos Fészekben”. De olvashatunk
beszámolót a vagyonos réteg egykori szokásairól Patricia Curtistôl,
aki a Palazzo Barbarót tulajdonló Curtis család negyedik generáci-
ós tagja. Berendt könyve egy forgatagos és izgalmas kavalkád, ha tet-
szik: velencei karnevál, amelyben a jó történeteknek megfelelôen
senki nem az, aminek elsô pillantásra látszik.  
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Egy város felemelkedése és süllyedése
Velence mítoszai



Míg Berendt hôsei egytôl egyig valósá-
gos személyek (a kötet végén egyébként
személy- és helynévlexikon könnyíti az
olvasást, valamint az olasz kifejezések
tára), addig Sarah Dunant ismert regé-
nye, A kurtizán és a törpe a félfikciós tör-
ténelmi-szórakoztató irodalom eszkö-
zeivel utaztatja olvasóját a korabeli Ve-
lencébe, magyarul az Athenaeum Ki-
adó jóvoltából. A fôhôsnô, Fiammetta,
a „becsületes kurtizán”, és segítôtársa, a
törpe Bucinó a tizenhatodik századi, fé-
nye, ereje és romlottsága teljében virág-
zó Velence lakosai lesznek, miután Ró-
mát 1527-ben megtámadó spanyolok
vérengzése elôl ide menekülnek vagyo-
nukat mentve. E furcsa páros ügyességé-
vel, eszességével, talpraesettségével és
nem utolsó sorban Fiammetta lenyûgö-
zô vonzerejével sok bajból kilábal, ám-
de romlottságukban akadnak konkuren-
sek is, akikkel alaposan meggyûlik a ba-
juk. A krimiírónô egy elôzô kötetében már alapos elôtanul-
mányokat folytatott a reneszánsz Itáliáról, s utószava szerint
ebben a regényben is igyekezett minden tényt a legpontosabb
és legfrissebb kutatások alapján beépíteni történetébe, ame-
lyeknek köszönhetôen a Berendt-könyvhöz hasonlóan csak-
ugyan érdekes adalékokkal szolgál olvasóinak. Például az ero-
tika és a pornográfia korabeli történetéhez, amelyek sokkal
szorosabban hozzátartoztak a reneszánsz Velence minden-
napjaihoz, mint arról a történelemkönyvek beszámolnának.
Túl azon a divatos áramlaton, amely a kultúrtörténeti szóra-
koztatás megannyi bestsellerét dobta már piacra, A kurtizán
és a törpét számos egyedi érték teszi élvezetes olvasmánnyá.
Nyelve, amely magyarul is kiválóan poentírozva, pompásan
tarka stíluspalettából merítve, itt-ott
bravúros szófûzésekkel, sokszor frivol
és vulgáris játékkal szólal meg – Sóvágó
Katalin munkája a fordítás – a legjobb
olasz szépirodalmi hagyományokat idé-
zi fel az olvasóban. Úgy ötvözi a rene-
szánsz csavargóregények, a történelmi
regény, a commedia dell'arte és a mo-
dern regény elemeit, hogy többrétûen
tartalmas és szórakoztató regényt kere-
kít belôle.

A regény idejébôl közel háromszáz
évet elôreugorva már magyar szemmel
megfigyelt, magyar nyelven lejegyzett él-
ménybeszámolót is olvashatunk Velen-
cérôl. Ez a kis kuriózum Tót-Váradi Ká-
szonyi András tollából született, és most
a Scolar Kiadó valamint Bárándy Ger-
gely gyûjtômunkája jóvoltából egy fak-
szimile kiadásban megismerheti az olva-
só. „A Magyarországból tett velencei
utazás külön érdekessége, hogy a szerzô
az 1100 éves múltra visszatekintô Velen-
cei Köztársaság bukása elôtt két évvel járt az államban, így Tót-Vá-
radi Kászonyi András egyike azon kevés magyar útikönyvírónak,
aki szemtanúja volt Velence állami létének, és nem csupán a Habs-
burg Birodalom vagy Olaszország egyik településeként ismerte meg
a »lagúnák városát«” – olvashatjuk a Bevezetôben. Innen kiderül né-
hány adalék a szerzôrôl is, akinek életútját ugyan nem ismerjük, de
korabeli utalásokból, illetve saját útibeszámolójából kikövetkeztet-

hetô társadalmi helyzete (nagyjából állami közép-
vezetô), ízlése (konzervatív), és irodalmi vénája (bo-
csássuk meg a hiányát, hiszen nem író, és nagyon
is érdekes mûvel szolgál a mai olvasónak).
A kötet elsô felében a fakszimile kiadás – mely
nyomtattatott „Pozsonyban és Pesten, Füsküti Lan-
derer Mihály költségével és bötüivel, 1797” gyö-
nyörködteti a könyvészeti szépségekre fogékony ol-
vasó szemét, a második felében a mai helyesírással
könnyített, szerkesztett, gazdagon jegyzetelt, hely-
névmutatóval ellátott mû található. Az élményt ko-
rabeli metszetek teszik teljessé: a grafikákon meg-
csodálható sok más mellett a Bucintoro, a dózse
ünnepi díszgályája és kísérete, egy Szent Márk téri
karnevál, a Regata, az Óratorony… 
Ha emlékezetesen akarunk búcsúzni Velencétôl,

egy modern klasszikussal méltóképp befejezhetô
az olvasói séta. J. A. azaz
Joseph Brodsky, az 1996-
ban elhunyt Nobel-díjas
orosz költô Velence vízjele cí-
mû kötetében húsz, Velen-
cében töltött telének lírai
szimfóniáját komponálta
meg, melyet a Typotex Ki-
adó adott közre Hetényi
Zsuzsa szép fordításában.
Brodsky nyelvének atmosz-
férateremtô erejét csak meg-
sokszorozza a város mitikus
szépsége, a szépség mítosza:
a fejekben szüntelen napsü-
tést idézô tengeri ékszerdo-
boz ráadásul most téli arcá-
val fordul szemlélôje felé.
Brodsky Robert Morgannak
ajánlotta e mûvét: az ameri-
kai festô a költô barátja volt,
és hazájában három éve
megjelent egy Morgan fotói-

val illusztrált, kézzel merített papírra nyomott ki-
adás ötven példányban. A jelen kiadás lábjegyze-
tébôl kiderül, hogy egy példány ötezer dollárba
került. A magyar olvasónak szerencsére nem kell
ilyen árral szembesülni, és mindenképp érdemes
hozzájutni a kis kötetecskéhez, mert Brodskyval
Velencébe repülni életre szóló élmény. A költô
szinte minden érzékszervünkre egyszerre hat,
nyelve teremtô erejû, miközben egyszerre mártóz-
tat meg az olasz és az orosz kultúrában, amelyek
benne a mégoly nagy távolság ellenére is eggyé
szövôdnek. „Szeles éj volt, s még mielôtt retinám
bármit is regisztrált volna, mérhetetlen boldogság
öntött el, orrlyukaimat megtöltötte az, ami szá-
momra mindig ennek szinonimája volt, a fagyos
hínár illata. Mások számára ezt jelenti a frissen ka-
szált fû vagy a széna, megint másoknak a kará-
csonyfa és a mandarin illata. Nekem a fagyos hí-

nár jelenti ezt, részben már magának a szónak a festôi hangzása
miatt (oroszul a hínár az a gyönyörû szó, hogy vódoroszli), rész-
ben pedig a jelentésében rejlô apró össze nem illôség, a víz mé-
lyében zajló rejtett dráma miatt.”

Velence, a víz drámája remélhetôleg még sokáig nyûgözi le törté-
netével nézôit, és nem gördül le idô elôtt a függöny.

Laik Eszter 6
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A KACZKIÁS BAJUSZ
Anno sorozat
Tandem Grafikai Studió, 1200 Ft 
A szemrevaló bajusz egy évszázad elteltével
újra a divat kikerülhetetlen szereplôjévé vált.
Bizonyítja ezt, hogy e férfias küzdelemnek már
a 9. világbajnokságát rendezik meg 2009-
ben. Büszkék lehetünk, mert magyaros bajusz
kategória is szerepel ezen versenyen.

Hermann Róbert
I. FERENC JÓZSEF ÉS A MEGTORLÁS

Habsburg történeti monográfiák
Új Mandátum Kiadó, 2490 Ft

A történeti irodalomban máig is viták folynak arról,
hogy milyen felelôsség terhelte I.Ferenc

Józsefet abban, hogy a szabadságharc leverését kö-
vetôen 1849 ôszén olyan véres megtorlás

következett. Az uralkodó felelôsségét csak a Monar-
chia összeomlása után lehetett vizsgálni
titkos levéltári anyagok megnyílásával. 

Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.)
A BOLOGNAI FOLYAMAT KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Oktatás és társadalom 2.
Új Mandátum Kiadó 2009., 3290 Ft

Esettanulmányok mutatják be a felsôoktatási reformo-
kat Magyarországon és szomszédainknál. Az esetta-
nulmányok legfontosabb tanulsága, hogy nem egy,
hanem két felsôoktatási reform zajlott le Közép-Euró-
pában a rendszerváltozás óta.

Lelbach Gyula
ROMBA DÔLT VILÁG

Képek és történetek a Délvidék múltjából
Akaprint Kiadó, 5000 Ft

A Trianon óta elszakított, délvidéki levéltári anyag
az elmúlt évtizedekben alig-alig volt megközelíthetô,
ezért a szerzô rokonai, barátai, ismerôsei, azok le-
származottai segítségével, helyszíni kutatások során
talált, felkutatott dokumentumok, könyvtári és levéltá-
ri iratok hatalmas anyaga alapján írta meg könyvét.

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

Mi újság volt
februárban?

Mi újság volt
júniusban?

Mi újság volt
júliusban?

Ne maradjon le semmirôl – fizesse elô a Könyvhetet!
Elôfizetve még olcsóbb is.

Mi újság volt
decemberben?
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■ Évekkel ezelôtt Debrecenbe kéne menni címmel már írtam e ha-
sábokon könyvszemlét a cívis városhoz kapcsolódó kiadványok-
ról. Most a Tóth Könyvkereskedés és Kiadó recenziós példányokkal
nem fukarkodó nagyvonalúsága, Bényei József költô-hírlapíró sze-
mélyes figyelme meg egy ajándékba kapott
könyv ismét Debrecenbe húz (s nem engedi
feledni azt sem, hogy az Alföld folyóiratnak
még tartozom a tavaly decemberi Debreceni
Irodalmi Napok során tartott kabarétörténeti
elôadásom írott szövegével).

Bényei tollából a

Debreceni irodalmi lexikon
mestermû a maga nemében. A tárgyat, a válla-
lakozás érzelmi és szakmai indítékait, keletke-
zéstörténetét pontosan vázoló Elôszó „regiszt-
ráló, számba vevô, hibáival, hiányaival és túl-
zásaival együtt is úttörônek tekinthetô kiad-
ványt” lát (indokoltan) a 431 oldalas „névtárban”. Klasszi-
kusok és nagyok (Ady, Arany, Csokonai, Fazekas, Petôfi,
Szabó Magda, Tóth Árpád és mások) egyebütt is meglel-
hetô, de itt sajátosan debreceni aspektusú élet- és pályaraj-
za mellett ezúttal a híres és kevésbé híres helybéli literáto-
rok bemutatása érdekesebb. Aki itt született, aki kötôdött
valamelyik tan- vagy egyéb intézményhez, élt és/vagy dol-
gozott itt, emléket állított a városnak, tömör
kiséletrajzzal van jelen. Körültekintô a válasz-
tás, lényeglátó a fogalmazás, gazdag az arckép-
csarnok. (Sajnos, Dankó Imrét a mû pár héttel
ezelôtti megjelenése óta elvesztettük. A nép-
rajztudós épp ma, amikor e sorok íródnak, ja-
nuár 22-én, a magyar kultúra napján lenne
nyolcvanhét éves. Vigaszul lapozzunk a Him-
nuszt író Kölcsey Ferenc szócikkéhez, vagy –
Kazinczy-év kezdôdött – Kazinczy Ferenc ne-
véhez.) Hibák, hiányok? Akadnak. Miért felej-
tôdött ki a Debrecen-rajongó Reviczky Gyula?
Miként maradhatott ki a város napjainkban
alighanem leghíresebb író büszkesége, Térey
János? Az 1868-ban született költô, egyházi író Jánosi Zol-
tán neve után miért nem az 1954-es születésû, egykor deb-
receni egyetemista Jánosi Zoltán költô, irodalomtörténész,
a nyíregyházi felsôoktatás egyik vezetô személyisége kö-
vetkezik? B. Lôrinczy Éva nyelvész már nem él, 2002-ben
hunyt el, addig az Új Magyar Tájszótárnak nem három,
hanem négy kötetét hozta tetô alá; a sorozat befejezetlen-
sége nyilván az ô távozásával is összefügg. A kötetben eset-
leges a díjak feltüntetése. Cs. Varga István a Cs és a V be-
tûnél is szerepel. De e kisebb hibák nem fedik el, hogy Ti-
szaladány fia, Bényei József a sokadik becses munkát ajándékoz-
za a debreceni kultúrtörténetnek, lokálpatriotizmusnak.

Debreceni cívis szólások és közmondások
címmel Kálnási Árpád szótári elven mûködô szóláskatalógust
állított össze. Tehát a szólásokat hívó szavak követik egymást,
a törzsanyagot keresni kell a szócikkekben, a tárház elemei
nem folyamatosan követik egymást (mint például O. Nagy Gá-
bor Magyar szólások és közmondások címû közkedvelt mûvé-
ben, mely a kulcsszavakat margón sorakoztatja, ezzel adva ábé-
cérendi tájékozódást). Kálnási módszerének is mutatkoznak
elônyei. Név-, tárgy- és fogalomkifejtô beékelései nagyszerûek.
A szólások tekintélyes része országosan elterjedt vagy nemzet-

közi, debreceniségük a kiejtésben-lejegyzésben mutatkozik. A
szólásfejtésekben elôfordulhatnak vitáink (vö. Helyes a bô-
gés… – meglehet, nem a Szentivánéji álom fakasztotta e mon-
dást, hanem a Shakespeare-fordító Aranyt ihlette meg a szó-

lás). Persze fôleg a valóban debreceni és környéki ada-
tokat keressük – a talán a két, Domokos családnevû
bíróhoz fonódót, a „moderneket” (Kimentek a tan-
kok, bejöttek a bankok), s (kell-e mondani?) a büsz-
kélkedést: Nagy, mint a debrecenyi határ.
Ugyancsak a Tóth – a TKK – értékes kötete a

Debrecen megpróbáltatásai
(Siró Béla publikálta, még 2007-ben). Természeti csapá-
sok, járványok, háborúk krónikája, részben tematikus,

részben történeti elrendezés által átláthatóvá
téve. Kiált a város – hogy Szabó Magda a
„holtig haza” elôtt tisztelgô historikus drámá-
jának címparafrázisával éljünk. Lebilincselô,
jó stílusú a legtöbb fejezet (fôleg a Szélsôségek
a múltban, a Földindulás, avagy: mi lesz ve-
led, Nagytemplom?, a Dohányzási tilalom és
egyéb rendeletek, a Virágkarneváli kocsik –
mentôkocsik. Mentôszolgálat, a Légoltalom
Debrecenben). A szöveges és a vele majdnem
azonos terjedelmû, színvonalas képanyagot
nem sikerült a legelônyösebben összehangol-
ni, arányítani. A hadi viseleteknél, a háborús
felvételeknél elmaradhattak volna azok, me-

lyek a városról mit sem árulnak el. A református Ispotály-
templom lebombázott tornya, a borítón is látható fény-
kép: dokumentáló fotóremek. Mûalkotás, mementó.

Ézagh
címmel a Páskándi Géza alakmás-figurája köré rendezett
„történet- és gondolatfüzért” szerkesztette villódzó kötet-

té Páskándiné Sebôk Anna. A magyar kultúra
napja elôestéjén, a kecskeméti Katona József
Megyei Könyvtárban, a Petôfi Irodalmi Mú-
zeum Maróti István rendezte Páskándi-emlék-
kiállításának megnyitásakor is találkozhattak
az érdeklôdôk a Felsômagyarország Kiadó új-
donságával. Ha a ballada egy ismert meghatá-
rozás szerint „tragédia dalban elbeszélve”, ak-
kor Páskándi (illetve az életmûve) nem más,
mint „éthosz bölcseletbe dramatizálva” (a har-
madik szó együtt jelentsen költészetet és drá-
maköltészetet). Nem járt gyakran Debrecen-
be, de az ottani tanácskozásokon, a színház-
ban, az Aranybikában mindig fô helynek szá-

mított, ahol ô üldögélt, „rendelt” (és rendelt). A rövid terjedelmû
oktató „mesékben”, példázatokban a magát gunyoros öntudattal
szemlélô Ézagh, „a bölcsek bölcse” nyújt eligazítást a hozzá fordu-
lókhoz, vagy szentenciázza megosztandó gondolatait („…barát az,
akivel szívesen unatkozunk”). Nem egyenletes színvonalú, nem hé-
zagtalan e Géza-Ézagh (ráadásul a nyomda ezernyi írásjel elhagyá-
sával támad az olvasóra). De a java ébren tartja a nagyszabású Pás-
kándi-oeuvre-öt (A kételkedésrôl; Házassági diplomácia; Az ikrek
torzsalkodása; Keresd a másik igazát stb.). Az önvallomásos, ironi-
kus-meditáló futamok mögött felsejlik a magyar groteszk és abszur-
doid irodalom egyik jelentékeny írója – aki több figyelmet érdemel-
ne, mint amennyit napjainkban kap.

Tarján Tamás 

Nagy, mint a debrecenyi határ



■ Biztos, hogy ha a filozófiára gondo-
lunk, akkor sokunk képzeletében nagysza-
kállú, esetleg szemüveges, exaltált tekinte-
tû férfiak jelennek meg. Pedig manapság
ez sem így van már…..

Engedjenek meg nekem ennyi szubjektív
bevezetést: szerény, visszahúzódó, rég nem
látott, valahai évfolyamtársnôm (a német
szakon), aki másik szakját választotta híva-
tásául – nevezetesen a filozófiát – a minap
engem is meghívott könyve bemutatójára.
Bevallom ôszintén, hogy inkább az ô sze-
mélye, mintsem Hegel vagy Whitehead
iránti olthatatlan érdeklôdésem vagy a filo-
zófiai tudományokban való jártasságom
vonzott a Kossuth Klubba. Ezt még zavar-
tan tudtára is adtam. És mi történt ezután? 

A csodálatos, zenei bevezetô után – Tele-
mann-szonáta –  kezdetét vette az Élô gon-
dolkodás c. kötet bemutatása, amely egyre
inkább magával ragadott. Úgy érzékeltem,
hogy így volt ezzel a meglepôen népes hallgatóság többi tagja is.
A moderátor, Szabados Levente, aki a szerzô tanítványa és a Ma-
gyar és Közép-Európai Whitehead Egyesület titkára, egyszerûen,
közérthetô stílusban faggatta tanárnôjét elsôsorban arról, hogy
milyen oka is van annak, hogy a filozófiatörténet e két jeles kép-
viselôje között párhuzamot vonva pont ôket választotta könyve
témájául. Tulajdonképpen igen egyszerû és világos választ kap-
tunk: Csikós Ella, aki már évtizedek óta tanulmányozta a hegeli
életmûvet, mintegy tíz esztendeje ismerkedett meg közelebbrôl
Whitehead filozófiájával és egyre-másra fedezte fel, hogy ha más
úton-módon is, de e két zseni útkeresésében igen sok a hasonló-
ság. Kettejük munkásságának egymásra vetítése révén a ma embe-
réhez szólni – ez e mû megjelentetésének fô célja.  Legfontosabb
megállapításnak az tûnik, hogy a filozófiai gondolkodás valami
kreatív tevékenység, nem statikus, és párhuzamosan változik a ter-
mészettudományi felismerésekkel. Mindketten a filozofálás mód-
jának és módszerének megváltoztatásával saját korukban bizo-
nyos modellváltást jelentettek és jelentenek ma is. A kiadó a kö-
vetkezô frappáns összefoglalóval ajánlja a mûvet:

„Ha Hegel (1770–1831) a közfelfogás szerint az utolsó, akkor
lehet, hogy Whitehead (1861–1947) a legutolsó nagy rendszeral-
kotója a filozófia történetének: mindketten az emberi tapaszta-
latterületek egészét átfogni törekvô, szisztematikus metafizikát

dolgoztak ki. De nemcsak összefoglalók,
egyben újítók is voltak: a statikus dologiság
helyett a folyamatot tekintették a valóság
lényegének. Annak a folyamatelvû filozó-
fiának a klasszikusai ôk, amelynek közép-
pontjában a létesülés áll; a parányi fizikai
részecskétôl az abszolútumig minden léte-
zô az örökös megújuláshoz, a „teremtô ha-
ladáshoz” járul hozzá a maga egyediségé-
vel. Mindkét gondolkodó az élet fogalmát
tekintette alkalmasnak az így felfogott vi-
lág filozófiai modellálására, és sajátos
módszertant dolgozott ki az életben fog-
lalt ellentmondások gondolati kezelésére.”
A folyamat-filozófia, bár, mint rendszer,
meghatározott, de mégis nyitott és mozgé-
kony. Nagyon is aktuális más szóval  „kor-
társi”, mert a gondolkodás összekapcsolan-
dó a hétköznapi élettel. 
Manapság sokan lemondanak a rendszer-

be állításról, mondván, hogy „úgysem
tudhatunk mindent, tehát mondjunk le arról, hogy megismer-
hetjük a világot”. (Szkepticizmus.)

Hegel szerint el kell fogadni az élet ellentmondásosságát, csak
nem szabad egyik végletet sem abszolutizálni. Egy új logikát kép-
zelnek el, hiszen a lét állandó mozgásban van, és ebbe a folyamat-
ba be kell lépni. Míg Hegel ezt az értelmi gondolkodás mentén
képzeli el, Whitehead az érzékelés, az érzés szerepének kihangsú-
lyozásán keresztül közelít a témához. Újra kell gondolni mindent,
és ô kiterjeszti az alapfogalmak vizsgálatát azáltal, hogy nem a fi-
zikát viszi át a szerves világra, hanem a szervest viszi át minden
létezôre. A filozófiának integrálnia kell az élettudományokat.

A kötet felépítése az összehasonlításra épül. A két filozófus közöt-
ti párhuzam kimunkálása hosszú évek munkájának eredménye. Az
oldalak margóján az olvasókat segítik bizonyos összefoglaló utalá-
sok, amelyek gyakran versidézetek, mivel a szerzô szerint ezek sok-
szor kifejezôbbek, mind bármilyen más megjegyzés. A tárgymuta-
tó is rendhagyó, amennyiben a „nem szakszavak” jegyzékét tartal-
mazza. Természetesen a névmutatót is megtaláljuk a kötet végén.

G. Morvay Katalin
Csikós Ella: Élô gondolkodás

A folyamatfilozófia klasszikusai: Hegel és Whitehead
L'Harmattan Kiadó, 360 oldal, 3600 Ft
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Nádor Tamás 1934–2008

■ Januári számunk már ki volt nyomtatva, amikor megtudtuk, elhunyt Nádor Tamás. Nádor Tamás író, újságíró, költô az Új ma-
gyar irodalmi lexikonban is szerepel munkássága miatt, abból is tudhatjuk: 1934-ben született, 1953-ban érettségizett, 1957-tôl a
Filmtudományi Intézet sajtóelôadója volt, 1959-tôl tanárként dolgozott, 1962-ben magyar-történelem szakon szerzett diplomát.
1972-tôl a Rádió és Televízióújság olvasószerkesztôje, 1987-tôl fôszerkesztôje. 1992-tôl 2007-ig a 168 óra olvasószerkesztôje. 

Fejek könyve (2001) és Virradatra megjô a kegyelem  (2002) címû kötetei megjelenésekor érzett örömének a Könyvhét szer-
kesztôségében is tanúi voltunk, egy évtizeden keresztül a Könyvhétnek is állandó munkatársa, ott  Ember és gondolat, majd
Kolofon címmel, a néhány évig megjelent Magyar Könyvgyûjtô c. lapban Ex Libris címmel volt saját rovata. Abban jelent meg
Önarckép a Gutenberg-galaxisból c. írása, amelybôl idézzük: „S ilyenkor persze nem némák a könyvek: hallom az írók hang-
ját. Azokét is, akikét soha nem hallhattam. S ha valahogy sok mindenbôl elegem van, bekopogtatok egyik-másik régi-régi könyv-
be, s máris otthon vagyok. Lehet, hogy egyszer valamelyikbôl ki se lépek többé.”

Emlékét megôrzik írásai, mûvei, kötetei, és megôrizzük mi is.
Könyvhét

Magávalragadó filozófia
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2008. november 28. – 2009. január 22.

ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK
TTaalláállmmáánnyyookk
BBaarrkk,,  JJaasspprree: Leonardo da Vinci találmányai. Bp.: Egmont-Hungary. [12] p. Kve 3999 Ft
SSzzeemmiioottiikkaa..  KKöönnyyvveekk  áállttaalláábbaann
HHaallll,,  SSeeaann: Amikor az óriáskígyó lenyeli az elefántot...:kommunikáció jelekkel –
bevezetés a szemiotikába. Bp.: Scolar 176 p. (Scolar design) Fve 5996 Ft
PPooggáánnyynnéé  RRóózzssaa  GGaabbrriieellllaa: A könyvkultúra kutatásának kútfôi. Bp.: Hatágú Síp
Alapítvány. 199 p. (A  könyves szakképzés füzetei, 14.) Fve 2940 Ft
CCiivviilliizzáácciióó
WWaattssoonn,,  RRiicchhaarrdd: Jövô-dosszié: mit jósol a jelen a következô öt évtizedre? Bp.: HVG
Kv. 335 p. Fve  3500 Ft
KKöönnyyvvttáárrüüggyy
AAzz  OOrrsszzáággooss  IIddeeggeennnnyyeellvvûû  KKöönnyyvvttáárr  éévvkköönnyyvvee: 2008. Bp.: OIK. 218 p. Fve 3000 Ft
SSzzeerrvveezzeetteekk  ééss  mmááss  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  ffoorrmmáákk
GGäärrttnneerr,,  PPeetteerr  JJ.: Musée d’Orsay. Bp.: Vince. 572 p. (Mûvészeti kalauz) Kve 5996 Ft
KKöönnyyvvrriittkkaassáággookk
MMiikkóó  ÁÁrrppáádd  ––  HHaappáákk  JJóózzsseeff : Mátyás corvinái a nemzet könyvtárában. Bp.: Kossuth:
OSZK. 153 p. Kve 8990 Ft
FFIILLOOZZÓÓFFIIAA
BBaarrtthhaa  JJuuddiitt: A szerzô árnyképe: romantikus költômítosz Kierkegaard és E. T. A. Hoffmann
alkotásesztétikájában. Bp.: L’Harmattan. 190 p. (Laokoón könyvek) Fve 2000 Ft
EEllmmeeffiilloozzóóffiiaa::  szöveggyûjtemény. Bp.: L’Harmattan. 480 p. (Argumentum) Fve 3900 Ft
AA  ffiilloozzóóffiiaa  ttöörrttéénneettee  aazz  óókkoorrttóóll  nnaappjjaaiinnkkiigg. Bp.: Vince. 120 p. Fve 2295 Ft
HHeelllleerr  ÁÁggnneess: New York-nosztalgia. Pécs: Jelenkor. 287 p. Kve 2100 Ft
PPllaattoonn  öösssszzeess  mmûûvveeii  kkoommmmeennttáárrookkkkaall. [15.]. Kratülosz. Bp.: Atlantisz. 145 p. (A kútnál)
Kve 1895 Ft
RRuubbeerrtt  ddee  VVeennttóóss,,  XXaavviieerr: Minek filozófálni? Bp.: Typotex. 176 p. Fve 2500 Ft
SScchheelllliinngg,,  FFrriieeddrriicchh  WWiillhheellmm: A transzcendentális idealizmus rendszere. Szeged:
Lectum. (Filozófiai kiskönyvtár) Kve 3300 Ft

PSZICHOLÓGIA
CCssííkksszzeennttmmiihháállyyii  MMiihháállyy: Kreativitás: a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság
pszichológiája. Bp.: Akad. K. 479 p. Fve 3480 Ft
MMéérrôô  LLáásszzllóó: Észjárások – remix: a racionális gondolkodás ereje és korlátai. Bp.:
Tericum. 305 p.Kve  3170 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Ne menj a romok közé!: a megszakadt kapcsolatok tragikuma. Bp.:
Saxum. 178 p. (Az élet dolgai) Fve 1150 Ft

VALLÁS
BBiibblliiaa..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk..  JJéézzuuss  éélleettee
AAuugguussttiinnuuss  AAuurreelliiuuss: Beszédek Szent János evangéliumáról. 1. I–XXX. beszéd. Bp.:
Jel. XVI, 392 p. (Ókeresztény örökségünk, 11.) Kve 3900 Ft
BBoonnaavveennttuurraa  ddaa  BBaaggnnoorreeaa: A hit rövid foglalata. Bp.: Kairosz. 324 p. Fve 3100 Ft
BBööllccss  SSaallaammoonn  kköönnyyvveeii. Bp : Fekete Sas. 147 p. (Öregbetûs könyvek) Fve 1700 Ft
BBrruueeggggeemmaannnn,,  WWaalltteerr: A hit a Zsoltárok könyvében. Bp.: Kálvin. 99 p. Fve 900 Ft
NNeetttteellhhoorrsstt,,  RRoobbiinn  PP.: A Biblia 100 alakja: történetek az Ó- és Újszövetségbôl. Bp.:
Gabo. 192 p. Kve 4990 Ft
KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk
BBáábbeell  BBaalláázzss  ––  DDvvoorrsszzkkyy  HHeeddvviigg: Pro regno Dei. Bp.: Kairosz. 119 p. (Miért hiszek?
56.) Fve 1500 Ft
BBeenneeddeekk  ((ppááppaa,,  XXVVII..)):: Pál, a népek apostola. Bp.: Szt. István Társulat. 119 p. Fve
1500 Ft
EEnnggeellssbbeerrggeerr,,  GGeerrhhaarrdd: F/élek!: a halálról Isten jelenlétében. Bp.: Kálvin. 142 p. Fve 1200 Ft
MMaaggyyaarr  kkaattoolliikkuuss  lleexxiikkoonn. 13. köt. Szentl – titán. Bp.: Szt. István Társulat. 1008 p., [48] t.
Kve 5900 Ft
MMaaggyyaarr  ZZoollttáánn: Pannónia védôszentje: Szent Márton a magyar kultúrtörténetben. Bp.:
Kairosz. 109 p., [24] t. Kve 3800 Ft
ÓÓrriiggeennéésszz: Kelszosz ellen. Bp.: Kairosz. 659 p. (Catena, 9.) Kve 4600 Ft
TThheeiißßeenn,,  GGeerrdd: Az ôskereszténység élményvilága és magatartásformái: az
ôskereszténység pszichológiája. Bp.: Kálvin. 575 p. Kve 5500 Ft
ÁÁllttaalláánnooss  ééss  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vvaalllláássttuuddoommáánnyy
NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa
BBeellffiioorree,,  JJeeaann--CCllaauuddee: A görög és római mitológia lexikona. Bp.: Saxum. 705 p., [32] t.
Kve 12500 Ft

GGáábboorr  GGyyöörrggyy: Az idô nélküli hely: vallásfilozófiai és vallástörténeti tanulmányok. Bp.:
Jószöveg Mûhely. 213 p. Fve 2790 Ft
LLiiee  CCee: az elomló üresség igaz könyve. Bp.: Helikon. 176 p. Fve 2490 Ft
SScchhôônneerr  AAllffrréédd: A pokol traktátusa képekben. Bp.: Gabbiano Print. 85 p. Kve 4773 Ft
UUddiinnkk,,  BBeettssyy: Allah és Éva: az iszlám és a nôk. Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 221 p. Fve
2980 Ft
TTÁÁRRSSAADDAALLOOMMTTUUDDOOMMÁÁNNYYOOKK
SSzzoocciioollóóggiiaa..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa..  TTáárrssaaddaallmmii  kkaappccssoollaattookk  ééss  ffoollyyaammaattookk..
TTáárrssaaddaalloommttuuddoommáánnyyii  mmóóddsszzeerreekk
AArroonnssoonn,,  EElllliioott: A társas lény. Bp.: Akad. K. 504 p. Kve 5981 Ft
CCsseekkee  PPéétteerr: A magyar szociográfia erdélyi mûhelyei. Bp.: M. Napló. 234 Fve 1995 Ft
GGllóózzeerr  RRiittaa: Diskurzusok a civil társadalomról. Bp.: L’Harmattan. 249 p. (Posztmodern
politológiák) Fve  2500 Ft
HHaarrffoorrdd,,  TTiimm: Az élet rejtett logikája. Bp.: HVG Kv. 307 p. Fve 3600 Ft
NNeemmzzeettkköözzii  mmiiggrráácciióó  ––  nneemmzzeettkköözzii  kkoocckkáázzaattookk. Bp.: HVG-ORAC. 486 p. + mell.: 1 CD-
ROM Fve 4800  Ft
SSzzaakkaaddáátt  IIssttvváánn: Cselekvéselmélet dióhéjban: játék, elmélet, módszer, tan – Weber:
újratöltve. Bp.: Typotex: BMGE GTK. 254 p. (Baccalaureus scientiæ tankönyvek) Fve
2600 Ft
SSzzeekkffüü  AAnnddrrááss: Kommunikáció, nyilvánosság, esélyegyenlôség Magyarországon: a
távírótól a Web 2.0-ig. Bp.: Gondolat. 153 p. (Jel-kép könyvtár) Fve 1980 Ft
SSzzoocciioollóóggiiaa  mméérrnnöökköökknneekk. Bp.: Typotex: BMGE GTK. 208 p. (Baccalaureus scientiæ
tankönyvek) Fve  2500 Ft
TTaakkááccss  RRóóbbeerrtt: A származási megkülönböztetés megszüntetése, 1962–1963. Bp.:
Napvilág. 195 p. (Politikatörténeti füzetek, 28.) Fv 1600 Ft
PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy
DDookkuummeennttuummookk  aa  KKöözzeell--KKeelleett  XXXX..  sszzáázzaaddii  ttöörrttéénneettééhheezz. Bp.: L’Harmattan. 840 p.  Fve
4500 Ft
KKoorrttáárrssuunnkk,,  BBiibbóó  IIssttvváánn. [Tanulmányok] Bp.: Pallas. 328 p. (Pallas tudástár) Kve 2990 Ft
KKuulliinn  FFeerreenncc: Készenlét. Bp.: Kölcsey Int.: Argumentum. 348 p. (Kölcsey füzetek, 20.)
Fve 2700 Ft
AA  lliibbeerraalliizzmmuuss  ffoollyyttoonnoossssáággaa. Bp.: Ú-M-K. 91 p. (Habsburg történeti monográfiák, 4.)
Fve 1490 Ft
LLiittvváánn  GGyyöörrggyy: Magyar gondolat – szabad gondolat: válogatott történeti tanulmányok.
Bp.: Osiris. 398 p. Kve 3600 Ft
MMaaggyyaarr  kküüllppoolliittiikkaaii  éévvkköönnyyvv: 22000077. Bp.: Külügyminisztérium. XXX, 528 p. Kve 3000 Ft
AA  mmaaggyyaarr  ppoolliittiikkaaii  ééss  ggaazzddaassáággii  eelliitt  EEUU--kkééppee. Bp.: Ú-M-K. 247 p. Fve 2390 Ft
MMaarrjjáánn  AAttttiillaa: Európa sorsa: az öreg hölgy és a bika. Bp.: HVG Kv. 480 p. Fve 3990 Ft
MMeennddeellll,,  DDaavviidd: Obama: az ígérettôl a hatalomig. Pécs: Alexandra. 376 p., [16] t. Kve
3999 Ft
MMüülllleerr  GGyyöörrggyy: Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon:
Antalltól Gyurcsányig. Bp.: M. Közlöny Lap- és Kvk. 390 p. Kve 7770 Ft
OObbaammaa,,  BBaarraacckk: Vakmerô remények: gondolatok az amerikai álom újraélesztésérôl.
Bp.: Cor Leonis. 367 p. Fve 3000 Ft
TTóótthh  ÁÁggnneess: Hazatértek: a németországi kitelepítésbôl visszatért magyarországi
németek megpróbáltatásainak emlékezete. Bp.: Gondolat. 375 p. Fve 3500 Ft
GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáágg--ttuuddoommáánnyy
AAnnddeerrssoonn,,  CChhrriiss: Hosszú farok: a végtelen választék átírja az üzlet szabályait. Bp.:
HVG Kv. 266 p. Kve  4500 Ft
BBrraauuddeell,,  FFeerrnnaanndd: A kapitalizmus dinamikája. Bp.: Európa. 131 p. (Mérleg) Fve 1600 Ft
FFiisshhmmaann,,  TTeedd  CC.: Kína Zrt.: az új szuperhatalom kihívása Amerika és a világ számára.
Bp.: Gondolat. 467 p. (Demos könyvek) Fve 3290 Ft
HHaallaasskkaa  GGáábboorr: Amit a bankkártyákról tudni kell. Bp.: ÉTK. 32 p. (ETK füzetek, 27.) Fve
980 Ft
HHaarrnnooss  LLáásszzllóó  ––  MMiirreeiisszz  TTiibboorr: Amit az ingatlanközvetítésrôl és -forgalmazásról tudni
kell. Bp.: ÉTK. 32 p. (ETK füzetek, 29.) Fve  980 Ft
PPéénnzzüüggyyeekk: példatár a mérlegképes könyvelôk írásbeli vizsgáihoz. Bp.: Perfekt. 235 p.
Fve  2800 Ft
RRáákk  GGyyöörrggyy: Amit a vállalkozói hitelekrôl tudni kell. Bp.: ÉTK. 32 p. (ETK füzetek, 28.)
Fve 980 Ft
SSttrraauusszz  PPéétteerr  ––  ZZaacchhaarr  PPéétteerr  KKrriisszzttiiáánn: Gazdasági és szakmai kamarák
Magyarországon és az Európai Unióban. Bp.: L’Harmattan. 323 p. Fve 2700 Ft
SSzzaannyyii  MMiikkllóóss: A versenyképesség javítása együttmûködéssel: regionális klaszterek.
Bp.: Napvilág. 200 p., [32] t. Kve 3200 Ft
TThhoommaa  CCssaabbaa: A rendszerváltó országok és a nemzetközi hivatalos tôke. Bp.: Aula.
208 p. (Aula doktori könyvek) Fve 1800 Ft
JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy..  KKrriimmiinnoollóóggiiaa
BBóócczz  EEnnddrree  ––  FFiinnsszztteerr  GGéézzaa: Kriminalisztika joghallgatóknak. Bp.: M. Közlöny Lap- és
Kvk. 333 p. Kve  4935 Ft
HHaarrggiittaaii  JJóózzsseeff: Nemzetközi jog a gyakorlatban. Bp.: M. Közlöny Lap- és Kvk. 845 p.
Kve 11865 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

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

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

Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.
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KKiirráállyy  LLiillllaa: Polgári eljárásjog. 1. köt. Bp.: Dialóg Campus. 461 p. Fve 5980 Ft
KKiiss  NNoorrbbeerrtt  ––  PPaapppp  LLáásszzllóó: A szabálysértésekrôl szóló 1999. évi LXIX. törvény
magyarázata. 1. köt. Bp.: M. Hiv. Közlönyk. 503 p. Fve 3200 Ft
KKoonnddoorroossii  FFeerreenncc: A világ végveszélyben?: a nemzetközi jog új kérdései. Bp.: M.
Közlöny Lap- és Kvk. 141 p. Kve 4410 Ft
MMiikkaa  ÁÁggnneess: Jogtudorka könyve. Bp.: Holnap. 157 p. Fve 2100 Ft
AA  mmuunnkkaajjoogg  nnaaggyy  kkéézziikköönnyyvvee. Bp.: Complex K. 1697 p. (Meritum) Kve 20895 Ft
SSttrreeaattffeeiilldd,,  DDoommiinniicc: Agymosás: fejezetek a tudatmódosítás titkos történetébôl. Bp.:
HVG Kv. 359 p. Fve  3990 Ft
SSzzeelllleemmii  aallkkoottáássookk  jjooggaa. Bp.: Eötvös J. Kvk. 313 p. Fve 3494 Ft
TTóótthh  AAnnddrrááss: Az elektronikus hírközlés és média gazdasági szabályozásának alapjai
és versenyjogi vonatkozásai. Bp.: HVG-ORAC. 277 p. (Infokommunikáció és jog
könyvek) Fve 4001 Ft
HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg
HHaazzáánnkk  ddiiccssôôssééggéérree: 160 éves a Magyar Honvédség. Bp.: Zrínyi. 508 p. (Hôsgaléria)
Kve 6500 Ft
KKoovvááccss  IIssttvváánn: „Egy a lengyel a magyarral”: a szabadságharc ismeretlen lengyel
hôsei: történelmi esszék. Bp.: M. Napló. 205 p., [8] t. Kve 2520 Ft
SSzzaabbóó  MMiikkllóóss,,  MM.: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1961–1969. Bp.: Zrínyi.
455 p. Kve  3990 Ft
VVeesszzpprréémmyy  LLáásszzllóó: Az Árpád- és Anjou-kor csatái, hadjáratai. Bp.: Zrínyi. 207 p. (Nagy
csaták) Kve  4500 Ft
PPeeddaaggóóggiiaa..  IIsskkoollaappoolliittiikkaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss
BBeerréénnyyii  EEsszztteerr  ––  BBeerrkkoovviittss  BBaalláázzss  ––  EErrôôssss  GGáábboorr: Iskolarend: kiváltság és
különbségtétel a közoktatásban. Bp.: Gondolat. 327 p. Fve 2490 Ft
CCssooppoorrttmmóóddsszzeerreekk  aazz  iisskkoolláábbaann. Bp.: ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési
Közp. 56 p. (Is-kolapszichológia, 8.) Fve 1200 Ft
DDéémmuutthh  ÁÁggnneess: Amit a hallgatónak tudni illik a tanulásról. Szeged: SZEK JGYF K. 44 p.
Fve 735 Ft
DDiiggiittáálliiss  ppeeddaaggóóggiiaa  ––  ttaannuullááss  IIKKTT  kköörrnnyyeezzeettbbeenn. Bp.: Typotex : BMGE GTK. 261 p.
(Baccalaureus scientiæ tankönyvek) Fve 2700 Ft
SSüüttôônnéé  KKoocczzkkaa  ÁÁggoottaa: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Bp.: Trefort:
ELTE PPK
TTaannuulláássii  kkéésszzsséégg  ttrréénniinngg  sseerrddüüllôôkk  sszzáámmáárraa. Bp.: Trefort: ELTE PPK Tanárképzési és -
továbbképzési Központ. 79 p. (Iskolapszichológia, 14.) Fve 1200 Ft
NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr
AAnnttaallnnéé  TTaannkkóó  MMáárriiaa: Gyimes-völgyi csángó népi gyógyászat. Bp.: EFI: L’ Harmattan.
285 p. (Folklór)  Fve 2500 Ft
FFaaeettaa,,  FFrraanncceessccoo: Demológia, antropológia és kultúrkritika: az olasz kérdés. Bp.:
L’Harmattan. 236 p. Fve  2400 Ft
SSaabbjjáánn  TTiibboorr: Kenyérsütô kemencék. Bp.: Terc. 235 p. Fve 3200 Ft
SSeellmmeecczzii  KKoovvááccss  AAttttiillaa: Elfeledett magyar mesterségek és népélet. Bp.: Cser K. 340 p.
Kve 9495 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
TTeerrmméésszzeettttuuddoommáánnyy  áállttaalláábbaann
BBaarrrrooww,,  JJoohhnn  DD.: A végtelen könyve. Bp.: Akkord. 277 p. (Talentum tudományos
könyvtár) Kve 2990 Ft
TTeerrmméésszzeettrraajjzz..  TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemm..  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm
CChhaauuvveell,,  PPaassccaall: Bolygónk, a Föld. Bp.: Officina ‘96: Officina Junior. 156 p. Kve
3450 Ft
KKllíímmaabbaarráátt  tteelleeppüülléésseekk: elmélet és gyakorlat. Bp.: Pallas. 481 p. Fve 2900 Ft
MMaatteemmaattiikkaa
LLaaxx,,  PPeetteerr  DDaavviidd: Lineáris algebra és alkalmazásai. Bp.: Akad. K. 380 p. Fve 7850 Ft
SStteewwaarrtt,,  IIaann: A végtelen megszelídítése: a matematika története. Bp.: Helikon. 280 p.
Kve 4990 Ft
CCssiillllaaggáásszzaatt
DDaavviieess,,  PPaauull: A megbundázott Világegyetem. Bp.: Akkord. 347 p. (Talentum
tudományos könyvtár) Kve 3490 Ft
MMeetteeoorr  ccssiillllaaggáásszzaattii  éévvkköönnyyvv: 2009. Bp.: MCSE. 396 p., [4] t. Fve 1950 Ft
AA  vviilláággûûrr: naprendszerek, bolygók, galaxisok. Köln: NGV. 96 p. (Tudástár) Kve 1999 Ft
FFiizziikkaa..  MMeecchhaanniikkaa
KKaappoorr,,  DDaarrkkoo: Fizika képlettár. [Szeged]: Novum. 24 p. Fve 2100 Ft
KKlleeiinn,,  GGeeoorrgg: Szilárd Leó tízparancsolata. Bp.: Corvina. 91 p. (Corvina tudástár) Kve
1990 Ft
LLeennggyyeell  DDáánniieell: Kvantumelmélet: paradigmaváltás a XX. századi fizikában. Bp.: Ex
Libris. 139 p. Fve  1200 F
FFööllddttaann..  GGeeoollóóggiiaa
AA  FFöölldd: tengerek, földrészek, világegyetem. Köln: NGV. 96 p. (Tudástár) Kve 1999 Ft
KKuubboovviiccss  IImmrree: Általános kôzettan: a földkövek kôzettana. Bp.: Mundus. 652 p.
(Mundus – természettudományok) Kve 7991 Ft
ÔÔsslléénnyyttaann
BBuuggggiisscchh,,  WWeerrnneerr  ––  BBuuggggiisscchh,,  CChhrriissttiiaann: Ôsmaradványok. Bp.: Tessloff és Babilon. 48
p. (Mi micsoda, 106.) Kve 2570 Ft
AA  ddiinnoosszzaauurruusszzookk: felfedezésük, fajtáik, kihalásuk. Köln: NGV. 96 p. (Tudástár) Kve
1999 Ft
NNöövvéénnyyttaann
FFuullllmmaann,,  JJooee: Esôerdôk: háromdimenziós útmutató. [Bratislava]: Eastone Books. 29 p.
Kve 3499 Ft
GGeerrhhaarrddtt,,  EEwwaalldd: Gombászok kézikönyve. Bp.: [Mérték K.] 718 p. Fve 5999 Ft
LLaauuxx,,  HHaannss  EE.: Ehetô vagy mérgezô: a gombák szakszerû gyûjtése. Bp.: Sziget Kvk.
192 p. (Természet kalauz) Kve 2680 Ft
ÁÁllllaattttaann
AAzz  áállllaattookk  kkééppeess  eenncciikkllooppééddiiáájjaa. Bp.: Napraforgó. 133 p. (Mindentudó) Kve 1990 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: „Részemrôl mondjunk mancsot”. Bp.: Saxum. 243 p. Kve 2500 Ft
RRüübbeell,,  DDoorriiss: Állatok és kicsinyeik. Bp.: Scolar. [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 12.) Kve
3250 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy
BBeennddeerr  TTaammááss: Gyógyfürdôzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok. [Budaörs]:
SpringMed. 139 p. (SpringMed egészségtár) Fve 1980 Ft
BBiitttteerr  IIssttvváánn: Szorongásos kórképek: felismerés, diagnosztizálás és kezelés. Bp.:
Springer Hungarica. 130 p. Fve 1590 Ft
EEbbeerrhhaarrdd--MMeettzzggeerr,,  CCllaauuddiiaa: Orvoslás. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda,
105.) Kve 2570 Ft
GGyyeerrmmeekkggyyóóggyyáásszzaattii  vvaaddeemmeeccuumm. Bp.: Melinda K. 431 p. + mell.: 1 CD-ROM Fve
3818 Ft
KKiittzziinnggeerr,,  SShheeiillaa: A szülés árnyékában: katarzis vagy krízis? Bp.: Alternatal. 243 p. Fve
2700 Ft
LLee  FFaannuu,,  JJaammeess: Az orvostudomány önkritikája. Bp.: Typotex. 458, [18] p. Fve 4200 Ft
OOrrvvoossii  sszzóóttáárr::  aannggooll  ––  mmaaggyyaarr,,  mmaaggyyaarr  ––  aannggooll. [Érd]: Zafír Press. 471 p. (Orvosi
zsebkönyvtár) Fve 3450  Ft
PPaarrkkeerr,,  SStteevvee: Az emberi test. Bp.: M-érték K. 256 p. + mell. 1 DVD-ROM Kve 9999 Ft
ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé
BBaarrllaayy  MMóónniikkaa  LLaauurraa: Malignus tumorban szenvedô gyermek a családban. Bp.:
Szerzô. 95 p. (Fiatal kutatók) Fve 1490 Ft
CCaassttrroo  EEssppíínn,,  MMaarriieellaa: Szexualitás kamaszkorban? Bp.: Kossuth. 125 p. Fve 2743 Ft
DDaarrvviillll,,  WWeennddyy  ––  PPoowweellll,,  KKeellsseeyy: Tuti válaszok tiniknek. Bp.: Animus. 167 p. Fve 2290 Ft
DDaavviiddssoonn,,  RRoosseemmaarryy  ––  VViinnee,,  SSaarraahh: Lányok könyve: praktikák, receptek, trükkök. Bp.:
Partvonal. 237 p. Kve 2990 Ft
FFiinnkk,,  TThhoommaass: Férfiak könyve. Bp.: Athenaeum. 192 p. Kve 2690 Ft
GGrrooßßhhaannss,,  LLoorree: Sosem késô újra szerelmesnek lenni. Bp.: Animus. 143 p. Kve 2590 Ft
LLéékkóó  EEttaa: Lelki egészségünk. Bp.: Kossuth. 127 p. (Egészséges életmód, 19.) (Metro
könyvtár) Kve 995 Ft
LLuukkaass,,  EElliissaabbeetthh: Beteljesülés – értelemkérdés idôskorban. Bp.: Jel. 94 p. (Értelmes
élet, 9.) Fve 1400 Ft
MMaarrttoonn  IIssttvváánn: Korkontroll: egészség és aktivitás a csúcson túl is. Bp.: HVG Kv. 304 p.
Kve 3900 Ft
MMoorrrriiss,,  DDeessmmoonndd: Kisbaba: az elsô két év bámulatos története. Bp.: Gabo. 192 p., [8]
t. fol. Kve 6990 Ft
PPooccssaaii  DDóórraa: A tejfog: mesél a fogorvos néni. Bp.: Medicina. 34 p. Kve 1570 Ft
RRáákkmmeeggeellôôzzôô  ééttrreenndd. Bp.: Kossuth. 127 p. (Egészséges életmód, 20.) (Metro könyvtár)
Kve 995 Ft
RRiiggóó  JJáánnooss: Korszerû piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és
életmódváltáshoz. Bp.: Medicina. 269 p. Fve 2800 Ft
RRooddéé  MMaaggddoollnnaa: A kövérség és kísérôbetegségei. Bp.: Kairosz. 197 p. Fve 2900 Ft
YYoouunngg,,  CCaarroolliinnee: Csecsemôk és tipegôk játékos nevelése. Bp.: Mérték K. 127 p. Kve
2999 Ft
TTeecchhnniikkaa..  TTeecchhnniikkaattöörrttéénneett..  MMûûsszzaakkii  ttuuddoommáánnyyookk
GGiiffffoorrdd,,  CClliivvee: Robotok. Bp.: Egmont-Hungary. [28] p. Kve 4599 Ft
MMooddeerrnn  tteecchhnnoollóóggiiáákk. Bp.: Kossuth. 95 p. (Természettudományi enciklopédia, 15.)
(Metro könyvtár) Kve  1490 Ft
SStteeiinn,,  CChhiiaarraa: Intelligens vezérléstechnika házban és lakásban. Bp.: Cser K. 88 p.
(Csináld magad) Fve  3995 Ft
GGééppeekk  áállttaalláábbaann
GGrraahhaamm,,  IIaann: Csodálatos gépek. Bp.: Gabo. 32 p. (Fedezd fel!) Kve 3500 Ft
MMéérrnnöökkii  tteecchhnniikkaa
KKöörrnnyyeezzeetttteecchhnniikkaa. Bp.: Mezôgazda. 981 p. Kve 9801 Ft 
MMeezzôôggaazzddaassáágg
TTóótthh  LLáásszzllóó  ––  BBaakk  JJáánnooss: A minôségi tejtermelés technikája. Bp.: Mezôgazdasági
Szaktudás K. 217 p. Kve 2180 Ft
NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett
NNaaggyy  ddíísszznnöövvéénnyylleexxiikkoonn. [Kisújszállás]: Szalay Kvk. 432 p. Kve 8000 Ft
SSzziillii  IIssttvváánn: Gombatermesztôk könyve. Bp.: Mezôgazda. 207 p., VIII t. Kve 4900 Ft
ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa
CCzziimmrree  JJóózzsseeff: Ebnevelde: okos tanácsok az okos kutyához. Kisújszállás: Szalay Kv.
64 p. Fve 788 Ft
EErrnnee,,  AAnnddrreeaa: Lovak és pónik. Bp.: Scolar. [16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 13.) Kve
3250 Ft
FFeennnneellll,,  JJaann: Hallgassunk a kutyánkra: tanuljunk meg kutyául. [Debrecen]: Gold Book.
182 p., [16] t. Fve  1999 Ft
HHooeeffss,,  NNiiccoollee  ––  FFüühhrrmmaannnn,,  PPeettrraa: Mit olvas le a kutya a lámpaoszlopról?. Bp. : Sziget.
191 p. Kve 2500 Ft
PPaattaakkii  BBaalláázzss  ––  NNoovvoottnnii  PPéétteerr: Nyeregben és bakon. [Nyíregyháza]: Pro-Book. 127 p.
Kve 2990 Ft
VVeezzeettééssttuuddoommáánnyy..  MMeenneeddzzssmmeenntt..  SSzzeerrvveezzééss
CCrraaiinneerr,,  SSttuuaarrtt  ––  DDeeaarrlloovvee,,  DDeess: Üzleti világatlasz. Bp.: HVG Kv. 185 p. Kve 7991 Ft
GGaazzddáállkkooddjj  ookkoossaann  ––  aa  tteehheettssééggggeell. Bp.: HVG Kv. 232 p. Kve 4200 Ft
JJuuøøííkk,,  PPaavveell: Bankkártya-enciklopédia. Bp.: HVG Kv. 312 p. Kve 7991 Ft
LLaawwssoonn,,  KKeenn: Az eredményes tárgyalás. Pécs: Alexandra. 240 p. (Stratégiák a
sikerhez) Fve 1999 Ft
LLiikkeerr,,  JJeeffffrreeyy  KK.: A Toyota-módszer: 14 vállalatirányítási alapelv. Bp.: HVG K. 400 p.
Kve 5900 Ft
MMaarrkkeettiinnggllooggiisszzttiikkaa: utak a vevôhöz. Bp.: Akad. K. 231 p. (Marketing szakkönyvtár)
Kve 4450 Ft
SSáárrvváárrii  GGyyöörrggyy: A belsô harcos útja: coaching kézikönyv. Bp.: Sanoma. 214 p. Kve
3800 Ft
TTaayylloorr,,  WWiilllliiaamm  CC..  ––  LLaaBBaarrrree,,  PPoollllyy: Fenegyerekek munkában: miért mindig a
legeredetibb elmék a nyerôk? Bp.: HVG Kv. 239 p. Kve 3900 Ft
TTóótthh  ÉÉvvaa  MMáárriiaa: Karrieriskola. Bp.: HVG Kv. 384 p. + mell.: 1 CD-ROM Fve 3950 Ft
WWaallllaaccee,,  TThhoommaass  FF..  ––  KKrreemmzzaarr,,  MMiicchhaaeell  HH.: ERP – vállalatirányítási rendszerek. Bp.:
HVG Kv. 326 p. Kve 6500 Ft
WWeebbeerr,,  LLaarrrryy: Marketing a hálón: vállalati és közösségi honlapok, blogok. Bp.: HVG Kv.
266 p. Fve  4200 Ft



ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarr..  IIttaallookk,,  ééllvveezzeettii  cciikkkkeekk  iippaarraa
AArrtthhuurr,,  HHeelleenn: Whisky. Bp.: Gabo. 160 p. (Ínyencek kézikönyve) Kve 3500 Ft
CCooaaddyy,,  CChhaannttaall: Csokoládé. Bp.: Gabo. 160 p. (Ínyencek kézikönyve) Kve 3500 Ft
KKiissss  MMaarriiaannnn: Teakalauz. [1.]. A tea kultúrtörténete + [2.]. A teáról praktikusan. Bp.:
HVG Kv. 151 + 142 p. A két kötet eeggyyüütttt  Fve 4600 Ft
SSöörr. Bp.: Mérték K. 288 p. (Útitárs kézikönyvek) Fve 5999 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS
AA  mmûûvvéésszzeett  kkéérrddéésseeii  áállttaalláábbaann..  MMûûvvéésszzeettii  ssttíílluussookk..  MMûûvvéésszzeettttöörrttéénneett..  MMûûggyyûûjjttééss
CChhaarrlleess,,  VViiccttoorriiaa: Reneszánsz mûvészet. Bp.: Ventus Libro. 199 p. Kve 5201 Ft
CCuummmmiinngg,,  RRoobbeerrtt: Nagy mûvészek közelrôl: [50 mûvész életének bemutatása
mûveiken keresztül]. Bp.: Mérték K. 112 p. Kve 2999 Ft
GGaarraass  KKlláárraa  mmûûvvéésszzeettttöörrttéénnéésszz. [Interjú] Bp.: Medicina. 67 p. (Akadémikus portrék –
nôk a tudományban) Kve 1901 Ft
WWeebbbb,,  JJoonnaatthhaann: Ellopták!: eltûnt mestermûvek galériája. Bp.: HVG Kv. 254 p. Kve 7900 Ft
KKeerrtt--  ééss  ppaarrkkééppííttééss
JJeennii,,  KKuurrtt: Télikertek tervezése és építése. Bp.: Cser K. 131 p. Kve 4995 Ft
ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa
BBiibbóó  IIssttvváánn: Pollack Mihály. Bp.: Holnap. 187 p. (Az építészet mesterei) Kve 8800 Ft
BBrreeuueerr  MMaarrcceellll: elvek és eredmények. [Pécs]: Pro Pannonia. 174 p. (Pannónia
könyvek) Kve 2800 Ft
EEpprreessss  JJóózzsseeff  ––  WWooddiiccsskkaa  GGyyöörrggyy: Sebek: 1956 nyomai Budapest házfalain.
[Fényképalbum] Bp.: TIT Kossuth Klub Egyes. 176 p. Kve 4001 Ft
KKiinngg,,  RRoossss: Brunelleschi kupolája: a firenzei dóm építésének története. Bp.: Park. 225
p. Fve 2500 Ft
SSppiirriittoo,,  GGiiaannppaaoollaa  ––  TTeerrrraannoovvaa,,  AAnnttoonniinnoo: Modern óriások: napjaink legimpozánsabb
felhôkarcolói. Pécs: Alexandra. 216 p. Kve 6990 Ft
SStteevveennssoonn,,  NNeeiill: Építészet közelrôl. Bp.: Mérték K. 112 p. Kve 2999 Ft
KKééppzzôômmûûvvéésszzeett
CCrreemmaannttee,,  SSiimmoonnaa: Leonardo da Vinci összes mûvei. Bp.: Korona. 639 p. Kve 5500 Ft
GGaassppaarriinnii,,  LLuucciiaa  ––  MMaarraabbeellllii,,  SSeerreennaa: Halhatatlan remekmûvek. Pécs: Alexandra. 175
p. Kve 8990 Ft
KKoollbbaa  JJuuddiitt,,  HH..  ––  HHaappáákk  JJóózzsseeff: Egyházak kincsei Magyarországon. Bp.: Kossuth. 198
p. Kve  8990 Ft
MMuucchhaa,,  AAllffoonnss. Bp.: Helikon. 159 p. Kve 5990 Ft
RReeiissiinnggeerr  JJáánnooss: A Biblia a magyar képzômûvészetben. Bp.: Oltalom Alapítvány. 232
p. Kve 9800 Ft
FFeessttéésszzeett
BBaakkóó  ZZssuuzzssaannnnaa: Munkácsy Mihály. Bp.: Kossuth: MNG. 79 p. Kve 2900 Ft
DDeerrkkoovviittss  GGyyuullaa  ––  MMoollnnooss  PPéétteerr: Derkovits: szemben a világgal. Bp.: Népszabadság:
Kieselbach Galéria és Aukciósház. 228 p. (Népszabadság könyvek) Kve 9900 Ft
EEll  GGrreeccoo. Bp.: Ventus Libro. 80 p. Kve 2400 Ft
RReeiissiinnggeerr  JJáánnooss: Mit, miért, hogyan rajzolt: Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Bp.: BIK
K.: Oltalom Alapítvány. 159 p. Kve 8000 Ft
RRoocckkeennbbaauueerr  ZZoollttáánn: Márffy. Bp.: Corvina. 64 p. (Magyar mesterek) Fve 2990 Ft
VVáállii  DDeezzssôô: Deske.hu: levelek Le Meux-be. Bp.: Új Mandátum. 313 p. + mell.: 1 CD
Fve 5400 Ft
FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss
BBaakkii  ÁÁddáámm: Zoom in: a digitális fényképezés A-tól Z-ig. Bp.: Scolar. 159 p. + mell.: 1
DVD Fve 2951 Ft
AAzz  éévv  tteerrmméésszzeettffoottóóii: Magyarország 2008. Pécs: Alexandra. 159 p. Kve 4999 Ft
TTóótthh  JJóózzsseeff: A hegedû mosolya. [Fényképalbum] Bp.: Rózsavölgyi. [32] p. Fve 2490 Ft
ZZeennee
CCssiillllaaggnnéé  GGááll  JJuuddiitt: Zenemûvekben történô tájékozódás pszichológiai vizsgálata. Bp.:
Flaccus. 179 p. Fve 1680 Ft
DDaallooss  AAnnnnaa: Forma, harmónia, ellenpont: vázlatok Kodály Zoltán poétikájához. Bp.:
Rózsavölgyi. 335 p. Kve 2990 Ft
HHoorrggaass  EEsszztteerr: Hangok mögötti világom. Bp.: Kossuth. 167 p. Kve 3801 Ft
SSppiittzz,,  BBoobb: A Beatles teljes története. Bp.: Európa. 716 p. Kve 6800 Ft
SSuurráánnyyii  LLáásszzllóó: Megszólít vagy elvarázsol?: a zene szellemérôl. Bp.: Typotex. 319 p.
(Claves ad musicam)  Fve 3200 Ft
FFiillmmmmûûvvéésszzeett
BBaacchh,,  SStteevveenn: Leni: Leni Riefenstahl élete és munkássága. Bp.: Európa. 559 p. Kve
4001 Ft
CChhaapplliinn,,  CChhaarrlliiee: Életem. Bp.: Európa. 552 p. Kve 4500 Ft
KKoovvááccss  AAnnddrrááss  BBáálliinntt: A film szerint a világ: tanulmányok. Bp.; Szekszárd: Palatinus:
Séd Nyomdaipari K. 339 p. Kve 3200 Ft
SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett
BBoorrssaa  MMiikkllóóss: Egyharmad opera. [Memoár] Bp.: Kairosz. 233 p. Fve 3800 Ft
KKööllllôô  KKaattaalliinn: Csíky András: életútinterjú. Kolozsvár: Korunk: Komp-Press. 136 p.
(Prospero könyvek) Fve 1990 Ft
SSzzeeggeedd  sszzíívvéébbeenn: százhuszonöt éves a város színháza, 1883–2008. Szeged: Szegedi
Nemzeti Színház. 239 p. Fve 7636 Ft
SSzzíínnhháázzii  kkaallaauuzz. Bp.: Saxum. 790 p. Kve 4900 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
NNyyeellvvttuuddoommáánnyy
IIssmmeerreettlleenn  iissmmeerrôôss  ––  iissmmeerrôôss  iissmmeerreettlleenn: az alkalmazott nyelvészet dimenziói. Bp.:
Tinta. 148 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 85.) Fve 1980 Ft
MMaaggyyaarr  nnyyeellvv
BBuuvváárrii  MMáárrttaa: Nyelvmûvelés-elmélet: értékelvû nyelvmûvelés. Bp.: Bárczi G. Kiejtési
Alapítvány. 100 p. Fve 1909 Ft
KKiissss  GGáábboorr  ––  BBáárrddoossii  VViillmmooss: Szinonímák: 20 000 rokon értelmû szó dióhéjszótára.
Bp.: Tinta. XVIII, 220 p. (Az ékesszólás kiskönyvtára, 7.) Fve 990 Ft
AA  mmaaggyyaarr  ssttiilliisszzttiikkaa  úúttjjaa. Bp.: Mundus. 624 p. (Mundus – új irodalom) Kve 5900 Ft
SSzzaabbóó  TT..  AAttttiillaa: Erdélyi magyar szótörténeti tár. 10. köt. Or – P. Bp.: Akad. K. 1092 p.
Kve 5600 Ft

IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy
CCssaappooddyy  MMiikkllóóss: Késôi ünnep: tanulmányok és kritikák. Bp.: Korona. 254 p. Kve 3500 Ft
CCssoorrbbaa  GGyyôôzzôô  ééss  TTaakkááttss  GGyyuullaa  lleevveelleezzééssee: 1941–1991. [Pécs]: Pro Pannonia. 223 p.
(Pannónia könyvek) Kve 1990 Ft
DDéérryy  TTiibboorr  lleevveelleezzééssee..  22//AA. 1945–1950. Bp.: Balassi. 500 p., [32] t. Kve 3501 Ft
FFooddoorr  AAnnddrrááss  ééss  TTüüsskkééss  TTiibboorr  lleevveelleezzééssee. 2. 1967–1976. [Pécs]: Pro Pannonia. 379 p.
Kve 2716 Ft
KKaappppaannyyooss  AAnnddrrááss: A magyar irodalom képes atlasza. Bp.: Holnap. 207 p. Fve 2900 Ft
KKeecczzáánn  MMaarriiaannnn: „Mind kántál, aki sorsot örökölt”: Márai Sándor emigrációbeli rádiós
publicisztikája, 1951–56. Debrecen: Kossuth Egyetemi K. 315 p. (Csokonai könyvtár,
43.) Fve 3100 Ft
AA  mmaaggyyaarr  iirrooddaalloomm  éévvkköönnyyvvee: 2007. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 396 p. Fve 2900 Ft
MMoorraaiiss,,  FFeerrnnaannddoo: A Mágus: Paulo Coelho élete. Bp.: Athenaeum K. 615 p. Kve 4490 Ft
NNaarrrraattíívváákk..  77. Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában. Bp.: Kijárat. 266,
[17] p. Fve 2800 Ft
PPeettrrôôcczzii  ÉÉvvaa: „...mi lelkünknek éltetô abraka”: tanulmányok a magyar és angolszász
vallásos irodalomról. Bp.: Fekete Sas: KRE Puritanizmuskutató Intézet. 231 p. Fve
1901 Ft
PPrróózzaaffoorrdduullaatt.. [Tanulmányok] Bp.: Kijárat. 291 p. Fve 2500 Ft
RRáábbaa  GGyyöörrggyy: Az ünneptôl a hétköznapi ünnepek felé: Babits és a százéves Nyugat
költôi. Bp.: Argumentum. 244 p. (Babits kiskönyvtár, 3.) Fve 2700 Ft
RReeyynnoollddss,,  BBaarrbbaarraa: Dante: a költô, a politikai gondolkodó, az ember. Bp.: Európa. 630
p. (Életek & mûvek) Kve 4800 Ft
RRoommáánniiaaii  mmaaggyyaarr  iirrooddaallmmii  lleexxiikkoonn. 4. N – R. Bukarest: Kriterion. 787 p. Kve 5600 Ft
SSoonnttaagg,,  SSuussaann: Egyidôben: esszék és beszédek. Bp.: Európa. 266 p. Kve 2600 Ft
SSzzaabbóó LLáásszzllóó,,  CCss..:: Hódoltsági irodalom: az irodalom államosításától a forradalomig.
[Publicisztikai írások] Bp.: Mundus. 276 p. (Cs. Szabó László életmûsorozat) (Mundus
– új irodalom, 76.) Kve 2990 Ft
SSzzeennttkkuutthhyy  MMiikkllóóss: Szent Orpheus breviáriuma. 1. Széljegyzetek Casanovához. Bp.:
Magvetô. 122 p. Fve 2690 Ft
SSzzôôccss  IIssttvváánn  8800: [album amicorum]. Arad: IJK. 64 p. Fve 1890 Ft
TTaarrjjáánn  TTaammááss: Könyvbölcsô: röpkritikák, 2002–2008. Bp.: Kiss J. Kvk. 311 p. (Könyvhét
könyvek) Fve  2640 Ft
AA  vviisssszzaasszzeerrzzééss  rreemméénnyyee: húszéves a Hitel. Bp.: Hitelért Alapítvány. 612, [11] p. Kve
5400 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
HHoonniissmmeerreett..  HHeellyyttöörrttéénneett
BBeeddüürrffttiigg,,  FFrriieeddeemmaannnn: A világ 500 csodája: a természet és az emberiség kincsei.
Pécs: Alexandra. 256 p. Kve 4999 Ft
BBeellllaannii,,  GGiioovvaannnnii  GG.: Afrika. Bp.: Gabo. 271 p. (Csodálatos tájak) Kve 8990 Ft
FFoollkk  GGyyöörrggyy: India, a végletek birodalma. Bp.: HVG Kv. 239 p., Kve 4200 Ft
HHeeggyyeekk. Bp.: Geographia K. 735 p. Kve 5500 Ft
KKoovvááccss  ÁÁggnneess: Rozsnyó. Pozsony: Madách-Posonium. 130 p., [24] t. Kve  3500 Ft
LLééggiiffoottóókk  sszzéépp  hhaazzáánnkkbbóóll. Bp.: Kornétás. 152 p. Kve 4990 Ft
MMéésszzáárrooss  TT..  LLáásszzllóó  ––  VVáánnddoorr  LLáásszzllóó: Magyarország Európában. [Zalaegerszeg]: Foto
Europa K. 216 p. Kve 13791 Ft
VVeesszzpprréémm  rreenneesszzáánnsszzaa,,  22000088. Veszprém: Mûvészetek Háza: Veszprém M. Múz. Ig.
197 p. Kve 2500 Ft
ZZáággoonnii  BBaalláázzss: Marosvásárhely. Kolozsvár: Koinónia: Projectograph. 47 p. (Kincses
képeskönyv) Kve  2990 Ft
ZZoollnnaayy  VViillmmooss  ––  GGeeddéénnyyii  MMiihháállyy: A régi Budapest a fattyúnyelvben. Bp.: Fekete Sas.
132 p. Fve 800 Ft
FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk
BBeerrggrreeeenn,,  LLaauurreennccee: Marco Polo. Bp.: General Press. 519 p., [24] t. (Különleges
könyvek) Kve 3900 Ft
GGaallllii  KKáárroollyy  ––  HHaalláásszz  AAllbbeerrtt  ––  MMaarrttoonn  JJeennôô: Csodaszép Szlovénia. Bp.: Hibernia. 272
p. Fve 3980 Ft
IIvvoorryy,,  MMiikkee: Csehország. Bp.: Kossuth. 144 p. (Berlitz zsebkönyv) Fve 1490 Ft
JJoorriiss,,  LLiieevvee: Vissza Kongóba. Bp.: Gondolat. 224 p. Fve 2450 Ft
KKllooddkkoowwsskkii,,  PPiioottrr: A Kelet csodálatos zamata. Bp.: Typotex. 183 p. (Szokatlan
szempontok, 4.) Fve 2300 Ft
KKuubbaasssseekk  JJáánnooss: Útkeresôk: magyar utazók és földrajzi felfedezôk. Bp.: Kossuth. 199
p. Kve 7500 Ft
PPffiisstteerr--BBlläässkkee,,  WWaallttrraauudd  ––  BBlläässkkee,,  GGeerrhhaarrdd: Párizs. Bp.: Corvina. 155 p. (Marco Polo)
Fve 1990 Ft
ÉÉlleettrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett
SSzzaabbóó  EEddee,,  DD.: Urak és gavallérok: drámák, vigalmak, legendák. Bp.: ETK. 223 p. Kve
4200 Ft
TTöörrttéénneettttuuddoommáánnyy..  TTöörrttéénneettii  sseeggééddttuuddoommáánnyyookk
PPooggáánnyy  GGyyöörrggyy: A történelem, a vallási irodalom és a Biblia-kiadások kútfôi és
szakirodalma. Bp.: Hatágú Síp Alapítvány. 136 p. (A könyves szakképzés füzetei, 15.)
Fve 2100 Ft
PPoottookk,,  CChhaaiimm: Vándorlások: a zsidó nép története. Bp.: Ulpius-ház. 742 p. Fve 4999 Ft
MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett
BBeelllliinnii,,  IIrreennee  ––  GGrroossssii,,  DDaanniilloo: Rejtélyek birodalma. Bp.: Kossuth. 229 p. Kve 6991 Ft
DDaannnnaauudd,,  SSyyllvviiee  ––  DDoorrddoorr,,  GGeerrttrruuddee: Gyermekjátékok. Bp.: Móra. 43 p. (Mesél a
festmény) Kve 2490 Ft
DDaannnnaauudd,,  SSyyllvviiee  ––  DDoorrddoorr,,  GGeerrttrruuddee: A négy évszak. Bp.: Móra. 43 p. (Mesél a
festmény) Kve 2490 Ft
FFeerrddiinnaannddyy  MMiihháállyy: Magyar portyák ibér földön: 1943–1957. Máriabesnyô; Gödöllô:
Attraktor. 258 p. (Monumenta Hispanica, 3.) Fve 3200 Ft
HHaarrttlleeyy,,  EEmmmmaa: Sokszínû Európa: 50 meglepô tény Európáról és az Európai Unióról.
Bp. : HVG Kv. 269 p. Fve 3200 Ft
IIssbboouuttss,,  JJeeaann--PPiieerrrree: A Biblia világa: képes atlasz. Bp.: Geographia K. 367 p. Kve
7900 Ft
KKoovvááccss  PPéétteerr,,  EE.: Hétköznapi élet Mátyás király korában. Bp.: Corvina. 171 p.
(Mindennapi történelem) Kve 5990 Ft
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EEggyy  kköözzéépp--eeuurróóppaaii  bbiirrooddaalloomm: az Osztrák–Magyar Monarchia, 1867–1918. Bp.:
Officina ‘96. 239 p. Kve  7950 Ft
MMaaggyyaarr  mmûûvveellôôddééssttöörrttéénneettii  lleexxiikkoonn..  88. Mûhely – paleográfia. Bp.: Balassi. 495 p. Kve
6901 Ft
SSaalllleess,,  CCaatthheerriinnee: Hétköznapi élet a római császárok korában. Bp.: Corvina. 192 p.
(Mindennapi történelem) Kve 5990 Ft
VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett
BBeennkkôô  EElleekk  ––  SSzzéékkeellyy  AAttttiillaa  ––  GGááll  EErriikkaa: Középkori udvarház és nemesség a
Székelyföldön. Bp.: Nap. 407 p. Kve 3950 Ft
FFrreeii,,  NNoorrbbeerrtt: 1968: diáklázadások és globális tiltakozás. Bp.: Corvina. 263 p. Fve
2990 Ft
JJaannoott,,  FFrraanncciiss: Királymúmiák: halhatatlanság az ókori Egyiptomban. Bp.: Geographia
K. 366 p. Kve 9800 Ft
KKuurrllaannsskkyy,,  MMaarrkk: 1968: egy év, amely felrázta a világot. Bp.: HVG Kv. 384 p. Kve 3990 Ft
MMiicchhmmaann,,  DDaann: Holokauszt és történetírás. Bp.: Balassi. 370 p. Fve 3501 Ft
PPiirreellllii,,  RRoossaannnnaa: Az ókori Egyiptom királynôi. Bp.: Gabo. 271 p. Kve 12500 Ft
SSuutteerr,,  KKeeiitthh: 50 fontos kérdés a világról. Bp.: HVG Kv. 386 p. Fve 3200 Ft
ÓÓkkoorrii  ttöörrttéénneelleemm
CChhrriissttiiaannsseenn,,  EErriicc: Vikingek. [Szeged]: Szukits. 370 p. (A világ népei) Kve 3300 Ft
KKrraawwcczzuukk,,  AAlleekkssaannddeerr: Római császárok. [1.]. A principátus és a válság kora, Kr. e.
44–Kr. u. 285. Szeged: Lazi. 552 p. Kve 5800 Ft
EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee
CCssiiffffáárryy  TTaammááss: Európai uralkodók könyve: királyok, hercegek, grófok. [Adattár] Bp.:
Könyvmíves Kvk. 397 p. Kve 1700 Ft
KKoocchh--HHiilllleebbrreecchhtt,,  MMaannffrreedd: Homo Hitler: a német diktátor pszichogramja. Bp.:
Medicina. 531 p. Fve 3600 Ft
KKrraauusszz  TTaammááss: Lenin: társadalomelméleti rekonstrukció. Bp.: Napvilág. 547 p., [16] t.
Kve 4800 Ft
OOrrmmooss  MMáárriiaa: Németország története a 20. században: a német egységtôl a német
egységig. Bp.: Rubicon-Kv. 439 p. Kve 8990 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee
11995566  EErrddééllyybbeenn: politikai elítéltek életrajzi adattára, 1956–1965. Kolozsvár: EME: Polis.
415 p. Kve 3500 Ft
EEöörrssii  LLáásszzllóó  ––  AAnnggyyaall  IIssttvváánn: Angyal István, 1928–1958. Angyal István önvallomásai.
Bp.: Noran. 348 p. Fve 2300 Ft
FFaarrnnddoonn,,  JJoohhnn: Merre tart Irán. Bp.: HVG Kv. 175 p. Fve 1990 Ft
GGeerrggeellyy  JJeennôô  ––  IIzzssáákk  LLaajjooss: A magyar jelenkor története. Bp.: Pannonica. 262 p. Kve
8990 Ft
JJooóó  AAnnddrrááss: Kállay Miklós külpolitikája: Magyarország és a háborús diplomácia,
1942–1944. Bp.: Napvilág. 348 p., [4] t. (Politikatörténeti füzetek, 27.) Fve 2600 Ft
KKoorr--kkééppeekk,,  11995577––11996677. Bp.: MTI. 367 p. Kve 6901 Ft
PPáállffffyy  JJáánnooss: Magyarországi és erdélyi urak. Bp.: Nap. 295 p. Kve 3290 Ft
SSuubb  ccllaauussuullaa,,  11992200,,  11994477: [dokumentumok két békeszerzôdés (Trianon, Párizs)
történetébôl]. Bp.: M. Közlöny Lap- és Kvk. 1324 p. Kve 9950 Ft
SSuubb  ccllaauussuullaa  11995566: [dokumentumok a forradalom történetéhez]. Bp.: M. Hiv.
Közlönykiadó. 764 p. Kve 6594 Ft
VVééggssôô  IIssttvváánn  ––  SSiimmkkoo  BBaalláázzss: Zsidósors Kiskunhalason: kisvárosi út a holokauszthoz.
Bp.: L’Harmattan. 348 p. Fve 2900 Ft

SZÉPIRODALOM
AAddaammssoonn,,  JJooyy: Elza és kölykei. Szeged: Könyvmolyképzô K. 298 p., [8] t. Kve 2999 Ft
AAkkuunnyyiinn,,  BBoorriiss: Az államtanácsos. Bp.: Európa. 331 p. Kve 2800 Ft
AAllccootttt,,  LLoouuiissaa  MMaayy: Régimódi kisasszony. Szeged: Könyvmolyképzô K. 126 p. Kve
2300 Ft
AAmmaaddoo,,  JJoorrggee: Galád Kandúr és Fecske kisasszony: egy szerelem története. [Mese]
Bp.: L’Harmattan. 69 p. Kve 2000 Ft
AArrcchheerr,,  JJeeffffrreeyy: Kettôs mérce. Bp.: General Press. 471 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft
AAuusstteenn,,  JJaannee: A mansfieldi kastély. Bp.: Ulpius-ház. 632 p.Fve 3999 Ft
BBääcchheerr  IIvváánn: Névsorolvasó. [Anekdoták] Bp.: Ulpius-ház. 342 p. Kve 2999 Ft
BBaalláázzss  AAttttiillaa: Kinek Észak, kinek Dél vagy. [Anekdoták] Bp.: Palatinus. 557 p. Kve
2900 Ft
BBaalloogghh  EEnnddrree: A parazita. [Elbeszélések] Bp.: FÍSZ. 95 p. (FÍSZ könyvek, 47.) Fve
1800 Ft
BBaauumm,,  LLyymmaann  FFrraannkk: Óz, a csodák csodája. Bp.: General Press. 160 p. Kve 3500 Ft
BBeennee  ZZoollttáánn: Üledék: NEMzedékregény. Bp.: Hungarovox. 155 p. Fve 1800 Ft
BBeennkkee  LLáásszzllóó: Otthonkeresô. Bp.: Hét Krajcár. 175 p. Kve 1980 Ft
BBeerrnnlleeff,,  JJ.: Agyrémek. Bp.: Gondolat. 248 p. (Akcentusok) Fve 2450 Ft
BBoorrddeewwiijjkk,,  FFeerrddiinnaanndd: Karakter. Bp.: Gondolat. 439 p. (Akcentusok) Fve 2951 Ft
BBoorrggeess,,  JJoorrggee  LLuuiiss  vváállooggaattootttt  mmûûvveeii. 1. A halál és az iránytû: elbeszélések. Bp.:
Európa. 338 p. Kve 3000 Ft
BBoouullllee,,  PPiieerrrree: Híd a Kwai folyón. Szeged: Könyvmolyképzô K. 175 p. Kve 2499 Ft
BBrraayy,,  LLiibbbbaa: Rettentô gyönyörûség. Szeged: Könyvmolyképzô K. 371 p. (Vörös pöttyös
könyvek) Fve 2999 Ft
BBrroowwnn,,  SSaannddrraa: Duplacsavar. Bp.: Maecenas. 386 p. Fve 1498 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: Töltött galamb. Bp.: Ciceró Kvstúdió. 251 p. (Heather Wells rejtélyes
esetei, 3.) Fve 2490 Ft
CCaarrrroollll,,  LLeewwiiss: Sylvie és Bruno. [Ifjúsági regény] Bp.: Noran. 343 p. Kve 2999 Ft
CChhaannddlleerr,,  RRaayymmoonndd: Örök álom. Bp.: Európa. 302 p. (Európa krimi) Kve 2200 Ft
CChheesstteerrttoonn,,  GGiillbbeerrtt  KKeeiitthh: Brown atya botránya. Bp.: Új Ember. 271 p. Fve 2100 Ft
CChhiilldd,,  LLeeee: Nincs mit veszítened. Bp.: General Press. 374 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft
CCoolllliinnss,,  JJaacckkiiee: Hollywoodi házasságtörôk. Bp.: JLX. 409 p. (Világsiker) Fve 3190 Ft
CCsseerrnnaa--SSzzaabbóó  AAnnddrrááss: Puszibolt. Bp.: Magvetô. 261 p. Kve 2690 Ft
DDaahhll,,  RRooaalldd: Szuperpempô. [Elbeszélések] Szeged: Könyvmolyképzô K. 241 p. Fve
2300 Ft
DDeeffoonnsseeccaa,,  MMiisshhaa: Túlélni farkasok közt. Bp.: Mérték K. 263 p. Kve 2699 Ft
DDeelliibbeess,,  MMiigguueell: A patkányok. Leányfalu: Patak Kv. 143 p. (Spanyol elbeszélôk) Fve
2500 Ft

DDeesssseenn,,  SSaarraahh: Tökéletes. Szeged: Könyvmolyképzô K. 381 p. Kve 2999 Ft
DDiiCCaammiilllloo,,  KKaattee: Tigris, tigris, sárga láng! Szeged: Könyvmolyképzô K. 110 p. (Király
könyvek) Fve  1799 Ft
DDiiTTeerrlliizzzzii,,  TToonnyy  ––  BBllaacckk,,  HHoollllyy: A Spiderwick krónika. 2. [Ifjúsági regény] Bp.: Ciceró
Könyvstúdió. 157 p. Kve 1990 Ft
DDoonnnneellllyy,,  JJeennnniiffeerr: Északi fény. Bp.: Ciceró Kvstúdió. 355 p. Kve 3200 Ft
DDooyyllee,,  RRooddddyy: Kaland kaland hátán. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K. 174
p. Kve 2300 Ft
DDuucchheenn,,  JJeessssiiccaa: Magyar táncok. Bp.: Kossuth. 414 p. Kve 3801 Ft
DDuueeyy,,  KKaatthhlleeeenn: Lara és a néma hely. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K.
103 p. (Lódobogás, 4.) Kve 1999 Ft
DDuurrrreellll,,  GGeerraalldd: Léghajóval a világ körül. [Gyermekregény] Bp.: Európa. 145 p. Kve
3200 Ft
FFaarrkkaass  TTiibboorr: Pártmobil. Bp.: JAK: PRAE.HU. 153 p. (JAK, 154.) Fve 2490 Ft
FFeejjôôss  ÉÉvvaa: Hotel Bali. Bp.: Ulpius-ház. 327 p. Fve 2999 Ft
FFeeuucchhttwwaannggeerr,,  LLiioonn: A toledói zsidó nô. Bp.: Ulpius-ház. 590 p. Fve 3499 Ft
FFoolllleetttt,,  KKeenn: Az ígéret földje. Bp.: Gabo. 376 p. Kve 2990 Ft
GGéérraallddyy,,  PPaauull: A szerelem. [Aforizmák] Bp.: General Press. 64 p. Kve 1500 Ft
GGiieerr,,  KKeerrssttiinn: Halálom után felbontandó. Bp.: Trivium. 238 p. Fve 2790 Ft
GGoorrddoonn,,  NNooaahh: Az orvosdoktor. Bp.: Európa. 811 p. Kve 3599 Ft
GGrreeggoorryy,,  PPhhiilliippppaa: A királynô bolondja. Bp.: Palatinus. 591 p. Fve 3800 Ft
GGrriimmbbeerrtt,,  PPhhiilliippppee: Titok. Bp.: Magvetô. 185 p. Kve 2490 Ft
GGrriisshhaamm,,  JJoohhnn: Egy amerikai Pármában. Bp.: Geopen. 399 p. Fve 2990 Ft
GGyyuurrkkoovviiccss  TTiibboorr: Azúr: költemények. Bp.: Kairosz. 120 p. Kve 2700 Ft
HHaasssseell,,  SSvveenn: Lánctalpak. Bp.: Partvonal. 358 p. Fve 2989 Ft
HHeelllleerr,,  JJoosseepphh: Gold a mennybe megy. Bp.: Gabo. 521 p. Kve 3490 Ft
HHiillll,,  JJooee: A szív alakú doboz. Bp.: Európa. 381 p. Fve 2500 Ft
HHooffffmmaann,,  JJiilllliiaannee: Megtorlás. Bp.: Trivium. 448 p. Fve 2990 Ft
HHoonneeyy,,  EElliizzaabbeetthh: A szomszéd ház titka. [Ifgjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô
K. 177 p. (Király könyvek) Fve 1799 Ft
HHuunnggaarroovvooxx  aannttoollóóggiiaa  22000088. Bp.: Hungarovox. 198 p. Fve 1500 Ft
HHuusszzaaddiikk  sszzáázzaaddii  oosszzttrráákk  nnoovveelllláákk. Bp.: Noran. 694 p. (Modern dekameron) Kve
4999 Ft
IIddllee,,  EErriicc: A Mohó Gazember naplója: egy Monty Python kalandjai Amerikában. Bp.:
Gabo. 300 p., [8] t. Kve 2990 Ft
IIlleess,,  GGrreegg: Fekete kereszt. Bp.: General Press. 521 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft
IIsszzllaaii  ZZoollttáánn: Görögpótló: antik téglák. [Versek] Bp.: Kairosz. 71 p. Fve 2000 Ft
KKáállnnookkii  IIzziiddoorr  ––  TTóótthh  BBééllaa  ––  AAmmbbrruuss  ZZoollttáánn: Füst és hamu. [Elbeszélések] Bp.: Eri K.
159 p. Kve 2310 Ft
KKaallooggrriiddiiss,,  JJeeaannnnee: Én, Mona Lisa. Bp.: Palatinus. 685 p. Fve 3700 Ft
KKaarriinntthhyy  FFeerreenncc: Mi van a Dunában? [Elbeszélések] Bp.: Ciceró. 349 p. Kve 2690 Ft
KKaazzaannttzzaakkeess,,  NNiikkooss: Zorbász, a görög. Bp.: Partvonal. 367 p. Kve 2990 Ft
KKaazziinncczzyy  FFeerreenncc: Erdélyi levelek. Bp.: Eötvös J. Kvk. 257, [12] p. (Eötvös klasszikusok,
91.) Fve 3379 Ft
KKeerrttéésszz  IImmrree: Európa nyomasztó öröksége. [Esszék] Bp.: Magvetô. 459 p. Kve 2990 Ft
KKeesssslleerr,,  LLiizz: Emily, a sellôlány. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K. 202 p.
Kve 2290 Ft
KKiinngg,,  SStteepphheenn: Duma Key. Bp.: Európa. 719 p. Fve 2800 Ft
KKiissss  BBeenneeddeekk: Kata könyve. [Gyermekversek] Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 39 p.
Kve 1400 Ft
KKoooommssoonn,,  DDoorrootthhyy: Csokoládéfutam. Bp.: Partvonal. 373 p. Fve 3490 Ft
KKoooonnttzz,,  DDeeaann  RR.: Váltságdíj. Bp.: Animus. 349 p. Fve 1790 Ft
KKóóss  KKáárroollyy: Varju-nemzetség. Szeged: Lazi. 241 p. Kve 2600 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Édes Anna. Bp.: Mérték K. 245 p. (Kötelezôk Mértékkel) Fve 799 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Esti Kornél + Esti Kornél kalandjai. [Novellák] Bp.: Mérték K. 380 p.
(Kötelezôk Mértékkel) Fve  999 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Válogatott novellák. Bp.: Osiris. 280 p. (Osiris diákkönyvtár) Fve
921 Ft
KKoovvááccss  JJúúlliiaa: Az árva Mariska napjai. Bp.: Noran. 267 p., [12] t. (Beszéld el...) Kve
2499 Ft
LLaacckkffii  JJáánnooss: Kövér Lajos aranykeze. [Gyermekregény] Bp.: Noran. 189 p. Kve
3999 Ft
LLaaggeerrllööff,,  SSeellmmaa: Jeruzsálem. Bp.: Palatinus. 529 p. (Nobel-díjasok könyvtára) Kve
3300 Ft
LLee  CCoo,,  JJeeaann--MMaarriiee  GGuussttaavvee: Körforgás. Bp.: Európa. 561 p. Kve 2800 Ft
LLee  CClléézziioo,,  JJeeaann--MMaarriiee  GGuussttaavvee: A láz. Bp.: Ulpius-ház. 240 p. Fve 2999 Ft
LLoonnddoonn,,  JJaacckk: A vadon szava. Bp.: Holnap. 95 p. (Ifjúsági könyvek) Kve 2100 Ft
LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: A lófejû démon. 1–2. Bp.: Gesta. 321 + 324 p. A két kötet eeggyyüütttt Fve
1995 Ft
LLyyoonnss,,  CC..  JJ.: Életvonalak. Bp.: JLX. 415 p. (Világsiker) Fve 2951 Ft
MMaaaarrsseenn,,  JJaaccqquueelliinnee  vvaann: Barátnôm, Anne Frank. Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 213 p. Fve
2680 Ft
MMaaccLLeeaann,,  AAlliissttaaiirr: Apokalipszis. Bp.: Partvonal. 267 p. Fve 2990 Ft
MMaahhyy,,  MMaarrggaarreett: Átváltozás. [Ifjúsági regény] Bp.: Animus. 192 p. (Andersen-díjas írók)
Kve 2390 Ft
MMaalloottaa  LLáásszzllóó: A remény éjszakái. [Elbeszélések] [Csabrendek]: Pándus. 167 p. Fve
2150 Ft
MMáánnddyy  IIvváánn: Robin Hood. [Ifjúsági regény] Bp.: Palatinus. 275 p. Kve 1800 Ft
MMaannnn,,  TThhoommaass: Egy szélhámos vallomásai. Bp.: Gabo. 361 p. Kve 3990 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Csutora. Bp.: Helikon. 173 p. Kve 2490 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Európa elrablása: [útirajzok]. + Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Bp.:
Helikon. 214 p. Kve 3490 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Kuruzslók hajnala: publicisztika 1928–1930. Bp.: Helikon. 570 p. Kve
4990 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: A teljes napló, 1949. Bp.: Helikon. 471 p. Kve 4990 Ft
MMccBBaaiinn,,  EEdd: Amikor elôtted pusztulnak. Bp.: Gabo. 228 p. (Kávé könyvek) Kve 2490 Ft
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MMccBBaaiinn,,  EEdd: Üdv a fônöknek. Bp.: Gabo. 186 p. (Kávé könyvek) Kve 2490 Ft
MMccDDeerrmmootttt,,  AAnnddyy: Hajsza Atlantiszért. Bp.: Partvonal. 477 p. Fve 2990 Ft
MMccNNaauugghhtt,,  JJuuddiitthh: Örök bizalom. Bp.: General Press. 367 p. (Romantikus regények)
Kve 2290 Ft
AA  mmeeggbbaabboonnáázzootttt  ppuuddiinngg: ír tündérmesék és babonák. Sopron: Artemisz. 199 p. Kve
2200 Ft
MMeegghhaattóó  ttöörrttéénneetteekk: szerelmetes kutyáim. Bp.: Novella. 311 p. Kve 2990 Ft
MMeerréénnyyii  KKrriisszzttiiáánn: A hold gyermekei. [Elbeszélések] Pécs: Alexandra. 249 p. Kve
2999 Ft
MMéérrôô  LLáásszzllóó: Az elvek csapodár természete. [Esszék] Bp.: Tericum. 229 p. Kve 2970 Ft
MMiikkóó  CCssaabbaa: Tükörváros titka. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 559 p. Kve 2990 Ft
MMiilllleerr,,  AArrtthhuurr: Drámák. Bp.: Európa. 808 p. Fve 4200 Ft
MMiillnnee,,  AA..  AA..: Holnemvolt. [Meseregény] Bp.: Móra. 188 p. Kve 1990 Ft
MMoonnttggoommeerryy,,  LLuuccyy  MMaauudd: Anne az élet iskolájában. [Ifjúsági regény] Szeged:
Könyvmolyképzô K. 291 p. Kve 2300 Ft
MMoonnttggoommeerryy,,  LLuuccyy  MMaauudd: Emily. [3.]. Bagolykacaj. [Ifjúsági regény] Szeged:
Könyvmolyképzô K. 179 p. Kve 2300 Ft
MMoorrppuurrggoo,,  MMiicchhaaeell: A lepkeoroszlán. Szeged: Könyvmolyképzô K. 102 p. Kve 1799 Ft
MMoorrrriissoonn,,  TToonnii:: Szerelem. Bp.: Novella. 286 p. Kve 2990 Ft
MMuurraakkaammii  HHaarruukkii: Norvég erdô. Bp.: Geopen. 419 p. Kve 3290 Ft
MMuuttiiss,,  AAllvvaarroo: Maqroll, az Árbocmester nekibuzdulásai és hányattatásai. 1. Bp.: Noran.
411 p. Kve 3499 Ft
NNaaggyy  AAnnddrrááss: Blaszfém: novellák és monológok. Bp.: Fekete Sas. 143 p. Fve 1700 Ft
NNéémmeetthh  LLáásszzllóó: Égetô Eszter. Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület. 646 p. (Németh László
szépirodalmi munkái, 7.) Fve 3199 Ft
NNeessbbøø,,  JJoo: Nemeszisz. Bp.: Animus. 453 p. (Skandináv krimik) Fve 2980 Ft
NNiinn,,  AAnnaaïïss: Vénusz deltája. [Elbeszélések] Bp.: Palatinus. 346 p. (eXtrém könyvek) Fve
2800 Ft
NNyyaakkaass  SSzziilláárrdd: Magyar szöveg: közélet és kommunikáció. Bp.: Mundus. 272 p.
(Antall-zsebkönyvek, 2.) Kve 2600 Ft
NNyyuuggaatt  ::  3344  éévv  ––  3344  íírróó  ––  3344 nnoovveellllaa. Bp.: Noran. 584 p. (Novella) Kve 3699 Ft
OOmmaarr  KKhhaajjjjáámm: 293 rubáí. Bp.: Európa. 157 p. (Lyra mundi) Kve 3000 Ft
ÖÖrrddöögghh  SSzziillvveesszztteerr: Ének, énekek. Bp.: Kossuth. 240 p. Fve 2743 Ft
PPaammuukk,,  OOrrhhaann: Fekete könyv. Bp.: Ulpius-ház. 590 p. Fve 3999 Ft
PPaassssuutthh  LLáásszzllóó: Tört királytükör. Bp.: Athenaeum. 677 p. Kve 3990 Ft
PPeessssooaa,,  FFeerrnnaannddoo: Portugál tenger: válogatott versek. Pozsony; Bp.: Kalligram: Pesti
Kalligram. 300 p. Kve 2800 Ft
PPeettrrii  CCssaatthhóó  FFeerreenncc: Rács és aranyfüst. [Versek] Szeged: Bába. 199 p. + mell. Fve
1145 Ft
PPiillcchheerr,,  RRoossaammuunnddee: Otthon. 1–2. köt. Bp.: Ulpius-ház. 635 + 597 p. A két kötet eeggyyüütttt
Fve 6999 Ft
PPiilliinnsszzkkyy  JJáánnooss  ––  SSiimmoonn  EErriikkaa: Pilinszky János és J. S. Bach. [Versek, esszék, interjúk]
Bp.: Kairosz. 105 p. + mell.: 1 CD Fve 3200 Ft
PPiilliinnsszzkkyy  JJáánnooss  ––  TTaannddoorrii  DDeezzssôô: „A semmi napja mielôtt”. [Versek] Bp.: Kortárs. 69 p.
Fve 2000 Ft
PPiittzzoorrnnoo,,  BBiiaannccaa: Tiniálom: nyári különkiadás. [Ifjúsági regény] Szeged:
Könyvmolyképzô K. 236 p. (Király könyvek) Fve 1999 Ft
PPoorrtteerr,,  EElleeaannoorr  HH.: Miss Billy. Szeged: Könyvmolyképzô K. 245 p. (Lányszoba) Kve
2300 Ft
PPootttteerr,,  EElllleenn: Olivia. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K. 145 p. Kve 1999 Ft
PPuusskkiinn,,  AAlleekksszzaannddrr  SSzz.: Jevgenyij Anyegin. Bp.: Európa. 554 p. (Alekszandr Puskin
mûvei) Kve 3500 Ft
RRaaddnnóóttii  MMiikkllóóss: Válogatott versek + Ikrek hava. Bp.: Osiris. 278 p. (Osiris
diákkönyvtár) Fve 921 Ft
RRaaggddee,,  AAnnnnee  BB.: Remeterákok. Bp.: General Press. 317 p. Kve 2600 Ft
RRaannddaallll,,  CCeecciilliiaa: Hyperversum. Bp.: Kossuth. 671 p. Kve 5143 Ft
RReeiicchhee,,  DDiieettllooff: Freddy. 1. kv. Egy hörcsög kalandos élete. [Gyermekregény] Szeged:
Könyvmolyképzô K. 154 p. Kve 1799 Ft
RRooaa  BBaassttooss,,  AAuugguussttoo: Embernek fia. Bp.: Noran. 418 p. (Huszadik századi latin-
amerikai klasszikusok) Kve 3499 Ft
RRoommiijjnn,,  AAnnddrréé: Antonio Vivaldi titkos élete. Bp.: Novella. 295 p. Kve 2990 Ft
RRoossee,,  CChhaarrlleess  TT.: Nagy krónikáskönyv: az utolsó völgy. Pécs: Alexandra. 302 p. Kve
2499 Ft
RRoowwlliinngg,,  JJ..  KK.: Bogar bárd meséi. Bp.: Animus. 127 p. Kve 1980 Ft
SSaaggee,,  AAnnggiiee: Szeptimusz. 3. köt. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K. 492 p.
Kve 3499 Ft
SSaanndd,,  JJuulliiaa: A gránátköves karácsonyfadísz. Bp.: Mérték K. 224 p. Kve 1599 Ft
SSaannddffoorrdd,,  JJoohhnn: Fantom préda. Bp.: JLX. 464 p. (Világsiker) Fve 2790 Ft
SSáárrkköözzii  MMááttyyááss: Hol köt ki a komp?: elbeszélések. Pécs: Jelenkor. 219 p. Kve 1901 Ft
SSaauunnddeerrss,,  KKaattee: Aprócska titok. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K. 177 p.
Kve 1999 Ft
SScchhääffffeerr  EErrzzsséébbeett: Toronyiránt: utak és emberek. [Elbeszélések] Bp.: Sanoma. 237 p.
Kve 2400 Ft

SScchhmmiiddtt  EEggoonn: Egérbirodalom. Bp.: Új Ember. 40 p. (Mesélnek az állatok) Kve
1300 Ft
SScchhmmiiddtt  EEggoonn: Katica és sünike. [Mese] Bp.: Mérték K. 40 p. Kve 1999 Ft
SScchhuullzz,,  KKaarreell: Kôbe zárt fájdalom. Bp.: K.u.K. K. 749 p. Kve 4500 Ft
SScchhwwaarrttzz,,  TThheeoo: Bibi Blocksberg. 3. Az idôjós béka. [Gyermekregény] Bp.: Ciceró
Könyvstúdió. 109 p. Kve 2100 Ft
SScchhwwaarrttzz,,  TThheeoo: Bibi Blocksberg. 4. Bibi és a dínótojás. [Gyermekregény] Bp.: Ciceró
Könyvstúdió. 117 p. Kve 2100 Ft
SSccootttt,,  WWaalltteerr,,  SSiirr: Oroszlánszívû Richárd. Szeged: Könyvmolyképzô K. 217 p. (Jonatán
könyvmolyképzô) Kve 2300 Ft
SSeeee,,  LLiissaa: Aranyhegyen. Bp.: Trivium. 545 p. Kve 3990 Ft
SShhaann,,  DDaarrrreenn: Démonvilág. 7. kv. Árny. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 219 p. Kve 2390 Ft
SSííkk  SSáánnddoorr: Hét szép história. [Novellák]Bp.: Kató és Fivére Bt. 192 p. Kve 2182 Ft
SSiillvvaa,,  DDaanniieell: A hírvivô. Bp.: Ulpius-ház. 511 p. Fve 3499 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti karácsonya. [Gyermekregény] Bp.: Animus. 91 p.
Fve 990 Ft
SSiinnggeerr,,  IIssaaaacc  BBaasshheevviiss: Szerelmes történet. Bp.: Novella. 262 p. Kve 2990 Ft
SSiinnhhaa,,  IInnddrraa: Valamikor ember voltam. Bp.: Partvonal. 454 p. Kve 3490 Ft
SSoollyymmoossii  BBeerrttoolldd: Az erdô királya és más mesék. Bp.: Noran. 108 p. (Noran mesél)
Kve 2499 Ft
SSppaarrkkss,,  NNiicchhoollaass: Válaszúton. Bp.: General Press. 284 p. (Romantikus regények) Kve
2290 Ft
SSppiirróó  GGyyöörrggyy: Drámák. 2. Átiratok 2. Bp.: Scolar. 187 p. Kve 2750 Ft
SSppyyrrii,,  JJoohhaannnnaa: Heidi nem tanult hiába. [Gyermekregény] Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 77
p. (Klasszikusok kisebbeknek) Kve 1980 Ft
SStteeiinnbbeecckk,,  JJoohhnn: Rosszkedvünk tele. Szeged: Könyvmolyképzô K. 327 p. Kve 2999 Ft
SStteewwaarrtt,,  PPaauull  ––  RRiiddddeellll,,  CChhrriiss: Dinkafölde. 2. kv. Vigyázat, sárkányveszély! [Ifjúsági
regény] Szeged:  Könyvmolyképzô K. 157 p. Kve 2300 Ft
SStteewwaarrtt,,  PPaauull  ––  RRiiddddeellll,,  CChhrriiss: Dinkafölde. 3. kv. Doktor Morcos Viháncligetbôl. [Ifjúsági
regény] Szeged: Könyvmolyképzô K. 172 p. Kve 2300 Ft
SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Ki hol lakik? [Gyermekversek] Bp.: Európa. [45] p. Kve 1800 Ft
SSzzéékkeellyy  DDeezzssôô: Ahol a tücsök éjszakázik: versek. Bp.: Kairosz. 120 p. Fve 2200 Ft
SSzzíívvééllyyeess  ffaahhrreennhheeiitt: 17 sci-fi remekmû. Szeged: Könyvmolyképzô K. 335 p. Fve
2999 Ft
TTaakkááccss  TTiibboorr: „Nem félek a haláltól ...”: Gróf Batthány Lajos kálváriás életérôl és
haláláról. Bp.: Zrínyi. 191 p. Fve 2000 Ft
TTaammáássii  ÁÁrroonn  öösssszzeess  nnoovveellllááii. 1–2. köt. Bp.: Kortárs. 578 + 535 p. A két kötet eeggyyüütttt
Kve 5990 Ft
TToollkkiieenn,,  JJ..  RR..  RR..: A Gyûrûk Ura. 1. A Gyûrû szövetsége. 2. A két torony. 3. A király
visszatér.  Bp.: Európa. XXX, X, XII, 1774 p. A három kötet eeggyyüütttt  Kve 6500 Ft
TToollkkiieenn,,  JJ..  RR..  RR..: Narn i chîn Húrin: Húrin gyermekeinek legendája. Bp.: Európa. 251 p.,
[8] t.fol. Kve 3200 Ft
TTrraavveerrss,,  PP..  LL..: Mary Poppins a konyhatündér: mesekönyv receptekkel. [Ifjúsági regény]
Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 148 p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 1890 Ft
TTyylleerr,,  AAnnnnee: Amikor még felnôttek voltunk. Bp.: Palatinus. 432 p. Fve 3100 Ft
VVaarrggaa  DDoommookkooss: Ritkaszép magyar népmesék. Bp.: Hét Krajcár. 240 p. (Varga
Domokos válogatott mûvei) Ft 1380 Ft
VVáárrii  AAttttiillaa: Lepkeszárny: novellák. Bp.: Kortárs. 267 p. (Kortárs próza) Fve 2300 Ft
VVáássáárryy  TTaammááss: Szavakon túl. [Versek] Bp.: Pilis-Print. 59 p. Kve 1990 Ft
VVéégghheellyyii  BBaalláázzss: Kötelék. [Versek] Bp.: Hungarovox. 89 p. Kve 1500 Ft
VVeerrnnee,,  JJuulleess: Grant kapitány gyermekei. Szeged: Könyvmolyképzô K. 726 p. (Jonatán
könyvmolyképzô) Kve 4999 Ft
VViinncczzee  DDeezzssôô: Létezésünk kertjében: versek, 1986–2008. Bp.: Hungarovox. 71 p. Fve
1200 Ft
VViisskkyy  AAnnddrrááss: Gyáva embert szeretsz: könyvek. [Versek, próza-költemények] Pécs:
Jelenkor. 60 p. Kve 1500 Ft
VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: Galápagos. Bp.: Maecenas. 341 p. Kve 2450 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: A harkály meséje. Pomáz: Kráter. [30] p. (Erdôk könyve mesesorozat, 8.)
Kve 1500 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Magyar mondák. 7. A magyar Szent Korona. Pomáz: Kráter. [24] p. Kve
1500 Ft
WWeeöörreess  SSáánnddoorr: Egybegyûjtött költemények. 1. Bp.: Helikon. 563 p. Kve 4990 Ft
WWeeöörreess  SSáánnddoorr: Magyar etûdök: száz kis énekszöveg. [Versek] Bp.: Tericum. [118] p.
Kve 2570 Ft
WWeeöörreess  SSáánnddoorr: Zimzizim. [Gyermekversek] Bp.: Tericum. 57 p. Kve 1970 Ft
WWiieessllaannddeerr,,  JJuujjjjaa  ––  WWiieessllaannddeerr,,  TToommaass  ––  NNoorrddqqvviisstt,,  SSvveenn: Mú mama kunyhót épít.
[Mese] Bp.: General Press. [25] p. Kve 2000 Ft
WWiillddeerr,,  GGeennee: Kis francia szajhám: napló. Bp.: Athenaeum. 173 p. Kve 2490 Ft
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■ Miként szólaltathatók meg az úgymond „beszé-
lô képek” (a szerencsés esetekben éveket, hosszú
bonyolult történéseket egy pillanatba sûrített koc-
kák) – errôl itt, a Könyvhétben legutóbb december-
ben meditáltam. A szerintem csak látszólagos pa-
radoxonra, a megfejtendô talányokra is említet-
tem néhány példát – ezek számát szaporítanám
most egy újabb fotóalbum kapcsán. A Magyar
Távirati Iroda – közismertebb nevén az MTI – öt
évvel ezelôtt nagyszabású állománymentô mun-
kájának részeként (persze, fogalmazhatnék úgy is,
annak hozadékaként) útjára indította a Kor-képek
címû könyvsorozatát. A több tíz-, olykor százez-
res fotórengetegbôl kötetenként negyedezernyi,
jól válogatott fénykép villantja fel, sûríti egybe a
címekben jelölt, egyébként igen eltérô hosszúságú korszakot. (1956-
ról például külön kötet készült.) A most megjelent, ötödik váloga-
tásgyûjtemény a nevével korszakot jelölô Kádár János regnálásának
elsô tíz évét dokumentálja. Bizonyos megszorításokkal – figyelmez-
teti az olvasót (ez esetben inkább a lapozgatót) az elôszóban a so-
rozat fôszerkesztôje, spiritus rectora, a hírügynökség vezérigazgató-
ja, Vince Mátyás. Merthogy – mint írja – a sokmilliós fényképállo-
mányban nem maradt fenn, vagy nem is készült (egy-két protokoll-
fotót leszámítva) felvétel például a Vörös Hadsereg magyarországi
jelenlétérôl, vagy a forradalmat leverô karhatalom atrocitásairól. S
merthogy az MTI a pártállami idôszakban a hatalom egyik legfon-
tosabb propaganda-bázisa volt (egyébiránt ezzel „csak” lemásolta,
és némiképp fejlesztette a Horthy-kurzus gyakorlatát), a magyar hír-
ügynökség profi fotósainak képeit jobbára leöntötték a hatalmi re-
tusálás fénymázával. 

Az utókori történeti ismeretek és tapasztalatok birtokában szem-
lélôdô szeme elôtt az említett máz mintha most már repedezne: ko-
rábbi apró, lényegtelen részletek hirtelenjében árulkodóvá, forrásér-
tékû történeti adalékká lépnek elô. Ilyen felvételt készített például
Friedmann Endre – a bürokratikus nyilvántartásnak hála, napra
pontosan tudhatni, hogy – 1958. március 10-én. Egy Múzeum kör-
úti ruhaboltban szmokingot próbál egy nevenincs ötvenes férfiú.
Hová készül, milyen ünnepségre? Alkalmi viselet lesz? Netán mun-
karuhája a bárzenésznek? Ám még ennél sokkal érdekesebb kérdés,
hogy az életkép mit kívánt sugallni? Igen, a konszolidációt. Hogy
lám, már a konfekcióipar is ellátja a lakosságot… 

De mivel is? Egy letûntnek nyilvánított polgári korszak ünnepi vi-
seletével, hát itt, ebben van a 79. oldalon közölt fénykép utókori
csavarja. Meg egy majd' tíz évvel késôbbi, a Kossuth Lajos utcai élel-
miszerbolt kirakatának a gazdasági mechanizmus elôtti gazdag kí-
nálatát megörökítô felvételen. Lajos György agitkafotóján ugyanis
minden igaz. Akkor és ott volt a gyalogosokkal és villamosokkal
zsúfolt Kossuth Lajos utcában élelmiszerbolt. Annak volt kirakata,
s az üveg mögött valóban roskadoztak a polcok a feketecímkés cse-
resznyepálinkás üvegektôl, a márkás borosflaskáktól, a díszes celo-
fánba tömött pirospaprikától, a téliszalámi rudaktól és az angolsza-
lonna-oldalaktól. A kirakatot beállított pózban bámuló járókelôk
egyikének, egy kalapos úrembernek a tekintetébôl azonban – alig-
hanem a kép készítôjének és közreadóinak szándéka ellenére – sok
minden kiolvasható: ámulat, hitetlenkedés, méltatlankodás, néma
felháborodás, s még az is lehet, hogy lemondó belenyugvás. Egy
rejtélyes ismeretlen rejtélyes arca, megfejthetetlen tekintete kénysze-
rít hosszabb merengésre. 

De korántsem csak az ilyesfajta – megengedem, „nem jelentôs-
ként” jellemezhetô – felvételeknél érdemes elidôzni. A Kor-kép so-
rozatban ugyanis az újságokból jól ismert képek is új értelmezhetô-
séget kapnak azáltal, hogy – végre – remek nyomdai minôségben

tette szemünk elé a képek rendjét, egymáshoz si-
mulását, vagy éppenséggel egymással feleseltetését
remekül értô fôszerkesztô és társa, az ebbeli kvali-
tását korábbi, saját könyveiben is bizonyító fotó-
riporter, a szakmája mûvészi szinten tartásában
oroszlánszerepet játszó Féner Tamás. Mert ugyan
kajánkodva látom meg (vélem meglátni) mondjuk
a Kállai Gyula, Fehér Lajos, Kádár, Tímár Mátyás
és Apró Antal alkotta alkalmi (egymáshoz embe-
rileg közenincs) csoport a fotózás idejére idôzített
kollektív jókedvét, a talán a fotóriporter által kért
kényszeredett mosolyt, és/vagy szinte hallom,
ahogy Vigovszki Ferenc kiáltja a régi bevált –
„most repül a kismadár” – udvarifényképész-pat-
ront; rötyögök (még utólag is kínosan) a Posta

nemzetközi telefonközpontjában címû 1961-es mûalkotás üzene-
tén, miszerint mi már olyan modernek és technikailag lépést tartók
vagyunk, hogy idesüss, merthogy emlékszem, nemhogy egy cseh-
szlovákiai, de még egy vidéki hívás crossbar elôtti tantaluszi kínjai-
ra – már ha volt otthon a lakásban legalább egy árva ikervonal; s vi-
doran konstatálom, hogy U Thant ENSZ fôtitkár 1963-as besnyôi
fogadásának forgatókönyvébe malôr csúszott, a virágcsokor átadá-
sára kijelölt nagymasnis szôke kislány bizony elpityeredett, a bur-
mai „világelnök” pedig láthatólag nem tudott mit kezdeni azzal,
hogy tôle valaki is megijed. 

Aztán itt sorjáznak a volt-lett összehasonlításra alkalmas felvételek:
az egykoron lepukkantságában is bensôséges (ma: kivagyi) Váci ut-
ca, a mostanság lepusztult, egykor neontól fénylô EMKE étterem és
a mûrom környezetben fungáló ifipark (ahová, tudjuk, belépni csak
nyakkendôben lehetett, ám – a kép tanúsága szerint is – benn már
meg lehetett szabadulni ezen utálatos ruhakelléktôl). És felismerem
Orionton táskarádiómat, gyûjteményembôl elôhalászhatnám az Es-
ti Hírlap rendkívüli kiadását Gagarin ûrrepülésekor, melyet a meg-
jelenés pillanatában rendkívüli érdeklôdéssel néznek (a sok beállít-
gatástól már alighanem kifáradt) unott tekintetû ifjak és vének… 

A Kor-képek (s most mind az öt kötetrôl beszélek) valóságos kin-
csesbányák, újrafelfedezésre csábító gyûjtemények: láthatóvá válik
az is, ami volt, s annak égi mása. Például magam innen tudtam
meg (mert hogy soha nem gondoltam rá, de innentôl fogva már
nem fogok tudni másképp emlékezni), hogy az Álmodozások kora
címû Szabó István-film emlékezetes zárójelenetét („Tessék felébred-
ni!”), lám a Halászbástyán felállított díszletben forgatták. Ami vi-
szont ennél az ötödik kötetnél semmiképp sem hagyható említés
nélkül, az a képaláírások, de legfôképp az eligazodást segíteni hi-
vatott kronológia következetlensége, szembeszökôen gyakori pon-
tatlansága és likas eseménytörténete. Listám, sajnos, meglehetôsen
hosszú, így csak mutatóba: a rádiós szappanopera, A Szabó család
100. adásáról készült emlékfotó névsorából csupán az író, a kép
jobb felsô sarkában látható Baróti Géza neve maradt ki. Ha az utó-
lag született képaláírások egy részénél szerepel a megörökített szín-
házi elôadások rendezôjének a neve, akkor ez miért hiányzik a fel-
vételek másik felénél? Nem hiszem, hogy nehéz lett volna kinyo-
mozni, hogy mondjuk az 1963-as Latinovits Zoltán– Ruttkai Éva
Rómeó és Júlia párosát Várkonyi Zoltán instruálta. Az ünnep- és
könyvrontó, kapkodva összeállított kronológia hiányairól, zavaró
pontatlanságairól, tévesztéseirôl pedig szó se essék. A Kor-képek
ötödik pazar gyûjteménye, mint könyv – fájdalom – a 310. oldalon
lényegében véget ér. 

Murányi Gábor
Kor-képek 1957–1967
(Fôszerkesztô Vince Mátyás, szerkesztô Féner Tamás,
elôszó Rainer M. János) MTI, 368 oldal, 6900 Ft.7
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Történelem
Történelmünk
vitatott alakjai

■ A Magyar Tudományos
Akadémián az elmúlt évek-
ben elôadássorozatot rendez-
tek a magyar történelem leg-
inkább vitatott szereplôirôl.
Mivel az elôadások iránt nagy
volt az érdeklôdés, az ott el-
hangzottakat kötetbe szer-
kesztették. Az elôadásokat
neves történészek tartották,
többek között Mátyás király-
ról, Thököly Imrérôl, Görgey
Artúrról, Károlyi Mihályról,
Tisza Istvánról, Gömbös
Gyuláról, Teleki Pálról, Hor-
thy Miklósról, Rákosi Má-
tyásról és Kádár Jánosról.
Már az is érdekes, kirôl szóló
tanulmány került be a kötet-
be, hiszen vannak köztük
olyan személyek is, akik meg-
ítélése egységesnek mondha-
tó. Egyes tanulmányoknál pe-
dig talán gyümölcsözôbb lett
volna ha kissé közérthetôbb a
fogalmazás, akár a tudomá-
nyosság rovására is.

A kötet Kristó Gyula Géza és
István címû tanulmányával
kezdôdik, mely arra a kérdésre
keresi a választ, hogy Géza fe-
jedelemnek vagy fiának, Ist-
ván királynak tulajdoníthatjuk
az államalapítás mûvét. Léte-
zik olyan felfogás, mely sze-
rint e hatalmas mû, vagy leg-
alábbis annak megálmodása

teljes mértékben Géza érde-
me, fiának „csak” a folyama-
tok befejezése, megszilárdítása
jutott. A köztudatban a késôb-

biek során István
alakja oly mérték-
ben elhomályosí-
totta apjáét, hogy
ô szinte a múlt kö-
débe veszett. Ezt a
képet árnyalja
Kristó Gyula, Gé-
za és István alakjá-
nak a felrajzolásá-
val. Cáfolja azt a
felfogást, hogy
Gézának jelentôs
érdemei lettek vol-
na az államalapí-
tásban, és hogy
méltó társa lett
volna fiának. Hi-
teles forrásokra tá-
maszkodva amel-
lett tör lándzsát,
hogy Géza élet-
mûve eltörpül Ist-
váné mellett, és

nincs arról szó, hogy Géza te-
vékenysége megalapozta vol-
na Istvánét, hiszen számos
vonatkozásban ellentétes volt
fiáéval.

Gerô András jóvoltából Fe-
renc Józsefet ismerhetjük meg
közelebbrôl, Ferenc Józsefet,
aki – ahogy egy késôbbi ta-
nulmányból kiderül – Horthy
Miklós példaképe volt. Meg-
tudhatjuk, Ferenc József
mennyire szigorú napirend
szerint élt (akár egy kishivatal-
nok), mivel töltötte szabadi-
dejét (lovagolt és vadászott),
és hogy mennyire nem érde-
kelte például az étkezés. En-
nek köszönhetôen, akik udva-
ri ebédei egyikén vettek részt,
rendszerint éhen maradtak,
hiszen hiába szolgáltak fel fi-
nomabbnál finomabb étkeket,
amint a király befejezte az ét-
kezést, mindenki más elôl is
elvették a lakájok az ételt. Az
uralkodó pedig igen gyorsan,
környezetével mit sem törôd-
ve étkezett. A kortársak jel-
lemzéseibôl arra is fény derül,
hogy az uralkodóban még a
humor szikrája sem volt jelen,
és egyebek közt ennek, illetve
a sztereotip kérdéseinek kö-
szönhetôen néha már-már os-
tobának tûnt alattvalói szemé-
ben. Ahogy uralkodott, úgy is

élt, nem kereste a népszerûsé-
get, uralkodni akart, és ez sike-
rült is neki. Nem volt képes,
de nem is akarta a külvilágot
megérteni, önmagát vetítette a
külvilágra, nem tudta a másik
ember gondolkodásmódját
megérteni, de nem is akarta.
Ezért nem tudott, de nem is
akart partneri viszonyba kerül-
ni senkivel. Az igen érdekes
személyiségrajz mellett némi-
leg hiányoltam a recepciótör-
ténetet, melyet a kötet (és az
elôadássorozat) tematikája in-
dokolt volna. 

JJ
A magyar történelem vitatott
személyiségei. Kossuth Kiadó,
424 oldal, 2990 Ft

Amerikanisztika
Wilson és a
magyarok

■ Glant Tibor lassan két évtize-
de kutatja a 20. századi ma-
gyar–amerikai külkapcsolato-
kat, a tavalyi évben két köny-
ve is megjelent ebben a témá-
ban. Az Emlékezzünk Magyar-
országra 1956 (Kiss József
Könyvkiadó) címû tanul-
mánykötetben az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadság-
harc amerikai emlékezetérôl
ír, míg a Kettôs tükörben (Kos-
suth Egyetemi Kiadó) azt vizs-
gálja, hogy milyen helyet fog-
lalt el Magyarország az ameri-
kai közvéleményben és a wil-
soni külpolitikában.

Az amerikai közvéleménynek
Magyarországról (elôbb mint a
Habsburg Birodalom egy tar-
tományáról, 1867. után pedig
az Osztrák–Magyar–Monar-
chia keleti részérôl) leginkább
Kossuth 1851–52-es amerikai
körútja és a 20. század elejének
magyar emigránsai alapján le-
hettek benyomásai. Az ameri-
kai közember magyarság-képét
romantikus sztereotípiák hatá-
rozták meg. Ilyen volt például
a magyar szabadságharcos hôs
alakja, ami még száz évvel Kos-
suth amerikai útja után, 1956-
ban is élénken élt a köztudat-
ban. Gondolhatnánk, hogy az
USA külpolitikája ennél szük-
ségszerûen mélyebb ismeretek-
kel rendelkezett hazánkról, ám
Glant Tibor kiábrándít ben-
nünket: „az elsô világháború
elôtti amerikai–magyar kapcso-
latokat az érdeklôdés hiánya

jellemezte és hatá-
rozta meg.” 

Wilson elnök el-
sô világháborús
szerepvállalása és
a magyarokhoz
fûzôdô barátságos
vagy ellenszenves
kapcsolata a törté-
nelmi mítoszok
körébe tartozik.
Glant Tibor köny-
vében arra is vál-
lalkozik, hogy
ezeket a mítoszo-
kat a történelmi
források (doku-
mentumok és a
korabeli amerikai
sajtó) mérlegén
megmérve bemu-
tassa, hogy tényle-
gesen milyen

szándékai lehettek az amerikai
külügynek az elsô világhábo-
rút vesztesen befejezô Ma-
gyarországgal.

1918-ra Amerikának Magyar-
országról kialakult képében
gyökeres fordulat következik
be, ám ez a kép ugyanúgy szte-
reotípiákon alapul, mint a há-
ború elôtti. Valójában Ameri-
ka túl távol volt ahhoz, hogy
beteljesítse a magyar politika
vágyálmait, amelyek alapvetô-
en Wilson kijelentéseinek és
szándékainak (félre)olvasatán
alapozódtak. Mindenesetre et-
tôl az idôszaktól kezdve mind
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a magyar, mind az egyesült ál-
lamokbeli politikában változás
következett be, a magyar–ame-
rikai különbékéig vezetô 1919
és 1921 közötti korszak azon-
ban már egy következô Glant-
könyv tárgya.

P. Z.
Glant Tibor:
Kettôs tükörben. Magyarország
helye az amerikai közvélemény-
ben és külpolitikában az elsô vi-
lágháború idején.
(Amerika tegnap és ma)

Egyház
Egyfolytában
köztünk él

■ Magánlakosztályában dol-
gozott, vagy a kápolnában
imádkozott, ha éppen nem
utazott, vagy nem voltak hiva-
talos vendégei. Nagyon elfog-
lalt volt és csak ritkán engedé-
lyezett magának néhány perc
pihenôt. Nem nassolt, nem
kólázott és szinte sohasem né-
zett tévét. Spártai körülmé-
nyek között élt pápa mivoltá-
hoz képest. Reggel fél hatkor
kelt és gyakran este tízig dol-
gozott, még idôs korában, be-
tegen is.  II. János Pált, a pápát
és az embert egyaránt megörö-
kítette  Arturo Mari kamerája,
aki huszonhét éven át min-
dennapos vendég volt a pápa
lakosztályában, ô volt a pápa
privát fotósa, aki tevékenysé-

gének minden hivatalos, és
magánéletének is számos
mozzanatát lencsevégre kapta.
Mari, aki egyébként a L'Osser-
vatore Romano fotóriportere,
mindennapjait több évtize-
den át a pápa napirendjéhez
igazította, jelen volt a hivata-
los fogadásokon és magánki-
hallgatásokon egyaránt, és ta-
núja volt, amikor a pápa nem-
egyszer spontán módon talál-
kozott a hívekkel. Mari nem
csak képekben, de könyvben
is megörökítette élményeit és
emlékeit a pápa sokrétû sze-
mélyiségérôl, mely egyszerre
volt határozott és jámbor, el-
mélyült az imádságban és az

emberi valóság-
ban.  A fotós
egyszerû és kere-
setlen szavai
alapján feltárul
elôttünk II. János
Pál ismert és ke-
vésbé ismert éle-
te, a körülötte lé-
vô közeli munka-
társakkal, aho-
gyan nevezi, a
„családdal” való
m i n d e n n a p o s
együttmûködése,
emberi nagysága
és gyengeségei.
Megtudjuk pél-
dául, milyen szi-
gorú napirend
szerint élt, hogy
milyen volt a hu-
mora, hogy a ter-
mészetben, a Te-
remtô mûvében

tudta igazán kipihenni magát,
szó esik olyan jelenségekrôl,
amelyet csodának is nevezhet-
nénk és arról, hogyan viselte
nehéz betegségét és hogyan
távozott el. E könyvön keresz-
tül – amely a pápa pontifiká-
tusának 30. éves jubileumán
jelent meg – a pápát elsôsor-
ban nem mint hivatalos sze-
mélyt, hanem mint barátot,
embert és munkatársat ismer-
heti meg a magyar olvasó, és
talán érthetôvé válik, miért fo-
lyamodott az egyház a bol-
doggá avatásáért közvetlenül a
halála után. 

Sz. Zs.
Arturo Mari:
Találkozunk a paradicsomban  
Heti Válasz Kiadó, 136 oldal

Közlekedés
Ülünk az omnibusz
tetején…

■ Egészen a 19. századig ma-
gánügy volt, hogy ki min
közlekedik. Lehetett az gya-
logszer, vagy saját ló, hintó,
szekér, vagy ladik. Az elsô
közösségi közlekedési eszköz
vízen a hajó, szárazföldön a
konflis és a fiáker volt, ezt
1820-ban követte a legmo-
dernebbnek számító gôzha-
jó, illetve 1832-tôl a társasko-
csi, azaz omnibusz, majd a
lóvasút. 1887-ben, amikor az
elsô budapesti villamos vé-
giggördült a Nagykörúton (a
Nyugati pu.-tól a Király utcá-
ig) Budapest közlekedésében
visszavonhatatlanul gyôzött
a villamosenergia. A század
végéig az összes egykori ló-
vasút és omnibusz vonalát
villamosították. Köztudott
az is, hogy 1896-ban a mil-
lenniumi ünnepségre meg-
nyitották a földalattit, ami a
kontinens elsô ilyen jármûve
volt. (Igaz, a következô buda-
pesti földalattira 74 évet kel-
lett várni.) A villamosok ki-
szolgáltak mindkét világhá-
ború idején és a továbbiak-
ban is nagy szerepet játszot-
tak a közlekedésben. Busz-
forgalom ugyan létezett a két
világháború között, de a vil-
lamosforgalomhoz képest el-
enyészô számban.  A buszos
közlekedés csak az ötvenes
évektôl és fôleg a hazai Ika-
rus buszok gyártásával kezdte
meg gyors fejlôdését. Az elsô
HÉV-vonalat 1887-ben adták
át és régen az egész országot

behálózták a helyi érdekû
vasútnak nevezett vonalak. A
HÉV-nek a II. világháborút
követô idôszakban teherva-

gonjai is voltak.
Az elsô trolit
1933-ban állí-
tották forga-
lomba, de soká-
ig egyedüli fecs-
ke maradt a jár-
mûvek között,
és csak 1949-tôl
( a 70-es troli
üzembeállításá-
tól Sztálin szü-
l e t é s n a p j á n )
kezdôdött meg
a trolibuszok
elterjedése.  A
metróépítés a
II. világháború

után Sztálinváros felépítése
mellett a kor legnagyobb vál-
lalkozása volt. Húszévnyi
építkezés után elsô szakaszát
végül 1970-ben adták át.

A BKV Zrt. negyvenedik
születésnapjára született
könyvben a szerzô alapos
felkészültséggel veszi végig
különbözô közlekedési esz-
közeink évszázados történe-
tét, számos korabeli fénykép-
felvétellel illusztrálva a fôvá-
ros közlekedését. Szerkezetét
és tipográfiáját tekintve
olyan könyvet tartunk a ke-
zünkben, amibe bele-bele-
lapozva könnyen áttekinthe-
tô, humoros címû alfejeze-
tekben a villamos, a HÉV, a
busz, a trolibusz és a metró
fejlôdéstörténetét egészen
napjainkig végigkísérhetjük.
Minden fejezetet más színû
papírra nyomtak például,
igazodva a fejezetben szerep-
lô jármû színéhez. A sok év-
számot, statisztikai adatot és
a különbözô közlekedési vál-
lalatok részletes történetét
ellensúlyozza a sok, ritkán
látható budapesti felvétel  (a
BKV fotóarchívumából) a
fôváros életérôl és a jármû-
vek tartozékairól vagy je-
gyekrôl, illetve a kor hangu-
latát felidézô  újságcikkek,
magánlevelek részletei.

Sz. Zs.
Legát Tibor:
Közlekedik a fôváros
Jószöveg Mûhely Kiadó
272 oldal, 4990 Ft 7
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gyermek, ifjúsági

Keménytáblás és fóliás néznivalók
Az Anyu, nagyon szeretlek! c. kötetnek természetesen
van párja, amelynek borítóján, címlapján ez olvasható:
Apu, nagyon szeretlek! Marco Campanella nem meseien
stilizált, hanem realistán kedves figurái, megható és hu-
moros pillanatképein láthatjuk Egér papát három köly-
kével, Hódot a fiacskájával, Szarvas papát a borjával, Je-
gesmedvét a bocsával. Az egyik család-
ban az a probléma, hogy a csemete fé-
lénk, máshol, hogy a kölkök finom sajt-
ra vágynak, a medvebocs meg csintalan,
és mindig éhes, a kis hód pedig kezdet-
ben lusta. Az apák persze mindenre tud-
nak megoldást. Hogy mi az, kiderül a
legkisebbeknek szóló, keménytáblás
könyv rövid, tanulságos meséibôl. 

Ahogy a kis alakú kötetek hátsó borí-
tóján olvashatjuk: „a pedagógusok és
szakemberek közremûködésével készült
Kis felfedezô zsebkönyvek interaktív
módon keltik fel a kisgyermek érdeklôdését az élôlények, a ter-
mészet, a történelem és a technika világa iránt”. A sorozatból ed-
dig 4 kötet látott napvilágot: A virág, A katicabogár, Az autó és A
kalózok. Természetesen a képekben van a lényeg, a rövid szöveg
fontos információkat tartalmaz elsôsorban, nem pedig mesét. A
4 éven felülieknek ajánlott sorozat igazi vonzerejét a valósághû,
színes oldalak mellett a rajzos fóliák adják, hiszen így még több
részlet, nem egy meglepetés tárul a képeket vizsgáló kisgyerek elé.

Vers, mese és meseregény
A 19. században élt dr. Henrich Hoff-
mann német orvos, gyermekpszichiáter,
író, illusztrátor és nem utolsó sorban
apa volt, akinek 1844-ben született mû-
ve hamar ismert lett szülôhazájában,
majd Struwwelpeter (Borzas Peti) címen
világszerte ismertté és népszerûvé (!)
vált. A szerzô célja az volt, hogy a
gyerekeknek versbe szedett kis tör-
ténetekben elmagyarázza rossz
tetteik következményeit. Eredeti-
leg nem szánta terjesztésre,
csupán házi használatra a számos
szadista elemet tartalmazó mûvet.
Azaz a csíny és a túlzottan ke-
mény, kegyetlen büntetés nincs
arányban egymással. A Kócos Peti
és más mesék címmel megjelent kö-
tet jó példa arra, hogy a rosszcson-
tokról ma már másfajta könyvek
szólnak, a modern pedagógia egészen más elveket
vall. Az ilyenfajta nevelô irodalom – szerencsére – ki-
kopott a könyvkiadásból. Más kérdés, hogy a kicsik a
krimit, horrort, thrillert (animációs filmben) sem ke-
rülhetik el a tv „jóvoltából”, ez a könyv ezért nem-
igen okoz(hat) nekik megrázkódtatást ma már. S fel-
tétlenül megemlítendô, hogy humoros elemek is
akadnak a képben és a szövegben.

Wass Albert kisgyerekeknek szóló sorozatai közül most a Vá-
logatott magyar népmesék 8. tagjaként megjelent A gazda és

a kereskedô c. kötetérôl lesz szó. A Simorka
Sándor színes rajzaival gazdagon illusztrált
könyv egy tréfás mesét tartalmaz: Egy gaz-
daember egyszer buta és makacs feleségére
bízta a búza eladását. Amikor az asszony
üres szekérrel, pénz nélkül és egy ócska ka-
bátban érkezett haza a piacról. Miután a
férj kimérgelôdte magát, elindult, hogy ad-
dig haza se tér, amíg a feleségénél butább

asszonyt nem talál a földön.
Teljék akár száz esztendôbe...

Ugyancsak elôzô számunkban
hívtam fel a figyelmet Michael
Bond ötven évvel ezelôtt feltûnt
medvéjére, aki a londoni pálya-
udvarról kapta nevét. Nos, azt
remélem, a második kötetrôl
szólni most már „utánlövés”, a
Paddington itt és most-ot vagy
már az elsô résszel együtt meg-
vették a szülôk, vagy röviddel
utána, legalábbis akkor, amikor

kiderült, hogy ennek a bûbájos, jólnevelt-illemtudó, de kez-
detben akaratlanul sok-sok kalamajkát okozó kismackónak a
kalandjai rajzfilm-sorozaton is követhetôk. A folytatásban ol-
vasható kalandok nem kevésbé szórakoztatóak, tanulságosak,
mint az elsô részben olvasottak, ráadásul új szereplôk is fel-
bukkannak... (Fordította: Tandori Dezsô.)

Folytatódnak a tavaly színre lépett Kövér Lajos kalandjai is.
Lackfi János költô-mûfordító újabb, 8 éven felülieknek
ajánlott meseregényébôl megtudjuk, hogy a csupaszív-
csupaizom Lajosnak aranykeze van. Kiderül pl. akkor,
amikor egy pompás kis házat húznak föl a barátjával
együtt, amikor az edzôtáborban végiggyúrja a kenusokat,
amikor pompás ebédet fôz a sportolóknak, éít. Van eb-
ben a pergô történetben hétköznapi vidámság, mondai

rejtélyesség és kiderítendô bûnügy is.
Molnár Jacqueline pedig arra mutat pél-
dát, hogyan lehet modern eszközökkel,
színekben pompázó oldalakon és gro-
teszk árnyképekkel tovább gazdagítani
egy mai hangvételû kalandmesét.

Földi és égi lovagok
P. Stewart-C. Riddel a Felleghajtó c. mû-
ve a Szirt Krónikái sorozat 2. része, az
Erdômélye folytatása. Ágos, akirôl ki-
derült, hogy a felhôkalóz Felhôk Far-

kasának a fia, apja tiltása ellenére a legény-
séggel tart, amikor elindulnak viharmenny-
kô-vadászatra. A kincstárból vészesen hiány-
zó mennykôpor pótlásáról van szó: ha nem
történik semmi, a Szirt felett lebegô szikla
eltépi láncait, és Mennykôvárad elszáll a
nyílt ég felé. Különleges lények bukkannak
fel az izgalmas, fordulatos fantasy lapjain.
Alkonyerdô, Bûzláp, Alvégváros és Menny-
kôvárad különös világa számtalan akadályt
állít hôseink elé. Persze, az is nagy kérdés, ki

igazi, önfeláldozó hôs, ki spicli, ki áldozat.(Fordította: Rin-
dó Klára és Szabados Tamás.)

Nézni-, olvasni- és tudnivalók
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Marcello D’Orta tanító, aki Nápoly külváro-
sában okította a nebulókat, 11 év alatt rengeteg
fogalmazást kellett hogy elolvasson. Közülük
kiválasztotta a 60 legmulatságosabbat és leg-
meghökkentôbbet. Aztán maga csodálkozott a
legjobban, hogy könyvsiker lett belôle. Magya-
rul is. És most ugyancsak Magyarósi Gizella for-
dításában, Isten ingyér teremtett bennünket cím-
mel, itt a nem kevésbé frenetikus folyatás („az
arzanói gyerekek evangéliuma”.) Az
elsô mondat ez: „Isten azért teremtett
bennünket, mert jobban szeretett ben-
nünket, mint valaha”. A dolgozatok-
ban nagyrészt az Ó- és Újszövetségrôl
van szó, de angyalokról és szentekrôl,
keresztény ünnepekrôl, teológiai és er-
kölcsi problémákról is olvashatunk
gyermeki magyarázatokat. 

Nógrádi Gábor PetePite c., már több
kiadást megért könyvét most a Móra
Kiadó jelentette meg, amely ezentúl
közreadója az író valamennyi ifjúsági
mûvének. Nem árulok el újdonságot, hogy a Nagy
Könyv versenyen a PetePite bekerült a legjobbak, a
legnépszerûbbek közé. Aki még nem olvasta, an-
nak csak annyit szeretnék mondani: egy nap a ti-
zenegy és fél éves Pete Péter arra ébred, hogy az éj-
szaka folyamán testet cserélt az édesapjával. Azaz
mostantól fogva neki kell dolgozni járni, apjának
pedig délelôttönként a suliban a helye. Az
író maximálisan kihasználja az ötletbôl
adódó poénokat!

Dagmar Hossfeld ifjúságnak szóló regény-
sorozata mindenekelôtt a lovak iránt ér-
deklôdô kamaszoknak ajánlható. Aki isme-
ri a korábbi négy kötetet, tudja, hogy a Ro-
senberg Lovas Kollégiumban a lovaglás min-
den tantárgynál  fontosabb a sok nemzeti-
ségû tanulók számára. A négy barátnô, Ki-
ki, Bente, Karlchen és Rebeca, no meg a fi-
úk számára lovaik nélkül nem élet az élet.
(A laikusoknak is érdemes odafigyelni,
hányféle lóval bánnak szeretettel és nagy gonddal hôseink.)
És azt is tudjuk, hogy mindig történik valami váratlan dolog.
A Kiki és a filmsztárban, sejthetô, egy forgatócsoport tûnik
fel, köztük egy filmsztár. (Fordította: Zsilinszky Fanni.) A Ve-
télytársak c. részben egy fantasztikusan csinos amerikai
lány, úgy tûnik, elcsavarja Daniel és Patrick fejét is. Itt
azon izgulhatunk, ki gyôz ezúttal a hagyományos lo-
vasváltón. (Fordította: Romics
Katalin.)

Böszörményi Gyula A Gutenberg
Lovagrend c. regényében folytatód-
nak a 13 éves fiú, Jonatán  és az
ugyanannyi idôs lány, Galagonya
elképesztô kalandjai. (Aki olvasta
már Az elveszett történet-et, tudja,
hogy egyikük 2006-ban ennyi idôs,
másikuk 2819-ben.) Ebben a kötet-
ben nem a mi jelenünkben, hanem
800 év múlva zajlanak az izgalmas,
életveszélyes események. Jonatán
ugyanis magával viszi Galagonyát abba az idôbe, amikor a való-
ban létezô (?!) Gutenberg Galaxisról érkezett Üpszilon, a Mester
el akarja pusztítani az összes könyvet, amit valaha is papírra

nyomtak bolygónkon. Miért, kikkel és hogyan próbál-
kozik? Ezt mondja el ez az ötletgazdag, nyelvileg lele-
ményes, igazi böszörményis stílusban, svungban elô-
adott mese, amelyhez Falcione Sarolta készített igényes,
egész oldalas fekete-fehér rajzokat.     

Az Universumtól a génekig
A Larousse-gyerekkönyvek (officina
junior) újabb darabja, címe: Boly-
gónk, a Föld, ahhoz nyújt segítséget,
hogy már a 10 év alatti gyerekek job-
ban megismerhessék bolygónkat. Az
öt fejezetre tagolt kötet elsôsorban a
kis olvasók életkorához alkalmazko-
dó színes rajzokkal köti le a figyel-

met. Viszonylag egyszerûek, de
pontosak, és néhol még a hu-
mor sem hiányzik belôlük.
Annyira kifejezôek, találóak,
hogy a minimális szöveg elég a
gyerekek kíváncsiságának kielé-
gítéséhez. A rendkívül hasz-
nos, tartalmas könyv megmu-
tatja Földünk helyét az Univer-
sumban, a Naprendszerben,
szól a szárazföldekrôl és a vi-
zekrôl, majd ismerteti, miért
más a mi bolygónk, mint a töb-

bi, hogyan keletkezett, majd hogyan fejlôdött az
élôvilág. Bemutatja, milyen változatos helyeken
élünk mi, emberek. És végül figyelmeztet arra,

mit kell tennünk annak érdekében, hogy élhetô marad-
jon a Föld a sok-sok késôbbi  nemzedék számára. (For-
dította: Bárdos Miklós.)
Claudia Eberhard-Metzger Orvoslás c. munkája, a Mi mi-
csoda sorozat 105. kötete, az emberiséggel egyidôs or-
voslás és a modern korban kialakult orvostudomány
történetét tekinti át. Hogyan magyarázták és kezelték a
betegségeket sok ezer évvel ezelôtt?  Ki volt Hippokra-
tész?  Mióta oktatják az orvostudományt?  Mikor hoz-
ták létre az elsô kórházakat?  Mik azok az antibaktéri-

umok? Mire jók az ôssejtek? Íme, néhány izgalmas, minden-
kit érdeklô kérdés a remekül illusztrált, a gyerekek számára is
érthetô kötetbôl. (Fordította: Schultz Katalin.)

Cs. A.

Michael Bond: Paddington itt és most. Ci-
ceró, 170 old., 1890 Ft; Böszörményi Gyu-
la: A  Gutenberg Lovagrend. Könyvmoly-
képzô, 230 old., 1999 Ft; Campanella,
Marco-Casalis, Anna: Apu, nagyon szeret-
lek! Ventus Libro, 2491 Ft; Eberhard-
Metzger ,Claudia: Orvolás. Tessloff és Ba-
bilon. 48 old., 2570 Ft; Hoffmann, Hein-
rich: Kócos Peti. Argumentum, 28 old.,
1500 Ft; Hossfeld, Dagmar: Kiki és a film-
sztár. Vetélytársak. Mezôgazda, 120 old.,
1800  Ft/kötetenként; Kis felfedezô zseb-
könyvek. Móra, 24 old., 1490 Ft /köteten-

ként; Lackfi János: Kövér Lajos aranykeze. Noran, 192 old., 3999
Ft; Larousse junior. Bolygónk, a Föld. Officina ’96, 3450 Ft; Nóg-
rádi Gábor: PetePite. Móra, 180 old., 1990 Ft; Stewart, Paul–Rid-
del, Chris: Felleghajtó. Könyvmolyképzô, 390 old., 2999 Ft; Wass
Albert: A gazda és a kereskedô. Kráter, 28 old., 1500 Ft 7
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emberben könyv

Ritkán találkozni olyan asszonnyal, pláne, ha köz-
ismert és népszerû is az illetô, aki azt mondja:

örül, hogy múlik felette az idô. Sebestyén Márta
úgy látja, minél többet él, annál több tapasztalatot

tud belevinni az éneklésbe. A dalból sugárzó vi-
dámságot, bánatot, indulatot nem lehet mímelni,

mondja, hiteles csak akkor lesz az ének, ha sors
van mögötte. Kezdjük hát a gyerekkorral, amelyet

így idéz fel az énekes:

■ – Olyan családba születtem, ahol a szép beszéd, az iroda-
lom, a zene együtt volt jelen, én ezeket nem tudom szétválasz-
tani. Akkor fôiskolás édesanyám szíve alatt, kilenc hónapot
„kijártam” a Zeneakadémián, életre szóló zenei inspirációkat
kaptam tôle. Közgazdász édesapám jártas volt a történelem, a
földrajz, a néprajz, a nyelvészet területén és legendás memó-
riával rendelkezett. Bármi szóba került, keresgélés nélkül le-
emelte a polcról az adott témával foglalkozó könyvet, s pont
a megfelelô oldalon nyitotta ki. Mi, gyerekek az ô irányításá-
val olvastunk. Az volt az elve, hogy elôször magyarul kell jól

megtanulni, s utána lehet más nyelvekkel ismerkedni. Magya-
rul jól megtanulni a legbecsesebb magyar mûvekbôl lehet. Ti-
zenkét éves koromig szinte csak népmesét olvastam, azokban
vannak a legôsibb bölcsességek. Közben esetleg Móra Feren-
cet vagy Mikszáthot. Az osztálytársaim akkorra amerikai írók
mûveirôl pusmogtak, de én biztos voltam benne, hogy nem
lehet mit kezdeni a nagyvilággal addig, amíg a saját országo-
mat nem ismerem eléggé. Irodalomórán persze ilyesmirôl is
szó esett, de nálunk nagyon fontosak voltak a magyarok, Fe-
kete István, Sinka, Tömörkény, a kevésbé ismertek.

– Nagyszüleimnél nyaranta hosszú délutánokra fölköltöz-
tem a diófára – folytatja történetét. – Ôk igazi paraszti ház-

tartásban éltek egy pici faluban, volt krumpliföld meg szôlôs,
megnyugtatott, ha oda kimentem. Nôtt ott egy gyönyörû dió-
fa, olyan ágai voltak, amelyek csak úgy hívogattak: „Ide ülj
föl, Márti fiam!”. Fölkuporodtam a széles ágra, dudorásztam,
mint egy rigó, és olvasgattam. A lombok kellemes árnyat ad-
tak, jólesett ott megbújni. Vittem magammal a pikulámat
meg az Olcsó Könyvtár sorozat kétforintos, papírborítású pi-
ci köteteit. Talán Szabó Pállal kezdtem, de az irodalom szé-
les tárháza jelent meg abban a könyvfolyamban, Csehov,
Maupassant vagy Arany Jánostól a Toldi-trilógia. 

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

Mi köze a kultúrának a természet-
gyógyászathoz?
Sebestyén Márta a legôsibb költészetrôl
és a csodás diófáról mesél



– Azt az érdekességet csak késôbb olvastam – folytatja újsü-
tetû értesülésekkel –, hogy a parasztember ösztönösem tudta,
milyen fát hova ültessen, s melyik alá telepedjék. A diófa
lombozata rengeteg energiát közvetít. Természetesen fogal-
mam sem volt az ezoteriáról, de önkéntelenül ott éreztem jól
magam. A mai gyerek gombokat nyomogat és már hírbôl sem
ismeri azt a mindennél csodálatosabb élményt, amikor egy
regénnyel a kezemben besüppedek a fotelba, s megszûnik
számomra a külvilág, vagy akár egy zakatoló vonaton is kizá-
rom a zajokat, s beleköltözöm az olvasott történetbe. A mi
korosztályunk olyan impulzusokat kapott annak idején az is-
kolában, hogy öröm volt megtanulni a máig fújt memoritere-
ket, nem pedig kötelesség, hovatovább valóságos büntetés.

Családi tapasztalatokról is beszámol; két serdülô fia van: 
– Nálunk azt látta a két kölyök, hogy szülô, nagyszülô, min-

denki olvas, de aztán jöttek a kötelezô olvasmányok, és elri-
asztó szempontok szerint elemeztetik a talán nem is mindig
jól megválasztott könyveket, nem pedig az élménnyel próbál-
ják megfogni a gyerekeket. Az egész generáció türelmetlen, a
vibráló élményt szeretik. Rá vannak kattanva az internetre, és
nem a betûk meg a mögéjük képzelt és gondolt dolgok érdek-
lik ôket. Szörnyû mulasztás, hogy nem tudjuk eljuttatni hoz-
zájuk a fontos dolgokat. 

– Azt is olvastam, hogy a Gutenberg-galaxisnak nem lesz vé-
ge, csak más módon jut majd el a kölkökhöz az irodalom –
keresi Sebestyén Márta a sokak által megtalálni remélt kiutat.
– Érdekes történettel állt elô nemrégiben a nagyfiam, aki a
legvadabb kamaszkorát éli, nyegle, és az ôrületbe tud néha
kergetni, mert tudom, csak azért mondja az anarchista szöve-
geket, hogy nekem égnek álljon a hajam. Azt mesélte, hogy
valamelyik nap a buszon állva, önmagát szórakoztatandó,
verseket mondott, Vörösmartyt idézte, s megdicsérték. Ettôl
elmelegedett a szívem, hogy na jól van, hátha nem vadember
lesz ebbôl a kölyökbôl. Sok minden megmarad bennük, csak
nem elsô kézbôl, hanem más forrásból.

Akkor sem távolodunk el túlzottan az irodalomtól, ha átté-
rünk Sebestyén Márta hivatására: 

– A népdal a legôsibb költészet, akkorról, amikor még éne-
kelt formában adtak elô minden történetet. A zenével annyi-
ra összetapadnak a szövegek, hogy ha a dallamot tudom, a so-
rok soha nem mennek ki a fejembôl, pedig eddig 27 nyelven
énekeltem dalokat. Én nem azért énekelek el valamit, mert
megparancsolja egy menedzser, hanem mert az a dal kiszakad
belôlem. Az angol beteg címû film zenéjéül szolgáló dalaim
például a saját lelki szükségletembôl jelentek meg lemezen, s
a filmrendezônek is pontosan az a lelkiállapot és az az ének
kellett. Nemrégiben jelent meg az elsô, saját jogon kiadott
CD-m, amely Nyitva látom mennyeknek kapuját címmel istenes
és világi dalokat tartalmaz, nagyon szép régi szövegeket gyö-
nyörû dallamokon. A népzene maga volt a természetgyógyá-
szat, az emberek kiénekelték az örömüket, bánatukat, s nem
kellett nekik pszichológus. 

– Mivel tölteném, ha lenne egy szabad hónapom? – ismétli
meg elgondolkozva a kérdésemet. – A fotelba vonulnék egy
hatszáz oldalas könyvvel, mert a táskámban mindig kis, ima-
könyv méretû köteteket hordok magammal, költészeti soroza-
tok darabjait, Balassi Bálintot, egy-egy novellát vagy kisre-
gényt, ami pont elég arra, hogy útközben elgondolkozzam raj-
ta. S ha lenne a szabadidôhöz egy olyan lakásom, ahol kiala-
kíthatnék egy könyvtárszobát, akkor köteteket rendezgetnék: a
gyerekkori, a válásom elôtti könyveim és az apukám rám ha-
gyományozta kötetek irgalomból különbözô lakásokban és
pincékben hevernek. Jó volna, ha méltó helyre kerülnének és
végre hozzáférhetôvé válnának. 

Mátraházi Zsuzsa

emberben könyv



Velence közelrôl címû könyvecskéjében Mary McCar-
thy hivatkozik egy úrra, akinek harmincezres könyvtára

javarészt a várossal foglalkozik. Vajon kétszer, három-
szor ennyi mû foglalkozik a vízre épült, tehát csupa tük-

rözôdés településsel, a hiszékenyek – például költôk és
nászutasok – számára kitalált mítosszal? A most kezdô-
dô Karnevál apropóján, nem kevéssé önkényes, vitatha-
tatlanul esetleges áttekintést adunk a Velencével kapcso-

latos mûvekrôl, jó pár már csak antikváriumokban,
könyvtárakban fellelhetô könyvrôl.

A mór, a kalandor és a jámbor ifjú
Elsôként mindenkinek bizonyára Thomas Mann
Halál Velencében c. elbeszélése (és a belôle készült
film) jut az eszébe. A mûveltebb könyv- és színház-
barát sorolja azokat a 16–17–18–19. századi mûve-
ket, amelyek szorosan kapcsolódnak a Szent Márk
apostol oltalma alatt álló, sok évszázadon keresztül
független, eredményesen harcoló és kereskedô város-
államhoz. Az angolok közül Shakespeare A velencei
kalmárja itt játszódik, az Othello pedig itt kezdôdik,
lévén hogy a címszereplô nemes mór Velence szolgálatában áll, fe-
lesége Desdemona pedig egy tanácstag leánya.  Ben Jonson Volponé-
ját leginkább francia filmváltozatban láthatjuk mostanság, de leg-
alább G. Depardieu fôszereplésével. A németek közül csak Johann
Wolfgang Goethét említem, aki Utazás Itáliában c. mûvében meg-
örökítette a „csodálatos sziget-városban, e hódköztársaságban” töl-
tött napjainak élményeit. 1786. szeptember 28-tól két hetet töltött
ott. Már Kazinczy fordította, de a mû részletei Rónay György tolla
nyomán élvezhetôk modern fordításban. A velencei Carlo Goldoni-
nak a szülôvárosában játszódó, 1745-ben keletkezett „commedia
giocosa”-ja (játékos színdarabja), a  Két úr szolgája a milánói bemuta-
tó után külföldön is sikert aratott, a mai napig játsszák világszerte. A
sokoldalú nagy francia, Voltaire Candide vagy az optimizmusa sem
maradhat említetlenül, hiszen a neve szerint is jámbor címszereplô
végül is Velencében várja be és látja viszont Brazíliából visszatért
kedvesét.

Velence híres szülöttei, nevezetes lakói (pl. Marco Polo, Vivaldi,
Monteverdi, Tiziano, Tintoretto, Canaletto, Giorgone, a Belliniek)
közül is kiemelkedik, jobban mondva a köztudatban talán a legjob-
ban Giacomo Casanova  neve él, akinek az Emlékiratai 1998–2000-
ben jelentek meg az Atlantisz Kiadó Veszedelmes viszonyok soroza-
tában. A Szökés az Ólombörtönbôl az Olcsó Könyvtár sorozatban
1968-ban önállóan is napvilágot látott. Casanova Szerb Antal nagy
kedvence volt, egyébként ô is fordított tôle. Érdemes elolvasni a ma-
gyarul 1943-ban megjelent Giovanni Comisso-kötethez (Velencei ké-
mek) írt elôszavát. Ebben többek között így minôsíti az egykor az
Ólombörtönben raboskodott, késôbb szülôvárosába visszatért, és
kémjelentéseket író „Seignalt lovagot”: „a XVIII. század legmulatsá-
gosabb kalandora és legkitûnôbb életrajzírója.” Érdemes tisztázni,
hogy nem földalatti cellákban raboskodott  Casanova, a híres-hírhedt
Ólombörtön nem valami föld alatti kazamata volt, hanem a  dózse-
palota legfelsôbb szintjén helyezkedtek el a kamrák, amelyekben nyá-
ron elviselhetetlen meleg volt, lévén hogy a helyiség fából volt, a te-
tôt pedig  ólomlemezekkel fedték le. A szökés leírása mindenesetre ér-
dekfeszítô kalandregény. Szerb Antalnak még annyi köze minden-
képpen van Velencéhez, hogy az Utas és holdvilág ifjú nászutas párja
itt még boldog napokat tölt el, az „elágazás” Terontolában van...

A mûvész, a rajongó és a felesleges ember 
A következôkben hadd szóljak röviden há-
rom olyan regényrôl, amely cselekményé-
nek mindvégig Velence a színhelye. Úgy il-
lik, hogy elsôként egy olasz regény- és drá-
maíró, költô Gabriele D’ Annunzio A tûz
c. 1900-as megjelenésû regényérôl ejtsek
pár szót. Maga  a város ugyanis ebben van
a leginkább jelen, hiszen az író itt élt, is-
merte a várost. A mûnek egyetlen, 1914-es,
elavult magyar kiadása van. Az Athenaeum
Irodalmi és Nyomdai R.-t jelentette meg. A szerzô fasiszta-szim-

pátiája miatt sem jelenhetett meg 1945 után A tûz, de nem
is jó regény ez, modoros, ömlengôs, esztétizáló mûvész- il-
letve szerelmi történet, sovány cselekménnyel. Viszont Ve-
lence rajongói mintegy térképen követhetik benne a szerep-
lôk útjait.

Az amerikai Henry Jamesnek 1888-ban írott Az Aspern-leve-
lek c. regényéhez, amelyet az Európa Kiadó adott ki 1965-ben
a London ostroma c. kötetben, a két évet Velencében töltött
írónak egy Byron-hoz fûzôdô anekdota adta az ötletet. Termé-
szetesen Lord Byron is megfordult Velencében. Az elbeszélô
egy vénkisasszonytól ill. annak leendô örökösétôl akar megsze-
rezni irodalmi ereklyéket, kéziratokat. Önzése erkölcsi romlás-

ba dönti, holott sokáig a két nô kelt kellemetlen benyomást az ol-
vasóban. Asbóth János Álmok álmodója c., amely az újrafelfedezett
író – Németh G. Béla szavai szerint – kétarcú regénye, elôször 1878-
ban jelent meg az Athenaeumnál, a szerzô egyetlen ilyen mûfajú al-
kotása. Az opusnak több mint száz évet kellett várnia, amíg újra
megjelenhetett (Szépirodalmi K., 1990, s azóta az Unikornis soro-
zatában a klasszikusok közé lépett Asbóth János.) „Minden csak ár-
nya a múltnak, de a múltnak ez az árnya is szebb a jelenvalójánál”
– mondja a regény elején a kiégett szívû Darvady Zoltán. Ehhez a
lelkiállapothoz látszik neki megfelelônek a város. 

Különféle mûfajokban
Molnár Ferenc 1925-tôl gyakorlatilag csak
látogatóba járt haza, Magyarországra, (még
nem  emigrált, de) huzamosan külföldön élt.
És szinte minden évben megfordult Velen-
cében.  1933 elsô felében itt írta a Zenélô an-
gyal c. regényét, amely júliusban már meg is
jelent az Athenaeumnál. „Sokan Molnár
egyik legjobb prózai alkotásának tartják e
mûvét – írja kismonográfiájában Csordás

Lajos. – Rengeteg életteli leírás és sok-sok kultúrtörténeti érdekes-
ség tûnik fel (maga a cím is a Frari-templom Bellini-féle Madon-
na-képének egy angyalkájára utal), s persze a fôhôs a Danieli ho-
telban lakik, ahol Molnár is, amikor Velencében tartózkodott.”
(Legújabb kiadása 2006-os.)  Szigethy Gábor író, irodalomtöré-
nész nagy Velence-rajongó, kétségkívül ennek köszönhetô, hogy
az általa szerkesztett Gondolkodó Magyarok sorozatban (Magve-
tô K.) 1988-ban kiadott egy válogatást Kosztolányi Dezsô írásai-
ból, Velence címmel. Vers, versfordítás, (-részlet) tárca, lírai beszá-
moló, karcolat található a vékonyka könyvben. Az Egy éj Velencé-
ben c. antológiában viszont novellát is olvashatunk tôle, valamint
kortársaitól, Szép Ernôtôl, Karinthytól, Máraitól, Mórától, Szini
Gyulától, Bródy Sándortól, Cs. Szabó Lászlótól, Hunyady Sán-
dortól. A Noran 2001-es kiadású kötetének címadó novelláját
Lovik Károly írta. 
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karnevál

Város a tenger és könyvek tükrében



Erdôdy János és még ketten
Aki meg akarja ismerni e sok szempontból
rendkívüli város történetét, az Erdôdy János-
nak a  fotóreprodukciókkal gazdagon illuszt-
rált A Szárnyas Oroszlán c. kötetét vegye kézbe
(Kozmosz Könyvek, 1967). A szerzô szépiro-
dalmi eszközökkel mutatja be a város történe-
tének legfontosabb eseményeit és szereplôit.
Erdôdy végül is fél tucat könyvet írt Velencé-

rôl. A következô öt történelmi illetve életrajzi regény: A fenséges köz-
társaság nevében (Szépirodalmi 1982) a 14. századba, a Szép és kegyet-
len Velence (Uo. 1977) a 16–17. századba vezet, a Velencei karnevál
(Gondolat, 1974) egy nagy velencei család több nemzedékének sor-
sában mutatja meg a város történetét, a végén az 1848–49-es dicsô és
tragikus eseményekkel. A Három királyok szolgája (Zenemûkiadó,
1970) alcíme szerint regény Lully, Purcell és Vivaldi korából, mely-
nek fôszereplôje egy velencei hegedûkészítô. Az Aretino Velencében
(Szépirodalmi, 1961) sokkal inkább a 16. század elsô felének korraj-
za, mintsem egyszerû életrajz. A történelmi regény mesterének szá-
mító és roppant népszerû Passuth László életmûvébôl nem hiányoz-
hat egy Velencérôl szóló kötet: az 1948 keletkezett, több kiadást is
megért Lagúnák az, melynek fôhôse a ciprusi király törvénytelen lá-
nya, Cecilia, aki a nagyvilági kurtizán életét éli s közben bonyolult
diplomáciai feladatokat old meg, majd megismerkedik Giorgionéval,
a 15–16. század fordulójának nagy festôjével. Még két hasonló
témájú regény egy angol, illetve olasz szerzôtôl: Dawid Weisstôl  A
velencei Tiziano élete (Corvina, 1980) és Andrea di Robilanttól a Szere-
lem Velencében (Tericum, 2005) tartozik e sorba.

Négy alapmû
amelyet a végére hagytam: Michel Butor A velen-
cei Szent Márk leírása c. munkája (Európa Kvk.,
1968.) különlegességét az adja, hogy miközben
pontosan, de nem szakíró módjára leírja a bazili-
ka homlokzatát, elôcsarnokát, belsejét, a kereszte-
lôkápolnát, a kápolnákat és a melléképületeket,
„hangképeket” vág be a város nyüzsgô életzajából.
(Magán)könyvtárak, antikváriumok kincse a Velen-
ce kövei, (John) Ruskinnak ez a  háromkötetes épí-

tészeti munkája, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia adott ki a
Millennium évében. 510+486+339 oldal szöveg, rengeteg gyönyörû
ábrával: aprólékos oszlopfô- és oszlopalap-rajzokkal, erkélyek, abla-
kok, ívszerkezetek és falburkoló-díszek ábráival stb. Mary McCarthy
Velence közelrôl c. (Európa Kvk., 1986 – Mérleg sorozat) lenyûgözôen
érdekes esszéjében ezt írja az elôbbi mûrôl: „Ruskin /.../ aki végül is
mindent lepocskondiázott Velencében, ideje nagy részét azzal töltöt-
te, hogy megpróbálta leleplezni szemfényvesztéseit – poros templo-
mok lépcsôit mászta meg, hogy bebizonyítsa (amit már régen gyaní-
tott), hogy a velencei reneszánsz csupa hamis homlokzat, cinikus
trükk...” Vajon tényleg így van: „Velence részben múzeum, részben
szórakozóhely, a tizennyolcadik század eleje óta – ekkor apadtak el ko-
rábbi jövedelemforrásai – a turisták belépti díjaiból él.” A szociológia
professzoraként ismert Georg Simmel Velence, Firenze, Róma c. mûvé-
szetelméleti írásainak kis gyûjteményében (Atlantisz, 1990) az elsô, pár
oldalas fejezet egybecseng azzal, amit Ruskinról olvastunk az imént.
Simmel 1922-es tanulmányában a dolgok helyett azok látszatát érzi jel-
lemzônek, az álcát, a puszta festôi jelentôséget Velencére. Mely kalan-
dot adhat a lelkünknek, de otthont nem...

Nos, ha McCarthy könyvének egyes részletei, idézetei és Sim-
mel tanulmánya vitára ingerel valakit, azért lehet, mert maga a vá-
ros vitára ingerlô, lenyûgözô, bosszantó, imádni való elevenség és
puszta látványosság.

Cs. A.
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„... vajon olyanfajta felelôsség nem
terhel-e bennünket, hogy többet
kellett volna tudnunk a világról,

mint amennyit tudtunk?”

Beszélgetés Kulin Ferenccel az Argumentum Kiadó
és a Kölcsey Intézet gondozásában megjelent Ké-
szenlét címû könyvérôl.
■ – Milyen szellemi üzenete van annak a gon-
dolatnak, amelyet a most megjelent kötete cí-
méül választott?
– A jövônkre irányuló beállítódásunkat több-
nyire végletes magatartásformák jellemzik.
Vagy egyáltalán nem hiszünk a gyökeres vál-
tozás lehetôségében, s ezért eltûrjük, hogy
sodorjanak az események, vagy vakmerô, de
megvalósíthatatlan terveket kovácsolunk,
hogy azután gyógyíthatatlan apátiába zuhan-
junk. Pedig van egy harmadik  – az egyetlen
reális lehetôség –: felkészülten kivárni azt a
pillanatot, amikor a tôlünk függetlenül zajló
történések alkalmat kínálnak a sorsfordító
cselekvésre. Ez nem passzivitást jelent, hi-
szen az ilyen várakozó felkészülés sokkal in-
kább próbára teszi képességeinket, mint akár
az 'eltûrés', akár a meddô tenni akarás állapo-
ta. Ha felidézzük történelmi tragédiáinkat,
kudarcainkat, könnyen beláthatjuk, hogy
azokat legtöbbször nem a külsô túlerô, nem a 'külpolitikai végzet',
nem a titokzatos magyar fátum, hanem a nagy lehetôségek elmu-
lasztása okozta. Én így látom a rendszerváltozás történetét is. Lé-
nyegesen több esélyt kínált számunkra, mint amennyit sikerült
megragadnunk. Azaz nem voltunk kellôképpen felkészülve. Igaz,
az 1956 utáni évtizedekben túlságosan el voltunk zárva a világtól
ahhoz, hogy alaposan megismerjük korunk törvényszerûségeit, de
ilyen mentségünk ma már nem lehet. 1990 óta csak rajtunk múlik,
mennyire leszünk felkészülve az elkövetkezô változásokra. 
– Diagnózisa szerint a mélyülô gazdasági válság nem kezel-
hetô a társadalom-, az oktatás- és a kultúrpolitika radikális re-
formja nélkül; melynek végrehajtására elsôsorban az értelmi-
ségnek kell felkészülnie.
– Az a fajta értelmiségi attitûd, amiben élünk, korszerûtlen. Mert
nem elég, ha egy szakma 'falain' belül vagy egy kis baráti közösség
erkölcsi jó közérzetében vitatkozgatunk a világ dolgairól. Naivitás
volt azt hinni részünkrôl, hogy adva van egy stabil nyugat-európai
minta, amelyhez mi, mint történelmünkben annyiszor, mintakö-
vetô módon igazodhatunk, és akkor majd megoldódnak a problé-
máink. Az a fajta nyelvezet és szellem, amiben magunk között ér-
telmezni szoktuk a közügyeket, bizony eléggé sekélyes. Az oktatás,
az egészségügy gondjairól töprengve még az igényesebb publicisz-
tika szintjén is túl kell lépnünk. Egyszerre kell látnunk, melyek
ezekben az ágazatokban azok a feszültségek, amelyek egy termé-
ketlen politikai konfrontációból fakadnak, s mik azok a nagy struk-
turális problémák, amelyeket a posztmodern kori civilizáció belsô
ellentmondásai okoznak – a politikától függetlenül is. Kétségtelen,
hogy a mai – különbözô pártpolitikai érdekek által vezérelt – úgy-
nevezett reformfolyamatok tovább mélyítik a szóban forgó terüle-
tek válságát. Az oktatásban, a felsôoktatásban, az egészségügyben
is olyan modelleket követünk, amelyeket az azokat feltaláló Nyu-
gat már régen korrigált. Az ilyen korszerûtlen 'reformoknak' a bí-
rálata azonban nem merülhet ki a puszta tagadásban. Az a fajta

mentalitás, amelyik minden bajunkért csak a politikai
ellenfelet teszi felelôssé, soha nem fog kínálni igazi
megoldásokat. A pártokban, koalíciókban, politikai ide-
ológiákban megrekedô közgondolkodás soha nem jut-
hat el a bajok gyökeréig.
– Mi lenne a következô lépés?
– Ha a szakpolitikai kérdésekben is felkészültek len-
nénk, akkor megtehetnénk a második lépést: hogy va-
lóban kiálljunk azért, hogy hallgassanak ránk, kövessék
a tanácsainkat, vegyék figyelembe érveinket. Tehát az
értelmiségi feladat messze túl van a jól tájékozott em-
ber feladatán, de csak arra épülhet. Ha így történik, ak-
kor talán a politikus is nagyobb tisztelettel vagy figye-
lemmel követi az értelmiség javaslatait.

– Az „Arcképek” címû fejezetben Széchenyire, Kossuthra,
Bibó Istvánra és Antall Józsefre emlékezik. Milyen összefüg-
géseket lehet és kell kiolvasni e sorokból, és miért pont rá-
juk esett a választása?
– Az elsô összefüggés az, hogy mindannyian a hiteles államfér-
fi kategóriájába tartoznak. Olyan emberek voltak, akiket rendkí-
vüli módon foglalkoztatott a politika, de akiket elsôsorban az
jellemzett, hogy a személyiségükben egy mély és nagyon erôs el-
kötelezettség volt a legerôsebb vonás. Ennek az elkötelezettség-
nek nemcsak az volt a lényege, hogy korszerû társadalompoliti-
kai elvek alapján próbálták megoldani a gondjainkat, hanem az
is, hogy a magyar nemzetállamnak a létkérdéseit tekintették a
legfontosabbnak, és ezt a politikai 'testet', ezt a kollektív szub-
jektumot, aminek a gondozására, ápolására vállalkoztak, önma-
gáért is értéknek tartották.
– A kötet utolsó oldalain Bába Iván interjúja olvasható. A be-
szélgetés címe: „Legyen meg a Te akaratod!”. Ez az Ön éle-
tében valamiféle irányelv volt?
– Ez a mondat akkor hangzott el, amikor Bába Iván arról fagga-
tott, hogy milyen megfontolásból hagytam ott a szakmámat és
léptem a politikába. Akkor válaszoltam azt, hogy ez nem egy
konfliktus nélküli, hirtelen pályamódosítás volt, hanem egy kín-
lódással és szorongással járó hûtlenség. De olyan hûtlenség, ami-
ért nem érzek lelkifurdalást, mert úgy érzem, hogy engem a Jó-
isten arra teremtett, hogy ami egy adott helyzetben, pillanatban
a képességeimmel megtehetô, azt tegyem meg. Az ember legyen
nyitott nemcsak a szakmájából adódó feladatokra, hanem a na-
gyobb közösségének életében történô hirtelen változásokra is.
És ne úgy fogadja azokat mint önkorlátozásra kényszerítô körül-
ményeket, hanem  mint olyan kihívásokat, amelyekben a saját-
jánál magasabb rendû, fontosabb akarat nyilatkozik meg.

Illényi Mária

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

26

interjú

8
2

Készenlét – A harmadik lehetôség



Maria W. M. Schmitt:
ANGYALI SUGALLATOK
Ezekben a meditációkban gyerekek, fiatalok
és felnôttek 33 mennyei lényt ismernek meg.
A szeretet, a hála, a türelem angyalát, saját
védangyalukat és az ôrangyalokat, akik meg-
osztják velünk legfontosabb üzeneteiket.
2990 Ft

Kökényesi György:
HA MAJD EGYSZER TALÁLKOZUNK
Lírai hangú történet egy mai asszony életé-
rôl, szerelmérôl és csalódásáról, mindennapi
harcairól és küzdelmérôl egy rettegett, alat-
tomos kórral, melyben sok-sok ezernyi sors-
társához hasonlóan vereséget szenvedett. –
Hangoskönyv-melléklettel.
2990 Ft

Mary B. Ann:
MARATONI SZERELEM
Két mai fiatal könnyekig megható, izgal-
maktól, gonoszságtól, ármánykodástól sem
mentes szerelmi története – komoly, mély
érzelmek, a meglátni és megszeretni bor-
zongató-bizsergetô érzése. Két ember, akik
kitartásukról, ôszinteségükrôl, emberségük-
rôl, küzdeni akarásukról példaszerû tanúbi-
zonyságot tesznek
1990 Ft

Eve Santis:
A CHR-BIRODALOM
Izgalmas szerelmi és szellemi kalandregény,
mely a szépség és az igényes misztika ottho-
nába vezet. Napjaink erkölcsi válságot élô
világában üdítô olvasmány; mely elgondol-
kodtat, életérzéshez juttat.
3200 Ft

SZÍVHEZ SZÓLÓ TÖRTÉNETEK – válogatás
A magyar és a világirodalom legszebb, leg-
érzelmesebb gyöngyszemei, mind versben,
mind prózában. Mesék, elbeszélések szere-
tetrôl, emberségrôl, hitrôl, gyermeki szívrôl,
földi és természetfeletti csodákról. Történe-
tek, amelyek elgondolkodtatnak saját éle-
tünkrôl, errôl a rohanó, stresszes, anyagias
világról.
2490 Ft

Tomán Edina:
AMIKOR MEGÁLLT AZ IDÔ
A klinikai halál állapotából visszahozott fia-
tal lány története, melynek során rengeteg
érzés kerül felszínre: fájdalom, küzdelem,
reménytelenség, beteljesülés, szerelem, hi-
ány, bûntudat, függôség, csalódás – negatív
érzések, amelyek magukban hordozzák az
erôt, a reményt, a boldogságot.
2990 Ft

AZ ALMANDIN BOOKS KIADÓ KÖNYVAJÁNLATÁBÓL
A könyvek megrendelhetôk a www.almandin.hu, info@almandin.hu

vagy a megrendeles@almandin.hu címeken

1. MMAAGGYYAARR  SSZZÓÓKKIINNCCSSTTÁÁRR
Kiss Gábor, 932 o., 5990 Ft

2. AA  MMII  NNYYEELLVVÜÜNNKK
Grétsy László, 494 o., 3950 Ft

3. AA  CCSSOODDAASSZZAARRVVAASS  NNYYOOMMÁÁBBAANN
Makkai Ádám, 1008 o., 7420 Ft

4. MMAAGGYYAARR  SSZZÓÓLLÁÁSSTTÁÁRR
SSzzóólláássookk,,  hheellyyzzeettmmoonnddaattookk,,
kköözzmmoonnddáássookk
Bárdosi Vilmos, 948 o., 6860 Ft

5. MMAAGGYYAARR  SSZZÓÓLLÁÁSSOOKK  ÉÉSS
KKÖÖZZMMOONNDDÁÁSSOOKK  SSZZÓÓTTÁÁRRAA
Forgács Tamás. 822 o., 6860 Ft

6. NNYYEELLVVMMÛÛVVEELLÔÔ  KKÉÉZZIISSZZÓÓTTÁÁRR
Grétsy L.–Kemény G., 632 o., 4990 Ft

7. MMAAGGYYAARR  KKÖÖZZMMOONNDDÁÁSSTTÁÁRR
T. Litovkina Anna, 848 o., 6860 Ft

8. KKIIEEJJTTÉÉSSII  SSZZÓÓTTÁÁRR
Tótfalusi István, 520 o., 4990 Ft

9. SSTTIILLIISSZZTTIIKKAAII  LLEEXXIIKKOONN
Szathmári István, 1022 o., 7990 Ft

10. EETTIIMMOOLLÓÓGGIIAAII  SSZZÓÓTTÁÁRR
Zaicz Gábor, 1022 o., 7990 Ft

11. IIDDEEGGEENNSSZZÓÓ--TTÁÁRR
Tótfalusi István, 1008 o., 6990 Ft

12–13. ÉÉRRTTEELLMMEEZZÔÔ  SSZZÓÓTTÁÁRR++
Eôry Vilma, 1860 o., 11990 Ft

14. AALLAAKKZZAATTLLEEXXIIKKOONN
Szathmári István, 596 o., 5990 Ft

TINTA KÖNYVKIADÓ: A MAGYAR NYELV KÉZIKÖNYVEI 1–14.
A LEGNAGYOBB MAGYAR SZÓTÁRSOROZAT

A könyvek 30% kedvezménnyel megrendelhetôk:
TINTA KÖNYVKIADÓ 1116 Budapest, Kondorosi út 17. 

Telefon: 371 05 01; Fax: 371 05 02; www.tintakiado.hu; e-mail: info@tintakiado.hu



Egy ikerpár édesanyja, szépíró és a Marie Claire
egyik szerkesztôje. Esze Dóra hatodik könyve Kurt

Cobain kardigánja címmel a Nirvana együttes 27
évesen öngyilkosságot elkövetett énekese köré szer-

vezôdô novellafüzérbôl áll. A Kalligram Kiadó nem-
zedéki könyvként ajánlja az olvasóknak, mert talán
nincs még egy szerzô a kortárs magyar írók között,
aki  a pop-kultúra életérzését és ikonjait ilyen szín-

vonalon emelné be az irodalomba.

■ – Miért éppen Kurt Cobain
és a Nirvana? Személyes ra-
jongás, vagy ennél többrôl
van szó?
– Az én úgynevezett rajongá-
som viszonylagos, de az alap-
ja kizárólag kémia. Nem va-
gyok klasszikus fan, nem soro-
lom azokat a percre lebontott
életrajzi adatokat, amelyekkel
boldogan virít egy született
gyûjtô, mindig elfelejtem, me-
lyik szám után hidden track az

Endless, nameless, a Bleach címû album egyetlen számát sem tu-
dom kívülrôl, nincs is meg. De valahogy csaknem gombnyomás-
ra képes vagyok írni róluk. Láthatatlan és mindig megújuló szá-

lakkal kapcsolódom hozzájuk. Számomra így maradt meg a Nir-
vana, pedig amíg léteztek, nem is halottam róluk. Az egyik cél
néhány olyan mondat, amely felér ötvennel. Amelybôl nem is
kell olyan sok. Olvasóként is erre ugrom. 
– Nehezen szülöd meg az írásaidat?
– Azt hiszem, nem. De ez viszonylagos. Az írás kínja vándorol,
kinek itt jön elô, kinek ott. Valamennyire mindenképp fáj, a
gyötrelmet nem lehet megúszni, de ha egyszer lendületet kapok,
nincs okom panaszra. És bár én a császármetszést ismerem, na-
gyon sok nôtôl hallottam, hogy a két óra alatt világra hozott
gyermekét ugyanolyan intenzitással szülte meg, mint a másikat,
akivel végigvajúdta a napot. 

– A kötet alcíme: Történetek zenére. Ezt a könyvet nemcsak
azért szövi át a zene, mert egy zenész áll a középpontjában
és nemcsak az ô zenéje bukkan fel a könyvben, hanem pél-
dául Maria Callas operaénekesnôé, Vivaldié, a Quimbyé,
vagy éppen Pély Barnabásé.
– A könyv alcímét a szerkesztôm adta, neki ezt dobta ki a ma-
ga professzionális close reading technikája. Rá is mutatott, hogy
minden novelladarabban van zene, kivéve az utolsót, egy Kaf-
ka parafrázist, amely viszont fúgaszerûen épül fel. És hát bár az
utóbbi hónapokban hanyagolom, azért énekelek, korábban
Nôerômû néven volt egy irodalmi együttesünk. Mindenki na-
gyon elfoglalt, de legyünk optimisták, még erôre kaphatunk.
– Egyébként is szeretsz ellenpontozni, gyakran különbözô
megszólalók pillantásán keresztül építed fel a történetet, a
többféle nézôpont mintegy felelget egymásnak, vagy önálló
életet élnek egymás mellett.
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A könyvek ajándéka, hogy élni tanítanak
Esze Dóra és Kurt Cobain találkozása egy kötetben



– Ebben a kötetben majdnem minden írás felkérésre készült,
összesen két és fél év alatt. Szakmai szempontból bizonyára ez,
a kisprózával való folyamatos kapcsolat tartotta bennem a lel-
ket. Amikor Mészáros Sándorral elôször leültünk beszélgetni,
azt mondta, hogy radikálisan megújítottam a stílusomat. Inkább
megújulás volt ez, valami történik velem, amibôl igyekszem mi-
nél többet tanulni. 
– A „Ha nem ég a villany, kevésbé veszélyes” címû esszéd,
amelyben a Nirvana és Kurt Cobain életét szinte zenetörté-
neti alapossággal elemzed, hangsúlyozottan ironikus. A kö-
tetben az irónia, önirónia egyébként is kiemelt szerepet kap,
átjárhatóvá teszi az igaz és hamis közötti szakadékot, nem
mindig tudjuk, mikor vagyunk átverve, hogy így fogalmaz-
zak. Menyire kell komolyan vennünk a kötetet?
– Hát az elég rettenetes, mikor valaki magát komolyan veszi, kü-
lönösen ha ez az alkotói alapállása. Ebben az országban mintha
különösen hajlamosítana a levegô. Pedig nem kéne ennyire
összerogynunk a saját súlyunk alatt. 
– Kaptál-e már visszajelzéseket? Esetleg Nirvana-rajongóktól?
– Remélem, nem érzik magukat átvágva, ha Kurt nevéért veszik
meg. A legnagyobb visszajelzés maga a megjelenés: kiadót vál-
tottam, nekem tehát egyenesen a Kalligram Kiadó mondta azt,
hogy kellek nekik. Finom kis zöld fény ez a saját relaunch kam-
pányom szempontjából. És persze  visszajelzésnek tekinthetô,
hogy a folyóiratszerkesztôk ezeket a novellákat megrendelték és
megjelentették. Úgy látom, a magyar írónetworking is mûködik:
ha valakinek írást küldesz, mert kéred a véleményét, többnyire
örömmel válaszol.
– A fülszövegben a könyvet úgy aposztrofálják, mint jelentôs
hozzájárulást a ma divatos nôi irodalomhoz, mint a nôi lét
esendôségének epikus megidézését. Egyetértesz evvel?
– Bár tudnám egészen pontosan, mi az a nôi irodalom. Pedig van,
érdekel, nyilván rá is csúsznék bármilyen frappáns válaszra, de saj-
na, most egyet sem találok. Ha a régi iskolát vesszük, a realista des-
kriptívvel szemben biztosan nôinek tekinthetô a pszichologizáló,
a finom lelki rezgéseket és hétköznapi részleteket a fô emberi vek-
torokkal, vagy akár nagy történelmi eseményekkel egy sorba eme-
lô hang. De akkor mit mondjunk a Bovarynéról vagy az Anna Ka-
renináról, errôl a két szuperbefolyásos könyvrôl százötvenkét, il-
letve százharminckét évvel ezelôttrôl? Vagy mit mondjunk arról,
hogy bármiféle alkotó tevékenység a nôi megközelítés kulcsára já-
ró férfias folyamat? Mit mondjunk arról, hogy maga az írás két-
nemû és nemtelen egyszerre? És mit mondjunk arról, hogy sok
nônél egyszerûen kizárja egymást család és írás, miközben Kathe-
rine Mansfield vagy Virginia Woolf életében utolsó vérig birokra
is kelt egymással a kettô? És arról, hogy a legtöbb férfi író kipró-
bálja, milyen nôi szemmel írni? Az utóbbi években, úgy látom,
hogy a hivatalos, hímzett zászlóval is rendelkezô nôi irodalom a
testtudat köré szervezôdik. Nem értem, mi haszna lehet itt a te-
matizálásnak, néhány másodperc alatt kimeríthetô, sajnos már az
égvilágon semmi botrányos nincs benne, és túl azon, hogy elvész
a külsôségekben, azaz leszûkít, rettenetesen unalmas is.
– Írsz valamit mostanában?
– A gyerekeim születésével megváltoztak a regényírói reflexeim.
Lehet, hogy egy kapu bezárult, és ki kell nyitnom egy másikat.
Újratanulom magam és a hivatásom. Másfél évesek voltak, ami-
kor megjelent az Alex és Alex…, épphogy beszéltek. Egy évvel
késôbb pedig ikerfronton köszöntött be a dackorszak. Hát én az-
óta nem vagyok ugyanaz az ember. Akkor is, azzal együtt az éle-
tem legnagyobb ajándéka ôk, persze. Most már elmúltak ötéve-
sek, és minden egyre jobb velük.

Szénási Zsófia
Fotó: Csibi Szilvia

Esze Dóra: Kurt Cobain kardigánja
Kalligram Kiadó, 2008. 1900 Ft

interjú
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Csak keresni kell – a könyvesboltokban



Arcok címmel jelent meg Petôcz András új kötete,
amely az elmúlt év novellatermését tartalmazza. A
kötetben arcok tûnnek fel a világ legkülönbözôbb

pontjain, amelyek, különbözôségük ellenére, valami-
képp mégis egyformának tûnnek. Ismerôsök, akikkel
a budapesti metrólejáróban éppúgy szembetalálkoz-
hatunk, mint Párizs utcáin vagy a madagaszkári ôs-
erdôkben. A szerzôvel az új kötetrôl beszélgettünk.

■ – Az elmúlt év igen sikeres volt az Ön
számára, hiszen az Idegenek c. regényért
odaítélt Márai-díj mellett legújabb no-
velláskötetét a szakma a Pro Literatura
díjjal jutalmazta.
– Valóban nagyon jól zárult a 2008-as év.
Az említett díjak mellett szintén örömet
jelentett számomra, hogy még a nyáron
megjelent a Születésnap c. regényem han-
goskönyv-változata – Vallai Péter tolmá-
csolásában.  
– Az Arcok novellái a világ legkülönbö-
zôbb vidékein játszódnak, Hongkongtól
kezdve Dublinig és Kolumbiáig. Az ol-
vasónak mégis az az érzése, hogy az ott
fölbukkanó emberek és  emberi szituáci-
ók alig különböznek egymástól. 
– Ezek a történetek bárhol megtörténhet-
nének a világban; úgy gondolom tehát,
hogy ezekben a figurákban magunkra ismerhetünk. A címadó
novella azzal a gondolattal játszik el, hogy az arcok végül is
egyformák. A keretjátékban a fôszereplô egy multinacionális

nagyvállalatnál dolgozik, és az élete során bizonyos arcokkal
találkozik. A metrón nap mint nap szembetalálja magát egy
kopasz, kékszemû fickóval, egy sísapkás hajléktalannal és egy
idôs nôvel, akinek daganat van a bal szemében. A történet ak-
kor válik érdekessé, amikor egy nap a vállalat, ahol dolgozik,
egy másik városba helyezi, a világ másik felére, Hongkongba.
Itt rádöbben, hogy a hongkongi metróállomáson is ugyan-
azok az arcok jönnek szembe vele: egy kopasz, kékszemû fic-
kó, egy sísapkás hajléktalan és egy idôs nô, akinek üvegbôl
van a bal szeme. Felmerül rögtön a kérdés: lehetséges-e az,

hogy bizonyos emberek mindig
ugyanazokkal az emberekkel találkoz-
nak életük során, bárhol élnek is?
Vagy egy másik nézôpontból: elkép-
zelhetô-e az, hogy a világ minden
pontján megtalálhatók ugyanazok az
arcok – mint típusok? Akkor jutottam
erre a furcsa következtetésre, amikor
Franciaországban éltem, és azon kap-
tam magam, hogy mindenütt az itt-
honi ismerôseimet látom. A Lille-i
házban például, ahol éltem, lakott
egy idôs hölgy, akit el is neveztem
„ottani” Ibi néninek, mivel a gesztu-
sai, a megjelenése, de még a gondol-
kodása is kísértetiesen hasonlított az
„itteni” Ibi néniéhez, akivel Budapes-
ten egy házban lakom. Vagyis maguk
a „hôseim” és a történeteik a fonto-

sak, nem a helyszín, ahol maguk a történetek játszódnak. Az
a hajléktalan például, aki – elképzelésem szerint – jól menô
vállalkozó volt Lengyelországban, aztán egy nap eljátssza sa-
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Ismerôs arcok mindenütt
Beszélgetés Petôcz Andrással

interjú



ját halálát, és mindent maga mögött hagyva koldusként kezd
új életet Párizsban, szintén bárhol felbukkanhatna. Azért ép-
pen Párizsba helyeztem, mert ott, a Boulevard Saint Miche-
len találkoztam néhány éve egy robusztus alkatú, hosszú ha-
jú, 35 év körüli koldussal, aki a járdán térdelve kéregetett, mi-
közben a járókelôk kerülgették. Hôsömet róla mintáztam. A
történet maga pedig azzal a mindnyájunkban fel-felmerülô
gondolattal játszik el, hogy mi lenne, ha egyszer név nélkül,
magunk mögött hagyva régi életünket, új életet kezdenénk a
világ másik felén. Novelláimban egyébként vannak mindig
visszatérô szereplôk is, mint például a haldokló öregember,
akinek az alakját a saját apámról mintáztam.
– A kis kínai c. novella esetében a visszatérô motívumok
szintén kulcsszerepet kapnak, ám a hasonlóság/azonosság
kérdése különös bizonytalanságot hagy az olvasóban. 
– A történetet elmesélô festô találkozik egy kínai lánnyal, aki
valamiért fontos a számára, noha nincs közöttük különösebb
kapcsolat. Mégis örül neki, amikor idôrôl idôre felbukkan a
lány: egyszer Sanghajban, aztán Tokióban, majd Párizsban.
Olvasva a novellát, elbizonytalanodunk: vajon mindig
ugyanazt a kínai lányt látja a festô? Ironikusan azt is mond-
hatnám, hogy ma már én magam sem tudom, hogy a festô
mindig ugyanazzal a kínai lánnyal találkozott-e, vagy csak
egy hasonmással. 
– A novellák alapélménye az idegenség. Arcok jönnek-
mennek, akik az elbeszélôi én számára ismeretlenek ma-
radnak; nem lát az arcok mögé.
– Az idegenség valóban meghatározó eleme a novelláknak:
úgy gondolom, idegenként élünk egymás mellett. Az ember
belsô világa szuverén, mások számára hozzáférhetetlen. A
történeteket mindig az egyes számú, elsô személyû elbeszélô
szemszögébôl látjuk, így az olvasó számára nem derül ki,
hogy a gyakran szürreális történetekben hol végzôdik a való-
ság, és hol kezdôdik a fikció. Gitti néni például – akirôl meg-
tudjuk, hogy végigélte a századot – elutazik Franciaországba,
hogy a vezetô nélküli metróban találkozzon az angyalokkal.
Magam is évekig utazgattam ilyen automata metrón Lille-
ben, ahol az ember – ha a kocsi legelejébe megy – elszórakoz-
hat azzal, hogy az üveglapon keresztül belenéz a semmibe.
Gitti néni azonban nem a semmit pillantja meg, hanem az ál-
tala angyalnak titulált lényeket az üvegfalon keresztül. Az,
hogy mit lát, természetesen nem derül ki, csupán azt tudjuk
meg, hogy ô mit is érzékel, pontosabban, mit is gondol, hogy
lát. Lehetséges, hogy valójában nem látható mindaz, amit ô
lát: nem tudjuk, hiszen ebben az esetben ô a mesélô, és ne-
künk hinnünk kell neki. Az Éjszakai látogató címû novellá-
ban ugyanez a gondolat foglalkoztatott. A kastély könyvtáro-
sához minden éjszaka ellátogat egy bordeaux-i bort iszogató
öregember, aki ugyanúgy lehet valóság, mint látomás, az el-
beszélô víziója.  
– Mit lehet tudni a könyvterveirôl?
– Reményeim szerint a Költészet Napjára jelenik meg új ver-
seskötetem, Az idegen arc születése címmel, amely valami-
képpen kapcsolódik a mostani novellákhoz is. Az Arcokban
található Idegen arc c. novella alapélménye – ahol a fôszerep-
lô abban bízik, hogy a tengerparti víztükörben újra fölfedez-
heti régi önmagát – hasonlít Az idegen arc születése c. vers
alapgondolatához. Mindnyájunknak van egy képünk önma-
gunkról, és ha a tükörben megpillantott arc már nem egyezik
a saját magunkról kialakított képpel, akkor azzal az arccal
már nem tudunk mit kezdeni. Ekkor születik az „idegen arc”,
valamennyiünk külön-külön megszületô idegen arca. Vagyis
az alapkérdések a készülô verseskötetben is hasonlóak, legfel-
jebb a forma változik. 

Maczkay Zsaklin

interjú



Budapest – túl jón és rosszon címmel a
Napvilág Kiadó adta közre Gyáni Gábor
történész legutóbbi munkáját, amelynek

ajánló szövege szerint az Osztrák–Magyar
Monarchia e második metropolisza szinte
kínálja magát a vizsgálatra. Ebbôl kiindul-

va kezdtem kérdezôsködni:

■ – Ön tehát akkor is kutatandónak tekintette volna a város
fejlôdését, ha történetesen nem itt élne? 
– A 19. század közepétôl a 20. század közepéig tartó, általam
vizsgált idôszakban a legradikálisabb, leglátványosabb változá-
sok a nagyvárosban történtek. Hasonló folyamatok vidéken is
végbementek, csak sokkal lassabban és egyenlôtlenül. Akkorra
Budapest szimbolizálta a világ felé Magyarországot, metropo-
lisszá vált, már a század elsô évtizedeiben egymillió lakost
számlált, akik közül a többség nem itt született, hanem ide ér-
kezett. Így Budapest hû tükre a modern kornak, igazi európai
világváros, amelyben a polgárosodás, a civilizáció, annak pozi-
tívuma és negatívuma mind egyszerre található meg. Radikális
változás húzódik meg emögött, ami alig néhány évtized alatt
bontakozott ki szinte a semmibôl, mert Budapestnek nem volt
olyan folytonos története, mint az európai metropoliszok néme-
lyikének, Párizsnak, Londonnak vagy akár Bécsnek, amelynek
barokk elôzménye van. Pest egy kicsit provinciális, Buda pedig
még inkább az a 19. század közepén, amikor robbanásszerû mo-
dernizációs folyamatok során vált azzá, ami, és a konfliktusai is
ebbôl a gyors változásból vezethetôk le.
– Akár más város is válhatott volna fôvárossá az 1800-as évek
közepén?
– Budapest készülôdött a fôvárosi státuszra. Noha a Habsburg-
uralom alatt levô Magyarország politikai központja sokáig Po-
zsony volt, de mivel távol esett az ország belsejétôl és kevés ma-
gyar ajkú lakosa volt, nem igazán jöhetett számításba. Buda kö-
zépkori centrum szerepe nem merült feledésbe, de a hangsúly a
18. században áttevôdött Pestre. Elônyt jelentett Duna-parti fek-
vése, népességszáma, gazdasági- társadalmi arculata, így már a
19. század közepén magához vonzotta azokat az intézményeket,
funkciókat, amelyek révén jövendô fôvárosi státusza eldôlt. Pest,
Buda és Óbuda egyesítése a három település fizikai közelsége és
a nagyvárossá fejlôdés szokásos menete miatt logikus lépés volt. 
– A szikár várostörténetekkel szemben az Ön munkája legin-
kább arra összpontosít, hogy a kor embere miként élte meg
a nagyvárosiasodás folyamatát. 
– Történettudományi áramlat a tapasztalat kutatása; nem a
tárgyi folyamatokra, hanem az emberi lélekre, fogalomvilágra,
tudásra épít, azt vizsgálja, hogy a kortársak mit gondoltak, mi-
lyen értékeik, rezdüléseik voltak. A 19. század közepétôl ki
kellett kovácsolódnia annak a bizonyos budapestiességnek,
amelyet az újabb és újabb bevándorló tömegek a semmibôl,
recept nélkül hosszasan alakítottak ki. Megszokták a sokasá-
got, megtanulták betartani a kaotikus világ miatt kimunkált,
korábban teljesen szükségtelen szabályokat. A nagyváros szé-
les, tágas, horizontálisan nagyon kiterjedt fizikai környezete
tájékozódási gondokat okozott. Új ember formálódott itt, a
modern ember, amely manapság nekünk már megszokott do-
log. Ugyanakkor a hagyományos rendi társadalomtól idegen

kozmopolita kulturális légkör jött lét-
re a soknyelvûség, a pluralitás és a
nyugattal való közvetlen kontaktus
nyomán, a javak, az emberek, az áruk
és az eszmék csereberéje következté-
ben. Buda sokáig nem is kapcsolódott
be a nagyvárosi vérkeringésbe, meg-

maradt a maga zártságában ka-
tolikus, németajkú, konzerva-
tív tisztviselôvárosnak, amely-
ben a helytartótanács mûkö-
dött a korábbi évszázadokban.
A Duna is oka ennek, amely
részben összekapcsolt, de a so-
káig csak egyetlen hídja miatt
szét is választott. A fizikai
kontaktus mellett a társadalmi
kapcsolat is hiányzott. Idegen-
kedés érzôdött: a budaiak nem
jártak át Pestre, a pestiek csak
kirándulni jártak át Budára.

Szépen ír errôl Krúdy, amikor azt taglalja, milyen különbség
van a budai és a pesti korzó között: a budai szolid, konzerva-
tív találkahely, aki nem akar feltûnést kelteni, az Pestrôl átszö-
kik Budára, hogy ott andalogjon a kedvesével, a Duna-parti
Pesti korzó pedig a magamutogatás, a nagyvárosi gazdagság és
a személyiség fitogtatásának helyszíne. 
– Kutatási módszerének lényege, hogy sok-sok korabeli idé-
zettel, írókén kívül egyszerû emberekével, iparosokéval
szemlélteti a változást. Melyik rétegtôl kapta munkájához a
legtöbb segítséget?
– Az íróktól sokat lehet tanulni, mert gyakran, egyúttal érzéke-
nyen nyilatkoztak meg a kérdésrôl. Arra azonban figyelni kell,
hogy amit Németh László, Krúdy vagy bárki szépíró papírra vet,
az soha nem lehet annyira dokumentatív értékû, mint egy szoká-
sos történeti forrás. Bármennyire a valóságot igyekeztek megjele-
níteni, mert memoáron vagy tárcanovellán, tehát dokumentaris-
ta, szociografikus mûfajú mûvön is dolgoztak, mindig fikciót ír-
tak. Nem a tényeket tudom meg tôlük, hanem azt, hogy milyen
képzeteket tápláltak magukban ezekrôl a helyekrôl. Vallhatnak
ugyanerrôl átlagemberek levelei vagy naplói is, csak sajnos kevés
van belôlük, pedig engem kifejezetten ez érdekel, a tapasztalati
világ, az idôhöz, a korabeli szokásokhoz fûzôdô viszony, ezek
együttesébôl áll össze a könyvembôl kibontakozó korkép is. 
– Mi volt Budapest életében a legfôbb jó a vizsgált korszak-
ban történtek közül?
– Az, hogy Budapest olyan szigetnek számított a 19–20. század
fordulójáig roppant egyenlôtlenül fejlôdô Magyarországon,
ahol a vidék sok helyütt továbbra is feltûnôen elmaradott, amely
behozta a maga szegletébe a modern világot. Budapest maga lett
a nagyvilág, és egyre nôtt a kontraszt az ország többi részéhez
mérten. Ez hamar fôváros-központúságot eredményezett, ami a
negatívumokhoz tartozik, mert emiatt Budapestet sokszor víz-
fejként emlegetik, amely elszívja máshonnan az energiákat; ez
mind a mai napig táplálja a fôváros-ellenességet. De ez talán
mégsem Budapest bûne, a város nem tehet ugyanis arról, hogy
a korszakban egyenlôtlen fejlôdés ment végbe az országban. 

Mátraházi Zsuzsa
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Budapest nem bûnös
Egy új történetírói módszer kulisszatitkai
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Kiss Gábort, az MTA Szótári
Munkabizottságának tagját, a Tin-
ta Könyvkiadó fôszerkesztôjét kér-

deztük arról, milyen a jó szótár?

■ – Az elmúlt években felborzolta a szó-
tárakat megjelentetô magyarországi ki-
adók kedélyét, hogy napvilágot látott jó
néhány silány minôségû szótár is a ma-
gyar könyvpiacon. Ezek a vacak szótá-
rak gyakran szakmai hozzáértés nélkül
készültek és dömpingáron kerültek az
üzletek, üzletláncok polcaira. Az is elô-
fordult, hogy 50 éves szótár reprint ki-
adását sózták rá a gyanútlan vásárlókra.
Ezekben a fél évszázados szótárakban bizony nem voltak
benne a korunkra annyira jellemzô új és fontos szavak.
– Erre a sajnálatos tényre az MTA Szótári Munkabizottságának
tagjai is felfigyeltek. A bizottság évekkel ezelôtt elôször a jog esz-
közével próbált fellépni az úgynevezett „gagyi” szótárak ellen. A
jogi küzdelem azonban eredménytelennek bizonyult, hiszen pi-
acgazdaság van körülöttünk, a szabad termékelôállítás és a sza-
bad kereskedelem korát éljük. Ezek az elavult szótártermékek
azonban csak annyiban feleltek meg a piac igényeinek, hogy
roppant olcsók voltak. Ezen nem is kell csodálkoznunk, hiszen
ezeknek a silány szótáraknak a kiadói megspórolták a hosszadal-
mas, nagy szakértelmet kívánó fejlesztômunkát azzal, hogy régi
szótárt adtak el újnak álcázva.
– Ha a jog eszköze nem segített, akkor mit lehetett tenni?
– A Szótári Munkabizottság úgy határozott, hogy ha már jogi
eszközökkel nem lehet fellépni a gyenge szótárak ellen, akkor
más módszert alkalmaz, a jó szótárra ráirányítja a vásárlók figyel-
mét. Ezért körültekintô szervezômunka után megalapította a Ki-
váló Magyar Szótár díjat, melyet elsô ízben 2007 ôszén osztot-
tak ki, majd 2008-ban második alkalommal.
– Hogy történt a díjazott szótárak kiválasztása?
– Elsô lépésként pályázatot írtak ki, melyen minden magyaror-
szági vagy magyar szótárt kiadó külföldi kiadó részt vehetett az
elmúlt öt évben megjelentetett szótárával. A benevezett közel
félszáz szótárt két szakaszban független szakértôi zsûri vizsgálta
meg. A zsûriben helyet foglaltak nyelvtanárok, nyelvészek, de
még tipográfus is volt benne. Elsô alkalommal 2007 ôszén 12,
másodszor 2008-ban pedig 5 szótár kapta meg a Kiváló Magyar
Szótár díjat. Köztük volt az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár,
melyrôl a Könyvhét is beszámolt. A díjazottak között voltak
egynyelvû és kétnyelvû szótárak is. Díjban részesültek többek
között az Akadémiai Kiadó, a Grimm Kiadó és a TINTA Könyv-
kiadó szótárai.
– A vásárlók hogyan szerezhetnek tudomást arról, hogy me-
lyek a díjazott szótárak?
– Az eredményhirdetéstôl kezdve a díjazott szótárak kiadói fel-
tüntethetik a kiadványon, hogy „Kiváló Magyar Szótár”. Ezzel
az emblémával tájékoztatják a vásárlókat, hogy az adott szótár
szakszerû, korszerû és a modern elvárásoknak megfelelô, tehát
akik megvásárolják ezeket a szótárakat, nem feleslegesen adták
ki a pénzüket.
– Mit nézzen meg a vásárló, mibôl tud következtetni egy-egy
szótár minôségére?

– Két különbözô dolgot kell megvizsgál-
ni a szótárvásárlásnál. A szótár kinézetét
és tartalmát. Kezdjük a külsôvel.

Mivel a szótárt többször forgatjuk, töb-
bet használjuk, mint egy regényt, ezért
tartósnak kell lennie. A kötésének ki kell
bírni többéves használatot is. Belelapoz-
va rögtön láthatjuk a betûk nagyságát. Ha
nagy a betû, gondolhatjuk, hogy csak
azért olyan, hogy testes, vastagabb legyen
a szótár és így drágábban el lehessen ad-
ni. Azonban van, hogy szinte olvashatat-
lanul kicsik a betûk, mert egy korábbi na-
gyobb szótárt lefényképeztek és azt kicsi-
nyítve adták ki.
A betû nagysága mellett már elsô rápil-

lantásra is meg tudjuk ítélni a tipográfia színvonalát. Ha ujj-
nyi lukak vannak a szavak között a sorokban, akkor azt nem
szakértôk tördelték, hanem csak egy egyszerû programmal
nyomtatták ki.
– A tipográfiához tartozik az oldal szélén a regiszter is.
– A szótár igazából információtároló. A regiszter azért fontos,
mert a gyors információ-visszakeresést segíti. Ugyanígy, a kere-
séshez fontosak a fejlécben elhelyezett vezérszavak, melyek az
oldalon az elsô és utolsó címszót jelölik.
– A papírról mit kell tudnunk?
– A papír szinte mindent elárul a szótárról. Ha a szótár papírja
vastag, szürke és láthatóan olcsó, akkor nem sok jót várhatunk
a szótár tartalmától sem. A komoly szótárhoz szép papír illik,
mert minden jó szótár tartalma érték.
– Mit mondhatunk a szótár tartalmának vizsgálatáról?
– Ez kicsit nehezebb kérdés, hiszen nehéz ellenôrizni a boltban
a szótár gazdagságát, helyességét, szakszerûségét. De vannak
alapvetô kritériumok. Például: legyen a szótárnak elôszava, a
szótárban benne legyen a használt rövidítések és jelek jegyzéke.
A szótár elôszava adjon útmutatást, hogy az egyes szócikkekbe
sûrítve leírt tartalmat miként kell érteni. Az elôszó végén legyen
feltüntetve, hogy a szerzô milyen forrásmunkákat használt. És
próbát is tehetünk a vásárláskor néhány szócikknek az áttanul-
mányozásával. Mindenképpen világosan meg kell hogy mondja
a szótár elôszava vagy a fülszövege, hogy hány szót tartalmaz.
Ébredjen fel a gyanúnk, ha ilyen homályos megfogalmazásokat
találunk: a szótár közel 10 000 lexikai egységet tartalmaz.
– A jól nyomtatott szótárnak milyen a tipográfiája?
– A szótár nem regény, hanem bonyolult szerkezetû, mint
mondtam, információ-akkumulátor. Az egyes szócikkek szerke-
zetét tükröznie kell a szótár tipográfiájának. Elmondhatjuk a
szótár tipográfiájáról, hogy legyen világos, tagolt, segítse jeleivel
a szótárhasználót eligazodni az információrengetegben. Ma már
annyiféle betût és betûtípust lehet számítógéppel elôállítani,
ezért a jó szótár tipográfiája kihasználja a lehetôségeket, de sem-
miképpen sem él vissza ezekkel. A tipográfiának a háttérbôl kell
segíteni a gyors információkinyerést.

Összefoglalásként elmondhatjuk tehát, hogy a jó szótár kül-
alakjában, kivitelezésében igényes, szinte míves mûalkotás. A
szótár tartalma legyen szakszerû, modern, tipográfiájával segítse
használóját. A jó szótár minden tulajdonságával a szótárhaszná-
lót szolgálja, azaz felhasználóbarát.

Cserháthalápy Ferenc

Kis magyar szótár-praktikum
Beszélgetés Kiss Gáborral



Az alábbiakban elsô alkalommal ismertetek egy
antikvár könyves újságot, illetve idézetek, részle-

tek révén összehasonlítást teszek e régebbi, no
nem egy 18–19. századi, hanem „csupán” egy

múlt századi elôdünk karaktere, stílusa, tartalma,
azaz legfôbb törekvései és a magunkéi között. Az

érdekességek felmutatása mellett persze törekszem
arra, hogy levonjam a kellô  tanulságokat, és „bib-
liofil”-szellemtörténeti korrajzot is adjak, röviden.
Elsôként a Magyar Könyvbarátok folyóirata, a Di-
árum VIII. évfolyamából szemezgetek. (A lapról a

Magyar Könyvgyûjtô 4. évf. 9. számában /2004.
nov./ olvashatnak az érdeklôdôk.) 

■ A Diáriumot a magyar könyvbarátok
számára a K. M. Egyetemi Nyomda ad-
ta ki. Adott évben  8 alkalommal jelent
meg. Elôfizetési ára 3 pengô volt. (Tíz
évvel az indulása után, 1941-ben lett
havilap.)

A nagyobb közlemények írói között ta-
láljuk Kornis Gyulát, Császár Elemért,
Ortutay Gyulát,  Dercsényi Dezsôt, Lux
Gézát és Hubay Miklóst. Kardos Tibor
egyetemi m. tanár, történész A könyv a
modern életben (Pro libro) c. cikkébôl
idézem:

„A könyvért vívandó harcnak két front-
ja van: az ízlés finomítása és ismeretlen
területek meghódítása. Az ízlés nemesíté-
sére már van hathatós szervezet, mely a
könyvbarátok sorait összefogja. De a
klasszikus szépirodalom csak akkor jutna
el a parasztházak téli csendjébe, a munkás
kezébe, a diák könyvespolcára, ha valami egyszerû, de mégis
szép formában föl lehetne újítani az Olcsó Könyvtárat és a Ma-
gyar Könyvtárat. A remekmûvek nyomán a szebb életnek egy-
egy szikrája hullana szét. A könyvmissziónak szintén van egy év-
rôl évre fejlôdô intézménye, a Könyvnap. Egy-egy ipari vásár, ki-
állítás alkalmával megkönnyítik egész tömegek utazását a fôvá-
rosba és vidéki gócpontokba, de a magyar könyv még nem érte
ezt el. A magyar könyv napja külön áll, elszigetelten, de ha a Jú-
niusi Hetekkel kapcsolnák egybe, olyasvalami jöhetne létre,
melyhez hasonlók csak a görög nép szellemi ünnepei voltak…”

Ehhez két megjegyzés kívánkozik: Új sorozat és Legújabb so-
rozat címmel 1944-ben, ezt követôen 1947–48-ban Legújabb
folyam címmel megjelent a széria. Mi viszont a Szépirodalmi
Kiadónál 1954 és 1989 között megjelent Olcsó Könyvtár-köte-
tekre emlékezhetünk, melyek kis alakú, papírkötéses, apró be-
tûs könyvek voltak, de pár forintért kínálták a magyar és a „vi-
lágirodalom” klasszikus vagy kortárs alkotásait. Párja, az Ifjúsá-
gi Kiskönyvtár a Móránál jelent meg. A (háromnapos) Könyv-
napból pedig 1953-tól (ötnapos) Ünnepi Könyvhét lett, idén a
Supka Géza kezdeményezte „magyar könyv ünnepére” 80. al-
kalommal kerül sor.

A lap közölt verset (Bóka Lászlótól, Devecseri Gábortól, Hor-
váth Bélától, Jékely Zoltántól, Karinthy Gábortól, Weöres Sán-
dortól és  Zelk Zoltántól), tanulmányt, novellát (Sôtér István-

tól), ifjúsági regényrészletet, esszét, Kozocsa Sándor ismeretlen
Arany- és Vörösmarty-verset adott közre ill. ismertetett, vala-
mint részletet Kölcsey Antónia naplójából. Catullus: Ariadné
panasza  Devecseri G. fordításában „szólalt meg.” Nagyobb cikk
szólt Kölcseyrôl, Cs. Szabóról, Huizingáról, nekrológot közöl-
tek Klebelsberg Kunóról, az éppen elhunyt kultuszminiszterrôl.

A Diárum fontos rovata volt a Könyvek szemléje. A Magyar
Írók részben egy könyvészeti kiadványról, Hunyady József: A
magyar könyvkötés mûvészete a mohácsi vészig (12 szövegkép-
pel és 24 táblával) c. munkájáról így írt Lányi Ottó, a Kir. Magy.
Egyetemi Nyomda fôtisztviselôje: „A szerzôvel együtt hálásak
lehetünk Gerevich professzornak, amiért ôt munkája megírásá-
ra ösztönözte. Ez a könyv ugyanis a szakirodalom mûvelôinek
figyelmén  túlmenôen a magyar bibliofilia legszélesebb érdeklô-
désére is számot tarthat. A magyar könyvmûvészet egyik ágát, a
könyvkötés fejlôdését értékelve és összegezve vizsgálja a szent-
istváni idôktôl egészen 1526-ig...” Néhány szerzô, cím és kiadó

a szemle rovatból: Képes Géza: Napnyugati
madarak. Mûfordítások. (Cserépfalvi), Móricz
Zsigmond: Míg új a szerelem. (Athenaeum),
Németh László: Kocsik szeptemberben.
(Franklin Társulat), Vaszary Gábor: Ketten Pá-
rizs ellen. (Singer és Wolfner),  Illyés Gyula:
Rend a romokban. (Nyugat), Karinthy Gábor:
Étel és ital. (Nyugat), Kassák Lajos: Anyám cí-
mére. (Cserépfalvi). Néhányan a recenzensek
sorából: Devecseri Gábor, Haraszthy Gyula
irodalomtörténész, az Egyetemi Könyvtár tiszt-
viselôje, Sándor István, irodalomtörténész, fô-
iskolai tanár, Lukács Gáspár irodalomtörté-
nész, középisk. tanár.

A Külföldi írók közül a máig ismert  Cronin
regényérôl (Réztábla a kapu alatt. Dante ki-
adás) írottakból hadd idézzek. Kardos László
így kezdi könyvismertetését „Látszatra orvos-
regény, valójában epikus küzdelem a becsüle-
tért, amint azt fiatal barátunk, Andrew Man-
son, orvos és élettársa, Krisztina, megvívta a

hivatottság, a hivatottság küzdelme nem csupán a betegségek-
kel, hanem azok fô-fô támaszaival is, az önhittséggel, tudatlan-
sággal  és sarlatánsággal. Manson föláldozza eszményeit az ér-
vényesülésnek, csakhogy ô is kitehesse a réztáblát a kapu alá
London elôkelô orvosnegyedében...”

A Külföldi könyvespolcon még le nem fordított könyveket ta-
lálunk, pl.: Einstein Albert & Leopold Infeld: The Evolution of
Physics. The Growth of Ideas, Relativity, Quanta and the Early
Concepts. London (Cambridge), 1938. 313 lap, képekkel. Vá-
szonkötésben 15.30 P., vagy 

Belloc, Hillaire: The Crisis of our Civilisation. London (Cas-
sel), 1937. 249 lap. Vászonkötésben 15.30 P.

A Magyar Könyvbarátok könyvjegyzéke alapján lehetett
könyveket rendelni felnôtteknek, de nem feledkeztek meg a
gyerekekrôl sem, ôk is elôfizethettek évi 4 kötetre 10 pengô-
ért. (Vö.: Szentiványi Jenô „örökzöldje” A kôbaltás ember
bolti ára 3.80 P volt.)

Történetesen négy itáliai városról szóló könyvet ismertetett
az egyik számban Ruzicska Pál, történész, az Olasz Kultúrin-
tézet tisztviselôje. Gyûjtôk, figyelem, közöttük természetesen
ott van Velence, melyrôl egy költô, Diego Valeri írt, Fantasie
veneziane címmel. A milánói Mondadori Kiadó adta ki 1934-
ben a 175 oldalas könyvet.

Csokonai Attila

antikvárium
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Jó másfél éve írtam már Varga Dá-
niel könyvérôl, könyveirôl (egy ér-
tékesen népszerûsítô szaklapban),
most egy másik ilyen helyen (itt)
újra megszegem fogadalmam, je-

lenleg is élô szépíróról szólok. Fi-
gyelemfelhívó ez a pár bekezdés,

mert most már Varga Dániel is
érez olyasmi sajgást, hogy jó len-

ne, ha róla…valaki…
Hát íme, a pár szó.

■ Varga Dániel jellegzetesen tárgyhû prózaíró, lé-
tezésközpontúan tömören fogalmazó lírikus. Hi-
teles távolságtartással vall. Mert a fôleg ôszies, fô-
leg búcsúzásokkal, fenyegetett életekkel foglalko-
zó prózakötetei (Nagy ôszi érzés-kiárusítás; Könnyû
októberi haldoklástörténetek), s leginkább a mûvek
hangneme: ez az egész, meg valami szelíd hajtha-
tatlanság teljesen eredeti szín mai prózánkban. És
a Stanzák Tatjanának az erôs mai ma-
gyar lírában is megérdemli a komo-
lyabb figyelmet.

A líra logika, de nem tudomány. Var-
ga szellemisége nem tudományos eg-
zisztencializmus (van-e olyan?), de pró-
zája mindenütt a magára hagyott em-
ber (lélek) fennmaradási kísérletérôl be-
szél, de ennek nem csontváza van csak,
hanem lassan bontakozó, átható erejû
„külleme” is – tájai, idôpontjai (ôsz!)
révén Varga Dániel a plasztikus egzisz-
tencializmus (érzéki, érzékletes gondol-
kodás) egyik erôs példája a magyar pa-
lettán. (De azt hiszem, nemcsak az így
hozzánk közelebbin.) Figyelmet neki,
méltó tárgy! (Fekete Sas Kiadó.)

Kitûnô és alapvetô antológiát állított
össze Kenéz László és Rónai András, A dolgok (és
a szavak) címmel, lényegét az alcím jelzi: A fe-
nomenológiai kutatás kortárs problémái (L' Har-
mattan Kiadó, 2008.), és a téma igen korszerû.

Lehet-e visszatérni a „dolgok” alapvetô jelenté-
sének kereséséhez, kizárólagos elfogadásához? (A
médiát és a politikai célbeállításokat leszámítva,
de igazából le nem számíthatva.) Mik a dolgok és
mik „csak” a szavak? Dolgok-e így a szavak is, ha
dolgok és szavak eredendô, evidens kapcsolódá-
sa megszûnt? A fenomenológia (Husserl, durván
szólva) a metafizikát, tehát a „dolgokon túlit” ik-
tatta ki, de már ô maga is, fôleg a jelenségtanon
(fenomenológián) újra túllépô Heidegger kény-
szerûen bevonja a maga szellemkörébe a metafizikát.

A mai egzisztencializmus (jó lenne ismerni mestereit), egy
magamféle mezei egzisztencialista szerint (bármilyen nagy

örömmel olvasom is a régi mesterek mûveit), a me-
tafizikától nem evidensen, de ügymenetileg távoli
dolog. Nem segít rajtunk a reálison-túli, miközben a
reális – nem elegendô. Ennek végre (meddig?) poli-
tikán és gazdasági életet kívül hagyó (luxuriôz! kétsé-
geinkkel újra) szabad tere kínálkozott, a háború le
nem csengô elemeinek nem-csitulásával ugyan, de a
frissen sarjadó „tenyészet” jegyében, az egisztencia-
lizmusnak. Annak, hogy hadseregeknek, bankoknak,
államoknak, pártoknak, ideológusnak (azaz mind-
ezek félrehagyhatóságának), az erôsen individualista

ember elhihette: feje felett ragyog a nap.
Mint Van Gogh Piktor úrnak, jó, fél levá-
gott füllel, egyetlen eladott képpel. De
centrálisak vagyunk. A sok humanista ha-
landzsa és rendszernek-behízelgés helyett
az egzisztencializmus, a fenomenenológi-
ából kinôve, azt túlnôve, minimum „ál-
tal-nôve” emberközelit hozott?

Ennek az emberközeliségnek az alko-
nya közeleg. Egy ilyen könyv, mint Ke-
néz és Rónai szerkesztésében ez a színe-
java (kortárs problémákból, ezen a hang-
súly!) kézikönyve kell hogy legyen a nem
tizenkilencedik századi, nem bolsevista,
nem globalista szabadságeszményekre
(legalább tetôtéri katakomba-létre) vágyó
átlagos (mert jóra-rosszra megteremtô-

dött) Embernek, embernek, emberkének, emberfélének
etc. valami biztatást ad. Mindennapi meglétünk gya-
korló szenvedéseinek, felületességeinek stb. korrigálá-
sára, kiküszöbölésére, mégis-homo-sapiens létünk hite-
lesítésére pohár vízként (buborékokkal) elengedhetet-
len egy-egy ilyen gyûjtemény, kézikönyv… s nekem
annyival rokonszenvesebb az ideologikus, vallási, sko-
lasztikus, reneszánsz, klasszikus etc. mûveknél, hogy
valós lelki kérdéseket érint, még ha erôsen filozofikus
kényszerekbe fogva is, de hiszen…

A filozófiát ne panaszoljuk fel. Szabad-
ságunkra hoztuk életre, sokszor – Szokra-
tész – csak beszélve, társalogva adván ne-
ki formát…örüljünk emberiségfenntartó
lényegének, még ha ez az emberiség tu-
datosodva a „valódi” hatmilliárdnak csak
tízezrelékét teszi is ki. Avval együtt ez
nem „egy elit könyv”. Épp elitizmusun-
kat sikerülhet neki rendes átlagnívóra
hozni.

A jó filozófiai mûvek alapsajátossága
pedig az, hogy három felütésbôl kétszer
is tartalmaznak olyan kijelentéseket,
megfogalmazásokat, melyek mindennap-
jainkra azonnal vonatkoztathatóak. A
gáz árára nem, a kamatlábra nem, de már
emberközi helyünkre (párkapcsolat, csa-
lád, munkahely, pálya, elôremenetel, két-

ségbeesés, pusztulásfélelem stb.) igen. 
IGEN, részemrôl erre a könyvre.

Tandori Dezsô

Egzisztencializmus + Varga Dániel
= méltó tárgy

szubjektív



NEM VILÁGRENGETÔ ÚJDONSÁG
Csokonai Attila

■ Nem világrengetô újdonság a Klasszikusok újramesélve soro-
zat. Az irodalmi kánonból évtizedek óta adnak ki mûveket pl.
angol, német és francia kiadók átdolgozva, rövidítve, stb. Szám-
talan átírt, csonkított olvasnivaló, vagyis „nemzeti kincs” adó-
dott ki átdolgozva már idehaza is – csak éppí elszórtan, elvétve.
Azazhogy: a Klasszikus Ifjúsági Regénytár már a 90-es években
sorozatban hozta pl. Dumast, Vernét, Mark Twaint, Londont.
Az elôttem fekvô Verne-regény nem a legújabb magyar fordítás
alapján készült, hanem az átdolgozott francia edíciót vették ala-
pul. De: Eötvös József és Zrínyi Miklós (a Szigeti veszedelem
prózában, Delfin Könyvek!) átírva sem lett a felnôttek és az éret-
tebb magyar ifjak mindennapos olvasmánya. Még korábbi pél-
dám: Vajda Miklós az 1940-es években elmesélte Vörösmarty
versben írt regéit. Ám jóval régebbi igyekezet: az irodalmárok
számára fontos mûvek, ha másként nem, adaptálva jussanak el
a fiatalokhoz.

Nem kell megkövezni a Petepite (Presskontakt) Kiadót e vál-
lalkozásáért. Sok tanár   lelkesedik, jó pár fanyalog. Irodalom-
történészek, kritikusok jobbára fölháborodnak, tiltakoznak is,
de az iskolába nem ezért nem fognak bekerülni e szövegek.
Még az sem biztos, hogy a könyvtárosok kis pénzüket ebbe a
sorozatba ölik. Kell hát a reklám, hogy vegyék, vigyék. Úgy lá-
tom, van is.

Hogy ez nem Jókai, nem
Gárdonyi – persze, hogy nem.
Akkor viszont le kell venni a
szerzô nevét? Hááát... A borí-
tón úgy is ajánlatos változtat-
ni. Nem igazán jók. (Az a Ju-
murdzsák és az a Athalie!!!)
Túlzsúfoltak, amellett, hogy
fantáziátlanok közhelyek.

Elképedek: a Nagy Könyv
versenyben gyôztes Egri csilla-
gokat, ezt az eredetileg felnôt-
teknek szóló, kalandos törté-
nelmi regényt a 10–14 évesek
nem olvassák – tehát át kellett
dolgozni?! (A Tom Sawyer se
ifjúsági regénynek íródott. A
Légy jó mindhalálig-ot pedig
miért erôltetik 8.-ban, nem gye-
reknek való.) Hogy az általam 12–14 évesen falt Jókaival „baj
van”, azt még megértem.

Nem isten ellen való vétek, szerintem, a rövidítés, újramesélés.
Persze tényleg kényes  kérdés, az atmoszféra, stílus, stb. mennyi-
re jön át „zanzásítva”. Alig? Akkor jöjjön inkább a tartalmi ki-
vonatolás, hogy mégis valami fogalma legyen e mûvekrôl az em-
bergyereknek? (Az autentikus szöveg szentségére való hivatko-
zás nem hat meg: a 20. század alapmûvének, A Mester és Mar-
garitának, mint nemrég megtudtam, nincs végleges, a szerzô ál-
tal jóváhagyott szövege. És a mesék! Grimmék feldolgozában je-
lentek meg a német földön termett népmesék, de nem Grimm-
meséket kaptunk e név alatt. S az Ezeregyéjszaka sem az a mû,
amit  eddig annak hittünk, olvastunk.)

A sorozat miatt se fölháborodott, se lelkes nem vagyok. Leg-
inkább csak beletörôdött és szkeptikus. De kérdem: ahelyett,
hogy felnôttek által sem olvasott  klasszikusokat próbálunk
napjaink elképzelt igényeihez alkalmazva becsempészni a
gyerekek, a fiatalok olvasmányai közé, nem az lenne üdvös,
ha a modern, kortárs, jó gyerek- és ifjúsági irodalom friss ter-
mésébôl választanánk ki az ajánlott, a feldolgozandó opuso-

kat, amelyek alkalmasak annak megmutatására: mire való, mi-
ért jó a jó (szép)irodalom? És nem hiszem, hogy Jókaitól,
Mikszáthtól, Móricztól, Krúdytól, Mórától soha egy sort se
bírna elolvasni egy mai gyerek... (Hozzászólásom teljes válto-
zatát lásd.: Konyv7.hu Csokonai Attila blogja.)

KÖTELEZÔ-ÁTIRATOK
Fenyô D. György
■ Átiratok szinte azóta léteznek, amióta létezik irodalom. Gyer-
mekeknek szóló átiratok pedig azóta, hogy a gyerekolvasó meg-
jelent az irodalom történetében, vagyis amióta szempont az,
hogy egy gyerek el tud-e olvasni és át tud-e élni valamit (vagy
hogy jó-e, ha elolvas és átél valamit), ami eredetileg felnôttek
számára készült. Így lehetséges az, hogy például az Ezeregyéjsza-
ka történeteit szinte csak gyermekeknek szóló átiratokból ismer-
jük, hogy a Robinsonnak vagy a Gullivernek ezernyi rövidített
kiadása és átírt formája létezik. Az angolszász oktatásban iskolai
célú átiratok tucatjai forognak közkézen, és teljesen elfogadott
az az eljárás, hogy az iskolai munka során egy rövidített-átdol-
gozott változattal találkoznak a tanulók. Vélhetôen sokan isme-
rik azokat a mára klasszikussá vált átiratokat, amelyeket eszünk-
be sem jut kárhoztatni, mint például a Lamb-testvérek Shakes-
peare-meséi, Radnóti remek Don Quijote-átirata, vagy Szabó
Árpádnak a két Homérosz-eposzt elbeszélô könyve. Az átírást
tehát, mi több, a pedagógiai célú átírást tehát nem tartom új je-

lenségnek, és nem tartom
eleve elítélendônek. 

A most megjelent Klasszi-
kusok újramesélve sorozat
köteteivel született egy újabb
átírat, nagy reklámot kapott,
majd az elutasítás révén a fi-
gyelem középpontjába ke-
rült. Holott szerintem nem
történt lényeges szellemi ese-
mény, a könyvsorozat
ugyanis rossz, és nem azért
rossz, mert átirat, hanem
mert nem jó átirat. A nyelve
igénytelen, nem nevel olva-
sásra, nem segít az irodalom
megszerettetésében, úgy rö-
vidíti le ôket, hogy az érde-
kességüket, savukat-borsukat

elveszi. Aki idáig szerette ezeket a regényeket, nem fogja szeret-
ni az átiratokat; aki idáig nem szerette ôket, az nem fogja meg-
szeretni ôket. Aki idáig olvasott, az ezután is az eredetiket fogja
keresni, és aki idáig nem olvasta el ôket, ezektôl az átírásoktól
nem fogja inkább olvasni. Az átiratok gyengék, de nem bûnösek
vagy kultúrarombolók. Vitatkozni lehet velük, harcolni ellenük
nem nagyon érdemes. A nagy tiltakozó akciók már eddig is sok-
kal több figyelmet irányítanak feléjük, mint amennyit megérde-
melnek. Elkészültek, és úgy el fogjuk felejteni ôket, hogy három
év múlva már senki nem is fog emlékezni rájuk. Nem hiszem,
hogy ez a könyvsorozat lenne a magyartanítás megreformálója,
de megrontója sem.

Sokan föltették a kérdést, hogy mi a rosszabb: az átirat és a rö-
vidített kötelezô olvasmány? Ám szerintem csak akkor érdemes
a kisebbik rossz elvét követni, ha nincs jó megoldás, kizárólag
rossz megoldások léteznek. A kötelezô olvasmányok esetében
azonban vannak egyértelmûen jó megoldások, értelmetlen tehát
a rosszak közötti különbségeket mérlegelni. Az átirat, kivonat,
zanzásítás, iskolai célú könyvhelyettesítô összefoglalás mind-
mind a rossz megoldások közé tartoznak. 
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Jó viszont több is adódik. 1./ Választhatunk más
elolvasandó könyvet, olyant, amit a diák el tud ol-
vasni. (A törvény nem írja elô, mik legyenek a kö-
telezô olvasmányok.) 2,/ Választhatunk ugyanat-
tól a szerzôtôl más mûvet, könnyebbet, rövideb-
bet, olvashatóbbat. (Jókaitól például A nagyenye-
di két fûzfát, esetleg 8. osztályban Az új földesu-
rat.) 3./ Olvastathatunk részletet. (Érdemes példá-
ul megnézni Turcsányi Márta általános iskolai
tankönyvsorozatát.) 4./ Kitalálhatunk, illetve al-
kalmazhatunk olyan technikákat, amelyek meg-
könnyítik a diákok számára az olvasást, és eljuttat-
hatjuk ôket az eredeti könyvekhez. (Például: elô-
zetes közös hangos olvasás; közös hangos és csön-
des egyéni olvasás váltakoztatása, és így tovább)
5./ Olvastathatjuk ugyanezeket a könyveket ké-
sôbb, abban az olvasási fázisban, amikor diákjaink
alkalmassá váltak az adott könyv elolvasására.
(Például a Légy jó mindhalálig-ot nyolcadik he-
lyett tizenegyedik vagy tizenkettedik osztályban.) 

MESÉLJÜNK ÚJRA – KÖZÖSEN!
Pompor Zoltán
■ Klasszikusok újramesélve – két szó, amely láz-
ba hozta a magyar pedagógustársadalmat, két
szó, amely komoly hiányosságokra hívja fel a fi-
gyelmet. Rövid hozzászólásomban nem Nógrádi
Gergely könyveit értékelem, hanem az olvasóvá
nevelôdés jelenkori helyzetérôl, és lehetséges,
avagy lehetetlen voltáról régóta érlelôdô gondo-
lataimat szeretném megosztani az olvasókkal.

A kötelezô olvasmányok létjogosultságát elôbb
csak az azokat el nem olvasó diákok, késôbb a
Nemzeti Alaptanterv törvényalkotói is kétségbe
vonták. A pedagógusok jelentôs része azonban to-
vábbra is küzd a hagyománnyal: a „se veled, se nél-
küled” állapot kettôssége sem az irodalomértés,
sem a közös, nemzeti mûveltségalap kérdésére
nem ad kielégítô választ. Iparágat teremt viszont a
kétes színvonalú kivonatoknak, olvasónaplóknak,
melyek segítségével a diákok több-kevesebb siker-
rel bizonyságát adhatják annak, hogy ôk márpedig
elolvasták a feladott irodalmi mûvet. 

A lelkiismeretesebb pedagógus már rég nem él
efféle módszerekkel, hiszen rájött arra, hogy nagy-
szüleik kötelezô olvasmányait csupán azok a tanu-
lók olvassák el, akik vagy a megfelelési kényszer
miatt teljesítik a kiszabott feladatot, vagy tényleg
olvasók, és kíváncsiak arra, hogy mit is olvasnak
mások. Ez utóbbi esetben az Olvasónak joga van
a könyvet kritizálni, hiszen olvasta, esetleg félbe-
hagyni, mert nem tetszett neki, amit olvasott. 

De hogyan is lesz valakibôl olvasó? Számos stá-
ciója ismert az olvasóvá szocializálódás rögös út-
jának: jó hatással van a gyermekre, ha könyves
környezetbôl származik, és látja, hogy szülei sza-
bad idejükben olvasnak; a mesehallgatás, a közös képeskönyv-né-
zegetés is eredményes eszköznek bizonyulhat; természetesen az
iskolai olvasástanulás módszertana sem közömbös, hiszen, akinek
nehézségei vannak a szavak kibetûzésével, annak nem lesz sok
öröme az olvasásban sem; és a kötelezô olvasókönyvi, majd osz-
tály-olvasmányok csak mindezek után következnek. 

Óvodában az óvónôk mesélnek a gyermekeknek, alsó tagozat-
ban a mesélés egyre ritkább – olvasson a gyerek, ha már megta-

nult! Talán a kötelezô olvasmányokat is
szívesebben olvassák, ha közösen, mesél-
ve indulunk neki egy könyvnek. Legyen
hát kötelezô újra a mesélés, és miután
mindannyian elolvastuk, meséljük közö-
sen újra a klasszikusokat!

MONA LISA BAJUSSZAL
Tarján Tamás
■ Megkérdezték-e Leonardót: mit szól,
hogy Dalí „felbajuszozva”, Henry „halál-
fejesen” mesélte újra a Mona Lisát? Me-
rényletet követtek-e el azok a népek-
nyelvek-mûfordítók, amik-akik (hexame-
terre alkalmas szövegforma-világuk nem
lévén) „sima” történetként vették birtok-
ba Homérosz eposzait? Mit szóljunk a
posztmodern milliónyi jelölt és jelölet-
len, sokszor kiforgatott idézetéhez?
Könyv-, film- és színikritikák, sôt zene-
mû-bírálatok garmadája foglalja össze tö-
mörítve az elemzett alkotások tartalmát.
A legtöbb irodalmi mûvel zanzák, sze-
melvények révén találkozik a diák. A
Bibliát magáénak tudó vallások, korok,
nemzetek mindegyike másként-másként
sajátítja el, a biblia pauperumtól a képes
gyermekkiadványokon át a moziváltoza-
tokig ezerféleképp dolgozza fel az Ó- és
Újszövetséget.
Nógrádi Gábor ötlete, Nógrádi Gergely

regény-újramesélései régi, természetes,
elfogadott irodalmi gyakorlatba ágya-
zódnak. A kérdés az: minôségi literátus
munka-e az átirat? Jómagam – lektorként
– letettem a voksomat: igen. Szerintem
nagyjából a mûfaj kezdeteitôl a romanti-
ka korszakának végéig íródtak olyan re-
gények, amelyek lehetôvé teszik, hogy le-
gyen újramesélt változatuk is. Nem he-
lyettesíthetik (nem akarják, nem is tudják
kiszorítani) az eredetit. Hozsannázásuk-
ra vagy ledorongolásukra nincs ok. Olva-
sásra vezérlô kalauz létükben érdemes
számon tartani ôket.

Lírai alkotás, dráma, modern epika „fa-
bulálásával” nem értek egyet: omlana
szerkezet, forma, stílus. A kôszívû ember
fiai, Az arany ember, az Egri csillagok ér-
zékeny, segítôkész újramesélése „csak”
sûrít, gyorsabban célra tart. (Sokan így
olvasnak, amikor „átlapozásokkal” olvas-
nak.) Örvendjünk, ha e könyvek nem
„túl hosszúak” még mindig ahhoz, hogy
a nem a rendszeres olvasásban élô ember
(tanuló) kézbe vegye ôket

Tízéves voltam, amikor okos, mûvelt anyai nagyanyám tíz-ti-
zenkét estén, „fejbôl” elmesélte a Nyomorultakat. Egyetemista-
ként mintha hazatértem volna Hugo regényének ezer oldalába.
Most e regény újramesélése készül a Nógrádi-mûhelyben.
Örömmel végzem a lektorálást. Szavakon, hangsúlyokon, törté-
netszálak megtartásán vagy elhagyásán vitázunk. Nem a „tíz
centi vastag” Hugo-próza ellenében formálódik a kétcentis ge-
rincû átigazítás. Érte.
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■ A 2008. évi belpolitikai események, és a világméretûvé szé-
lesedô pénzügyi válság lehetetlenné tették a kormány számá-
ra az adóreform felvállalását, annak ellenére, hogy szinte köz-
megegyezés született a kívánatos járulékcsökkentésrôl. Ha ezt
tudomásul veszik is a vállalkozók, nehéz elfogadni azt a tényt
– a megismert változtatások alapján –, hogy az adózás büro-
kratikus rendszerének egyszerûsítése sem történt meg. Nem
kerültek összevonásra a kisadók (szakképzési, rehabilitációs
és egyéb járulékok, hozzájárulások). Nem szûnt meg a nyug-
díjbiztosítónak küldendô felesleges NYENYI-bevallás, hiszen
az APEH immár két éve az összes kifizetôtôl szinte teljes kö-
rû havi elektronikus járulékbevallást kap. A nyári hírekkel el-
lentétben marad a kulturális járulék is. Nem szûnik meg a tár-
sasági adó december 20-i feltöltési kötelezettségének bevallá-
si nyomtatványa sem, pedig az egész
feltöltés intézménye ellentmondásos.
A különadó feltöltését például nem
kell bevallani, csak fizetni.

A helyzet ennél is rosszabb, a fi-
gyelmes adójogszabály-olvasó tetten
érheti a kapkodásból eredô szervezet-
lenséget is. Csak két példát említek,
egyik a 2003-as TEAOR számok
EU-s szabályozásból eredô átkódolá-
sa, amit 2008-ban el kellett volna vé-
gezni. A cégbíróság és ügyvédek ki-
hátráltak, inkább törlik a számokat a
cégnyilvántartásból. Ugyanakkor az
APEH-nek szükségesek, tehát az adó-
bevallásokat beküldô könyvelôkre
raktak ismét egy feladatot. (A 2009.
évi elsô bevallással, február 12-ig kell
teljesíteni az elmaradt átkódolásokat
a 09T201T nyomtatványon). Zûrzavarra mutat a másik eset
is, a 2006. évi elfogadott cégtörvény-módosítások a 2008. évi
mérlegbeszámolók elektronikus beküldését írták elô. Csak
hát a mai napig nem született döntés, hogy a tulajdonosi el-
fogadással és könyvvizsgálói záradékkal ellátott komplett be-
számolót kinek, milyen formátumban kell beküldenie.
Megint egy 2008. december végén elfogadott törvényjavas-
latról olvashatunk, illetve szakmai elôadásokon elhangzik,
hogy ha a beszámoló elkészül 2009. április 30-ig, akkor az
papíralapon is letétbe helyezhetô és közzétehetô. Más olva-
satban az elektronikus beküldés csak a 2009. évrôl szóló mér-
legekre vonatkozik.

Az erôsödô társadalmi kritika nyomására országgyûlési
képviselôink megszavazták számlaigazolás nélküli költség-
térítéseik 15%-s adóját, ezzel megújítva az adózás elméletét
is. A költségtérítés lényege eddig az volt, hogy adóterhet
nem viselt, mint ahogy a neve is szó szerint ezt jelenti.
Számlák gyûjtésére viszont képviselôink nem hajlandók.
Ugyanakkor erre ösztönzik a magánszemélyeket – lásd az új

háztartási adókedvezményt a személyi jövedelemadóban –,
sôt az egyszerûsített vállalkozói adós egyéni vállalkozóknak
és ôstermelôknek is gyûjteniük kell a tevékenységükkel
összefüggô kiadásaikról szóló számlákat, holott adózásuk
bevételalapú. Az adóellenôrök 2009-ben elkérhetik a bolt-
ból kilépô, vagy vállalkozótól szolgáltatást igénybevevô ve-
vôtôl is a számlát. Mindez a fekete- és szürkegazdaság fehé-
rítése érdekében történik.

Érdekes módon most a számviteli törvény módosításában
találtak helyet a készpénzforgalom korlátozásának. A 250
ezer forintot meghaladó készpénzes kifizetô jelentôs (a több-
let 20%-ának megfelelô) bírsággal sújtható, és a házipénztár
készpénzegyenlegét az elôzô évi bevétel 1,2%-ban, de mini-
mum 500 ezer forintban maximálták. Reméljük, az alkot-

mánybíróságon ismét megbukik ez a kísérlet, mint ahogy pár
évvel ezelôtt történt, piacgazdaságban a felek megállapodásá-
ba ilyen módon nem szabad beavatkozni, a fizetôeszközök
egyenrangúak.

Röviden tekintsük át a fontosabb
adóváltozásokat. 
A személyi jövedelemadóban megszûnt a munkáltatónál adó-
köteles béren kívüli juttatások (a cafeteria rendszerbôl ismert
üdülési csekk, sport- és mûvelôdési szolgáltatás, BKV-bérlet
stb.) összevont 400 ezer forintos korlátja. Az egyedi juttatá-
sonkénti adómentes korlátok azonban élnek. Felettük a cég a
természetbeni juttatások adóját fizeti.

A magánszemélyeket érintô adókedvezmények (pl. tandíj,
életbiztosítások, önkéntes pénztári befizetések stb.) alapját
össze kell számítani, és ennek 30% -a lesz az érvényesíthetô
kedvezmény, de maximum 100 ezer forint. Ez is fokozatosan
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„Az erôsödô társadalmi kritika nyomására
országgyûlési képviselôink megszavazták

számlaigazolás nélküli költségtérítéseik 15%-os
adóját, ezzel megújítva az adózás elméletét is.

A költségtérítés lényege eddig az volt, hogy
adóterhet nem viselt, mint ahogy a neve is szó
szerint ezt jelenti. Számlák gyûjtésére viszont

képviselôink nem hajlandók. Ugyanakkor
erre ösztönzik a magánszemélyeket…”
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MEZÔGAZDASÁGI
KÖNYVHÓNAP 
2009. FEBRUÁR

A Mezôgazdasági Könyvhónap
kiemelt rendezvényei:

2009. február 4. Keszthely – Pannon Egyetem,
Georgikon Kar – Helikon Kastélymúzeum
A Kiváló Magyar Agrárszakkönyv és Felsôoktatási
Tankönyv nívódíjak átadása
A díjakat átadja: dr. Hajós László egyetemi tanár
(Szent István Egyetem)

2009. február 10. 10.30 órakor Író-olvasó találkozó az
Országos Mezôgazdasági Könyvtár Agrár-szakirodalmi
Szolgáltató Házában
Bemutatkoznak a szerzôk
Mezôgazda Kiadó
Terbe István – Slezák Katalin (szerk.):
Talaj nélküli zöldséghajtatás
Szaktudás Kiadó Ház
Hajós László: Emberierôforrás-gazdálkodás
Agroinform Kiadó
Holdas Sándor: Az állatkert belülrôl

2009. február 12. Mezôhegyes – A Ménesbirtok ZRt.
és a Mezôhegyesi Szakképzô Iskola közös rendezvénye
225 éves a Mezôhegyesi Ménesbirtok – A térség agrári-
umának találkozója

2009. február 20. Ukrajna – Beregszász
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola
rendezvénye

Agrárkiadók Szervezô Bizottsága
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése

Budapesti Agrárkamara

megszûnik 3,4 – 3,9 millió forint közötti éves jövedelemnél.
Az adóhatósági adómegállapítás (ADAM) 2008-ban beveze-

tett rendszere nem vált be, így felváltja az új kísérlet, az egy-
szerûsített bevallás, amely már a 2008-as jövedelmek adózá-
sánál alkalmazható lesz. A magánszemély nyilatkozata alap-
ján az APEH elkészíti a bevallás tervezetét, amit a magánsze-
mély vagy jóváhagy, vagy további adatokat közöl a pontosí-
táshoz. A munkáltatók továbbra sem kötelezhetôk a dolgo-
zók éves jövedelemadójának megállapítására, és a különböze-
tek elszámolására. Természetesen mindenki számára tovább-
ra is rendelkezésre áll az APEH honlapjáról letölthetô prog-
ram, és a papíralapú nyomtatvány is.

A cégautók magánhasználatának adója kikerül az SZJA
rendszerébôl, vagyoni adó lesz, amelyet minden személygép-
kocsi után meg kell fizetni. Aki rendesen fizette, jól jár, lé-
nyegesen alacsonyabb az új adóteher, aki kikerülte (nincs ma-
gánhasználat, menetlevél, útnyilvántartás – sokszor fiktíven
kitöltve), az kicsit rosszabbul. Az elvvel egyetérthetünk, szé-
lesebb kör fizet egyenként kevesebb adót, a kicsinyességgel
viszont nem. Tudniillik 2009. január után még a régi adót
kell fizetni, és csak februártól a csökkentett másikat.

A belföldi magánszemély tulajdonos társaságától kapott
osztalékának adója egységesen 25% lesz, a 35%-s kulcs meg-
szûnik. Adószakértôk és becsületes adózók számára nehezen
elfogadható az újabb moratórium: a tagi kölcsön elengedésé-
hez kapcsolódó kedvezményes egyszeri 10% osztalékadó-
kulcs és a tagi kölcsön-elengedés illetékmentessége. A tagi
kölcsönök jelentôs része a házipénztárból szabálytalanul ki-
vett és elköltött pénz hiányának eltüntetésére szolgáló fiktív
könyvelési megoldásból született. Adómorál-romboló hatása
az ilyen intézkedésnek nagyobb, mint a révén beszedett ap-
rópénz a költségvetési bevételekben.

Az általános forgalmi adóban pontosításra került a 15 napos
számlakiállítási kötelezettség, az ésszerû idô fogalmának be-
vezetésével. Készpénzes ügyletnél a számlát a fizetés idô-
pontjában ki kell állítani. Átutalásos fizetésnél, ha a számlá-
nak áthárított adót kell tartalmaznia, a teljesítéstôl számított
15 nap áll rendelkezésre a számla elkészítésére. Elôleg eseté-
ben is marad a 15 nap, teljesítésnek az összeg készhez vétele
számít. A bennünket érintô bizományosi ügylet számlázásá-
ban nincs módosítás, a fizetési határidô az irányadó dátum.

A társasági adó és különadó módosításai három témakör kö-
ré csoportosíthatók:
– A 10% adókulcs alkalmazásának feltételeit pontosítja, és

megfelelteti a 800/2008 Európai Közösségi rendeletének.
– A külföldi székhelyû (off-shore) cégekbôl hazahozott és ál-

lampapírba fektetett pénzekkel kapcsolatos kedvezmények.
– A non-profit társaságok létrejöttével, a közhasznú társasá-

gok (Kht.) megszûnésével kapcsolatos adózási eljárások.
(Mint ismeretes, ezek a közhasznú minôsítéssel rendelkezô
Kft.-k és Rt.-k 2009. június 30-ával átalakulással vagy végel-
számolással megszûnnek.)

Az adózás rendjérôl szóló törvényben szigorították a bírságo-
kat, és az adószámfelfüggesztés következményeit. Kicsit lép-
tünk elôre a feleslegesen beküldött nullás – adókötelezettsé-
get nem tartalmazó – bevallások ügyében, elegendô lesz egy
elektronikus nyilatkozatot beküldeni. 

Az adóhatóságokra nem érvényes a „hallgatás belegyezés”
elve. Az, hogy ez írásban rögzítésre került, több mint elgon-
dolkoztató. Végül egy jó hír: elektronikusan is kérhetjük fel-
vételünket a pozitív adóslistába, amely az APEH által karban-
tartott adatbázis lesz.

Dr. Bódis Béla

gazdaság
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a én hatalomban lennék, elszántan próbál-
nám a fekete munkát kifehéríteni, mert a
feketemunkás nem fizet adót, és komoly

bevételtôl fosztja meg az államot, vagyis a közössé-
get, ami különösen most, válság idején veszélyezte-
ti a makrogazdasági egyensúlyt. De nem vagyok ha-
talomban, így a feketemunkára kényszerített melós-
sal érzek együtt. Mert ma senki sem lesz perverz
szórakozásból feketemunkás.

Valamikor, fiatal házasként rengeteget fusiztam
autójavító kócerájokban, természetesen feketén,
svarcban, ahogy akkor mondtuk.
Az akkori makrogazdasági muta-
tókról fogalmam sem volt, de a
svarcot nem nagyon üldözte a re-
zsim, mert ötvenhat után még
nem szilárdult meg teljesen, s a fô-
ellenség az „ellenforradalmárnak”
nevezett forradalmár volt. Nekem
ugyan volt nyugdíjas állásom és esztékám, de sok szaktársam kilé-
pett, hogy állandóan feketén dolgozhasson, azért vállalta ezt a tör-
vénytelen helyzetet, mert így háromszorosát kereste meg annak,
amit a gyárban kereshetett. Nem úgy, mint a mai feketemunkások!

Létezett valami törvény a kmk-ról, a közveszélyes munkakerülés-
rôl, és ebbe a kategóriába a koldusok, alkoholisták, tolvajok, betö-
rôk, csövesek, stricik és prostik mellett beletartoztak a feketén dol-
gozók is, de a törvényt meg lehetett kerülni. 

Akkor csak hírbôl hallottunk a munkanélküliségrôl, feketén az dol-
gozott, aki sokat akart keresni. Ma a munkás az éhhalál elôl mene-
kül a svarcba. A munkaadó nem szeret munkát adni, túl sok utána
az illeték, tudjuk. Válság van, minden vállalkozó leépít, hogy túlél-
jen, ezt is tudjuk. A barátom, például, csôszerelô, évek óta nem kap
munkát, így feketén dolgozik kisebb építkezéseken, jó hónapban
nyolcvanezret is megkeres, rossz hónapban negyvenet. Igaz, nem
adózik utána, ezt is tudjuk. Igaz, nyugdíja sem lesz, igaz betegbizto-
sítása sincs, ha bármi történik vele, megdögölhet. De az holnap lesz.
Az öregség holnapután, enni viszont ma kell. Felesége jobb idôkben
háztartásbeli volt, ma feketén takarít napi öt-hat órákat, mert nyolc

órára nem alkalmazzák. Se betegbiztosítás, se nyug-
díj, de az holnap lesz, enni pedig ma kell. 
Fiuk szakács, de válság van, a szálloda- és vendéglá-
tóipar leépít, november óta munkát keres. Anikó. A
lányuk. Érettségizett és elvégzett egy esti könyvelôi
tanfolyamot, egy kislánya van. Most sikerült megka-
paszkodnia egy közszolgálati munkahelyen (száz-
húsz bruttó, plusz betegbiztosítás, nyugdíj) és ter-
hes. Ha a próbaidô alatt kiderül, kirúgják gyerekkel
a hasában, és mehet, jó esetben, feketén takarítani.
Vagy kurvának, az is egy szakma fiatal anyukák szá-

mára. A gyereket nyilván el kell
vetetni, most éjjel-nappal bôg,
nem tudja, mit tegyen. A kislánya
hatéves, vagy most szül még
egyet, vagy soha. Ja, a teljesség
kedvéért, a férje marós, három
hete építették le. 
Szóval, kedves olvasó, van egy

mikrovilág és egy makrovilág. És a mikrovilág viszonyai csak egy bi-
zonyos nagyságrenden belül érvényesek, azon túl már más mate-
matika mûködik. 

Fô a tudományos szemlélet. 
S a földgolyón nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál.
Ez utóbbi, nem tudományos tétel, a makro- és mikrokozmoszban

egyaránt igaz.
Ceterum censeo corruptionem esse delendam, egyébiránt pedig

javaslom, hogy a korrupció eltöröltessék, ezzel százmilliárdokkal
nagyobbat nyerhet az ország, mint a feketemunka fölszámolásával. 

Ugyanis. Másik ismerôsöm (nem barátom!) egy nagyobb város
Közszolgálati Intézményének fôvezérigazgatójaként harminc milli-
ós lopás gyanújába keveredett. Hogy rendôri, bírósági vizsgálódás
ne zavarja meg a városi elit nyugalmát, elbocsátván kinevezték egy
fôvárosi, még nagyobb Közszolgálati Intézmény élére, hogy itt foly-
tassa a nemzeti büdzsére nézvést áldásos tevékenységét. Mert a kor-
rupt fôvezérigazgatók érdekérvényesítô ereje sokszorosa a fekete-
munkásokénak, hát vígan haladunk a kisebb ellenállás irányába. 

Sic itur ad astra!

Köves József köszöntôje
Kemény András 60. születésnapjára

■ Egy régi utcán… Egy kockaköves, régi utca jutott ma eszembe.
Egy térnél indul (majdnem), és egy másik térnél fejezôdik be.
Elébb a keresztutcákat sorolom, remélve, hogy mind eszembe jut.

Azzal kezdôdik, hogy Alsóerdôsor utca. A mai iskola helyén ré-
gen kupleráj volt. Kettô.

Utána jön az elsô tér. A Rózsák tere. Közepén, a templom sekres-
tyelépcsôjével szemben a Huszár utca.  A Hági sörözôvel. Az sincs
ma már.

Aztán a Rottenbiller utca. A sarkon könyvtár, régebben – mielôtt
az államosítások elkezdôdtek – Engel bácsi kávéháza. A fia, az an-
gyalhajú Ede Egrivé vált késôbb, a kávéház helyén meg elébb Pikosz
klub (Piaci Kereskedôk Országos Szövetsége), majd könyvtár nyílt. 

De menjünk tovább. Bethlen utca, ahol ma troli jár, akkor a
46-os villamos visítozott a sínen, a Keletitôl a Nyugatiig. Aztán
Nefelejcs (így, csével), Hernád, Murányi… Itt kezdôdött a piac, a
Garay-téri. A túlsó sarka a Cserhát utca. És innen a Dózsáig, ahol
a Csikágó ( ez is így, csével) véget ér, már Sajó utcának hívják, de
nekem az is Péterfy marad.

Minden utca: személyes történelem. Ha lesz idôm, majd egyszer
elmesélem. A MABI-t, amit ma Péterfy Sándor utcai kórháznak hív-
nak, a túloldalon a mai patika helyén a Nagyék, odébb a Gyengé-
ék fûszerüzletét (Gyengéék kis boltja sokáig megmaradt maszeknak,

annak köszönhetôen, hogy ötvenkettôben a Valika lányuk olimpi-
ai bajnok lett), a Molnár Bácsi suszteráját, a kosárfonót meg a szó-
dást, aki az ismert szóláshasonlattal ellentétben nem verte a lovát,
mert triciklin hordta a szikvizet. 

Csak azért mondtam mindezt, hogy ha arra jártok, tudjátok, az
egyik térnél (majdnem) lakott egy tízéves kissrác, aki abban külön-
bözött a többi Rózsák terei kölyöktôl, hogy nagyon szerette a köny-
veket (is). És ez örökre meghatározta az életét.

Aminthogy ugyanabban az utcában – vagy utcába – született ak-
kor, amikor ez az egyik srác tízéves múlt, egy másik kissrác, a má-
sik tér, a Garay környékére. És ez a kissrác is örökre beleszeretett a
könyvekbe. 

Talán a Péterfy Sándor utca levegôjében volt valami könyvbarát
vírus? Könnyen lehet, hiszen névadója nagyon nagy pedagógus
volt valaha, úgy hívták: a tanítók tanítója. Lehet, az utca ezért su-
gározta a könyvek szeretetét?

Mert az egyik kissrác e sorok írója, a másik a mi mai ünnepeltünk,
Kemény Andris volt.

Ott, akkor persze sose találkoztunk.  Én huszonnégy évesen elke-
rültem a rajongott környékrôl, ô akkor fejezte be az általánost.

Nekem mégis olyan, mintha öröktôl fogva ismernénk egymást.
Egy kicsit mintha az öcsém lenne, az én péterfys utcatestvérem.

És akkor most az idôsebb jogán emelem rá poharamat. Isten él-
tessen, öcsém. Ex…

Vagy könyvesebb hangzással: Ex Libris.

Kertész Ákos
Mikro és makro 
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ELKÉSZÜLT A TYPOTEX KIADÓ INTERKÖNYV-PROJEKTJE: WWW.INTERKONYV.HU

INTERKÖNYV-PROJEKTTEL A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN

Az Interkönyv projekt megkíséreli feloldani a szerzôi-kiadói, illetve olvasói szempontok

érdekellentétét, ugyanis a portálján a kiadó kurrens könyveit elektronikus formában kínálja. A

felhasználó ingyenesen hozzájut a tartalomjegyzékhez, tárgymutatóhoz, szabadon kereshet a

teljes szövegben. A szükséges anyagrészeket megvásárolhatja egészben vagy fejezetenként is.

Az elektronikus könyveket a legmodernebb File Open DRM (Digital Rights Management) védi

a másolástól, továbbterjesztéstôl és egyéb más, a szerzôi jogokat semmibe vevô huncutságtól.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. december 1. – 2009. január 22.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: Kihívás – Naptár 2009

Alexandra Kiadó
2. Leslie L. Lawrence: A lófejû démon 1–2.

Gesta Könyvkiadó
3. Paulo Coelho: Élet – Válogatott idézetek

Alexandra Kiadó
4. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Könyvkiadó
5. Robin Cook: Halálcsapda

Alexandra Kiadó
6. Fejôs Éva: Hotel Bali

Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Lévai Katalin: Varázskert

Alexandra Kiadó
8. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne… 1–2.
Urbis Könyvkiadó

9. Stephen King: Duma Key
Európa Könyvkiadó

10. Fiala János: Péklapát
M-érték Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Mihancsik Zsófia: Friderikusz – eddig

Alexandra Kiadó
2. Müller Péter: Varázskô

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

Édesvíz Kiadó
4. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
5. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
6. Felsôoktatási felvételi tájékoztató

Educatio Kht.
7. Stahl Judit: Gyors házias ételek

Kulinária Kiadó
8. Csernus Imre: Ki nevel a végén?

Jaffa Kiadó
9. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
10. Stahl Judit: Gyors húsos ételek

Kulinária Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
2. Joanne K. Rowling: Bogar bárd meséi

Animus Kiadó
3. Bartos Erika:

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

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

5. High School Musical 3. – Végzôsök
Egmont Kiadó

6. Geronimo Stilton:
Ezer mozzarella, nyertem a Pocoklottón!
Alexandra Kiadó

7. Joanne K. Rowling:
Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

8. Bartos Erika: Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó

9. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

10. Geronimo Stilton: Macskanagy rettegés
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2008. december 1. – 2009. január 15.

Szépirodalom
1. Fejôs Éva: Hotel Bali

Ulpius-Ház Kiadó
2. Mihancsik Zsófia – Friderikusz Sándor:

Friderikusz – eddig
Alexandra Kiadó

3. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó

4. Lawrence, Leslie L.: A lófejû démon 1–2.
Gesta könyvkiadó

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

6. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó

7. Harris, Joanne: Bársony és keserû mandula
Ulpius-Ház Kiadó

8. Le Clézio, Jean–Marie Gustave: Terra amata
Ulpius-Ház Kiadó

9. Verebes István: Ornél
Ulpius-Ház Kiadó

10. King, Stephen: Duma Key
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Varázskô

Alexandra Kiadó
2. Csernus Imre, Dr.: Ki nevel a végén?

Jaffa Kiadó
3. Popper Péter: Ne menj a romok közé!

Saxum Kiadó
4. Stahl Judit: Gyors sorozat 4–6.

Kulinária Kiadó
5. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok

Édesvíz Kiadó
6. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2009

Educatio Kht.
7. E. Kovács Péter:

Hétköznapi élet Mátyás király korában
Corvina Kiadó

8. Hansen, Gus: Nyílt lapokkal
Kelly Kft.

9. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

10. Bethlen Tamás – Hegedüs István (szerk.):
A Forma-1 krónikája – A teljes történelem
Springer Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Bogar bárd meséi

Animus Kiadó
2. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
3. Harris, Joanne: Rúnajelek

Ulpius-Ház Kiadó
4. Gnone, Elisabeth:

Fairy Oak 2. – A sötétség bûvölete
Könyvmolyképzô Kiadó

5. High School Musical zsebkönyv 2009.
Egmont Kiadó

6. High School Musical 3. – Végzôsök
Egmont Kiadó

7. Scarry, Richard: Tesz-Vesz Város karácsonya
Lilliput Kiadó

8. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

9. Bartos Erika: Anna és Peti – Irány az óvoda
Alexandra Kiadó

10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca a jégen
Pozsonyi Pagony

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2008. december 1. – december 31.

Szépirodalom
1. Roberts, Nora: Ártatlan áldozatok

Gabó Kiadó
2. Németh László: Iszony 

Kráter Mûhely Egyesület
3. Shakespeare, William: Öt dráma

Európa Könyvkiadó
4. Roberts, Nora: Vetélytársak

Harlequin
5. Lôrincz L. László: A lófejû démon I–II.

Gesta Kiadó
6. Ottlik Géza: Iskola a határon

Magvetô Kiadó
7. Závada Pál: Jadviga párnája 

Magvetô Kiadó
8. Pamuk, Orhan: Fekete könyv

Ulpius-Ház Könyvkiadó Bt.
9. Parker, Cynthia: Szóbeszéd

Vagabund Kiadó
10. Sparks, Nicholas: Válaszúton

General Press Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Magyar mûvelôdéstörténeti lexikon

Librotrade – Balassi Kiadó
2. Braun, Silvia: Adventi koszorúk

Cser Kiadó
3. Popper Péter: Ne menj a romok közé! 

Saxum Kiadó 
4. Mûvek lexikona 3. köt.

Magyar Nagylexikon Kiadó
5. Pogányné Rózsa Gabriella:

A könyvkultúra kutatásának kútfôi
Hatágú Síp Alapítvány

6. Muraközy Györgyi:
Egészséges életmód 18. Allergia
Kossuth Kiadó 

7. Burney, Lucy: Hogyan erôsítsük meg
gyermekünk immunrendszerét?
Excalibur Kiadó

8. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2009
Educatio Kht

9. Pocsai Dóra: Tejfog
Medicina Könyvkiadó 

10. Delius: A filozófia története
Vince Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Bogar bárd meséi

Animus Kiadó
2. Buggisch, Werner: 

Ôsmaradványok – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó

3. Macomber, Debbie: Parti fasor 74.
Harlequin Kiadó

4. Kappanyos András:
A magyar irodalom képes atlasza
Holnap Kiadó

5. Müller, Jörg: Felvilágosító könyv tiniknek 
Z-Press Kiadó

6. Brezina, Thomas: 
Az utolsó sárkányok kincse
Deák és Társa Kiadó

7. Gnone, Elisabetta: Fairy Oak 2.
Könyvmolyképzô Kiadó

8. Brezina, Thomas: Csókkeksz és spagettidili
Egmont Hungary Kft.

9. McElroy, Laurie:
Hannah Montana 8. Baljós fények
Egmont Hungary Kft.

10. Eberhard-Metzger, Claudia:
Orvoslás – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó

S
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Németh László:
Iszony
Könyvtárellátó
sikerlista,
szépirodalom, 2.
■ Németh
László regényét
ismét sikerre
vitték vásárlói:
ne feledjük el a
tényt, hogy né-
hány évtizede
még olvasási
szokások fel-
mérései szerint
a szerzô a leg-
n é p s z e r û b b
magyar írók kö-
zé tartozott.

Stephanie
Meyer:
Twilight –
Alkonyat
Libri sikerlista, 1.
■ Stephanie
Meyer nemzet-
közi sikerkönyve
ôrzi elôkelô he-
lyezéseit a listá-
kon, pedig a
könyvbôl ké-
szült filmet ná-
lunk még be sem
mutatták.
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Libri sikerlista
2009. január 12. – január 18.

Szépirodalom
1. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
2. Fejôs Éva: Hotel Bali

Ulpius-Ház Kiadó
3. Rhonda Byrne: A titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
4. Csernus Imre: Ki nevel a végén?

Jaffa Kiadó
5. J. K. Rowling: Bogar bárd meséi

Animus Kiadó
6. Allan Pease: Testbeszéd

Park Kiadó
7. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
8. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
9. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit

Ulpius-Ház Kiadó
10. Stephenie Meyer: A burok

Agave Kiadó
11. Stahl Judit: Gyors házias ételek

Kulinária Kiadó
12. Verebes István: Ornél

Ulpius-Ház Kiadó
13. Popper Péter: Ne menj a romok közé!

Saxum Kiadó
14. Carlos Ruiz Zafón: Angyali játszma

Ulpius-Ház Kiadó
15. Speak up 2009/1.

Somefresh Kiadó
16. Steve Berry: A borostyánszoba

Ulpius-Ház Kiadó
17. Louanne Brizendine: A nôi agy

Nyitott Könyvmûhely Kiadó
18. Stahl Judit: Gyors húsos ételek

Kulinária Kiadó
19. Holly Hill: Luxus nyalánkság

Kelly Kiadó
20. Leslie L. Lawrence: A lófejû démon I–II.

Gesta Kiadó
21. Szendi Gábor:

A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó

22. E. Gnone: Fairy Oak 2.
Könyvmolyképzô Kiadó

23. Mérô László: Az elvek csapodár természete
Tericum Kiadó

24. Stahl Judit: Gyors muffinok
Kulinária Kiadó

25. Popper Péter: A párkapcsolatok iskolája
Jaffa Kiadó

26. Csernok Attila: A komáromi pontonhíd
Szerzôi kiad.

27. Popper Péter: A reggel és az este jógája
Saxum Kiadó

28. Ken Follett: A katedrális
Gabo Kiadó

29. Polcz Alaine: Életszakácskönyv szingliknek
Kalligram Kiadó

30. Gus Hansen: Nyílt lapokkal
Kelly Kiadó

Technikai okok miatt a Libri Kft. tematikus bontás
nélküli harmincas sikerlistát bocsátott rendelkezésünkre.

Líra sikerlista
2008. december 1. – december 31.

Szépirodalom
1. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzô Kiadó
2. Leslie L. Lawrence: A lófejû démon I–II.

Gesta Kiadó
3. Paulo Coelho: Az alkimista

Athenaeum Kiadó
4. Fejôs Éva: Bangkok, tranzit

Ulpius-Ház Kiadó
5. Verebes István: Ornél

Ulpius-Ház Kiadó
6. Vitray Tamás: Kiképzés

Magvetô Kiadó
7. Fejôs Éva: Hotel Bali

Ulpius-Ház Kiadó
8. Paulo Coelho:

A Piedra folyó partján ültem és sírtam
Athenaeum Kiadó

9. Paulo Coelho: Veronika meg akar halni
Athenaeum Kiadó

10. Thomas J. Sharle:
Madame – a világ asszonya
Flox Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2009

Educatio
2. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok 

Édesvíz Kiadó
3. Müller Péter: Varázskô

Alexandra Kiadó
4. XXI. század – Útikalauz vesztegzár idejére

Athenaeum Kiadó
5. Európa autóstérkép – Líra térkép

Topográf
6. Rick Levine–Jeff Jawer: Éves horoszkóp 2009

Cor Leonis Kiadó
7. Kaszala Claudia–Kozmann György:

Koló árnyékában
Andreasprodukció Kft.

8. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Szalay Könyvkiadó

9. Révai Gábor:
Beszélgetések a világról és a túlvilágról
Corvina Kiadó

10. Fernando Morais:
A Mágus – Paulo Coelho élete
Athenaeum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. J. K. Rowling: Bogar bárd meséi

Animus Kiadó
2. Bartos Erika:

Anna, Peti és Gergô – Játsszunk együtt!
Alexandra Kiadó

3. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó

4. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Nagycsalád lettünk
Alexandra Kiadó

5. Kisszámoló (Feladatok 4. osztályosoknak)
Nemzeti Tankönyvkiadó

6. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Kistestvér érkezik
Alexandra Kiadó

7. Bartos Erika:
Anna, Peti és Gergô – Családi fészek
Alexandra Kiadó

8. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Kiadó

9. Állatszámláló
Manó Könyvek

10. Fekete István: Vuk
Móra Kiadó
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Mihancsik
Zsófia:
Friderikusz –
eddig
Alexandra
Könyváruházak
sikerlistája, isme-
retterjesztô 1.
■ Noha az is-
mert tévés pilla-
natnyilag nincs
k é p e r n y ô n ,
m o n d a n d ó j a ,
történetei mégis
tapasztalhatóan
nagyon sokakat
érdekelnek.

J. K. Rowling:
Bogar bárd
meséi
Bookline sikerlis-
ta, gyermek, ifjú-
sági, 1.
■ A Harry Pot-
terbôl megis-
mert mesebeli
könyv ime, az
írónô jótékony-
sági szándéká-
ból következô-
en, kézzelfogha-
tóan valódi, si-
kerkönyvvé vál-
tozott. A képze-
lôerô formálja a
világot.

Szigorú és igazságtalan…

■ „Leginkább jogi iratok, tanköny-
vek, levelek és külföldrôl ideláto-
gatók visszaemlékezései, beszámo-
lói maradtak ránk e korszakból. A
szegényes forrásanyag ellenére a
szerzônek olvasmányosan, igazán
lebilincselôen sikerült lefestenie a
korszakot. Az egyébként is érdekes
szöveget idônként saját korára va-
ló utalásokkal, kiszólásokkal, ironi-
kus megjegyzésekkel fûszerezi.

A szellem embereinek Magyaror-
szág akkortájt igencsak unalmas és
sivár helynek tûnt – Európával
összehasonlítva, annak ellenére,
hogy Mátyás korát éppen mint a
szellemi élet felvirágzásának korát
tartjuk számon. Az Itáliából érke-
zôk különösen élesnek érezték a
különbséget, hiszen a kulturális
élet szegényessége mellett a hideg-
tôl és a barátságtalan idôjárástól is
szenvedtek. Francesco Massaro
így írt rólunk: „Kevés dologgal
foglalkoznak, kivéve a dôzsölést és
a köznek a lopását. Az urak az
okai minden bajnak. A nemesek,
akiknek száma 43 ezer, tartják ke-
zükben az állami hatalmat, azon-
ban mindig viszálykodnak egy-
mással, és ravaszsággal, tettetéssel
és csalással járnak el.” E szigorú és
igazságtalan szavak ellenkezôjét
igyekszik a könyv bizonyítani.”

(Részlet Jolsvai Júliának  januári
számunkban olvasható recenziójából)
E. Kovács Péter:
Hétköznapi élet Mátyás király korában
Bookline sikerlista, ismeretterjesztô, 7.

AA  KKÉÉSSZZSSÉÉGGFFEEJJLLEESSZZTTÉÉSS  SSIIKKEERRKKÖÖNNYYVVEEII  

Tizenöt éve örvend töretlen népszerûségnek a Göncöl Kiadó két munkafüzete.
A gyógypedagógusok által összeállított kiadványok az iskolakezdéshez

elengedhetetlen képességek kialakítását segítik.
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A könyvkiadást egyre inkább a
nagy kiadók, gyakran tucatnyi

nemzetközi leányvállalattal hatá-
rozzák meg, nagy apparátussal,

sok munkatárssal és domináló po-
zícióval a kereskedôhálózatban. A
koncentrációs folyamatok ellenére

vannak azonban egészen kis, sôt
egyszemélyes vállalkozások is,
akik „szerelembôl“ csinálják...

■ Külsô munkatársakkal dolgoznak, s nem napi nyolcórás munka-
idôben. 

Ezek közé tartozik Janni Magdolna bécsi Kortina Kiadója. A tu-
lajdonosnak különösen nehéz a feladata, hiszen magyar szerzôk
könyveivel jelenik meg azon a német nyelvû piacon, melyet min-
den tekintetben a roppant éles verseny jellemez. Alig öt éve kezd-
te kiadói tevékenységét. 

Eleinte úgy gondolta, hogy néhány érdekes, a nemzetközi vagy az
osztrák piacon sikeres mûvet ad ki magyarul. Meg is jelent Parti
Nagy Lajos zseniális fordításában a legendás osztrák színész, kaba-
rettista, író Helmut Qualtinger-
tôl a Herr Karl, az osztrák op-
portunista kisember figuráját
megformáló monológ, melyet
olvasás után meg is hallgatha-
tunk a könyvhöz tartozó cd-n
Bodrogi Gyula elôadásában.

A nemzetközi tekintélyû Ian
Kershaw brit történész Hitler-
mítosszal foglalkozó mûvét
már sok oktatási intézményben
ajánlják, nyilván ezért fogy be-
lôle az egyetemi szemeszter
elején mindig több. Kiadta az
azóta világsikerû szerzô, Daniel
Kehlman Én és Kaminski cimû
regényét (fordító: Fodor Zsu-
zsa) 2003-ban, amikor a kötet
az osztrák kritikusok ajánlólistájának elsô helyén állt, de Kehlman
még közel sem volt akkora sztár, mint napjainkban. 

Aztán arra gondolt, hogy a magyar irodalom eddig külföldön is-
meretlen mûveit is megismertesse a németül olvasó publikummal.
Elismert mûfordítókat sikerült megnyernie, s pályázott az Európai
Unió fordítástámogatási programján. Ennek segítségével 2005-ben,
majd 2007-ben négy-négy könyvet tudott megjelentetni. 

Janni Magdolna olyan olvasmányos regényeket választott, melyek
megfogják az olvasót,  elgondolkodtatják, szórakoztatják. Rendsze-
resen tanácskozik fordítókkal, irodalmárokkal, s a külsô munkatár-
sak hálózata egyre nagyobb. Természetesen egy egyszemélyes vál-
lalkozás sem csak egy személybôl áll...Magdolna lánya újságíró, s
összehasonlító irodalomtudományt tanult az egyetemen, komoly
szakmai segítség nemcsak a könyvek kiválasztásánál, de összeveti a
fordításokat is az eredetivel.

A Kortina Kiadó minden könyve elsô kiadás és új fordítás. Litera-
turwunderland Ungarn (Irodalmi csodaország) sorozatában megje-

lent Ottlik Géza Továbbélôk-ét és Kaffka Margit Hangya-
boly-át Zádor Éva, Hegedüs Gézától az Egy életmûvész ha-
gyatéká-t és Kerékgyártó István Makkász az olajfák hegyén
c. regényét Clemens Prinz, Lovik Károly kötetét (A kerte-
lô agár – Az aranypolgár) Zachar Viktor fordította. 
Janni Magdolna a sorozat elsô könyvére a legbüszkébb, Jó-
nás Tamás átütô erejû prózakötetére, mely szintén Cle-
mens Prinz fordításában látott napvilágot. Nagyon nehéz
egy olyan nagy piacon, mint a német, egy ismeretlen kia-
dónak egy ismeretlen szerzôvel megjelenni. Jónás Tamást
kezdik lassan felfedezni, január végén Marburgba hívták
egy önálló estre. Egy szociofotós elolvasta a könyvét s blog-
jában nagyon szépen írt róla. Az ô fotókiállításának kísérô-
rendezvénye Jónás Tamás felolvasóestje. Az Als ich noch

Zigeuner war (Amikor én még cigány voltam) kötet novellákat és
egy önéletrajzi írást tartalmaz.

A budapesti Osztrák Kulturális Fórum volt igazgatónôje, Elke
Atzler Költôpárok címmel egy sorozatot indított, melyben egy
osztrák és egy magyar költô mutatkozott be, elôször Budapesten,
aztán Bécsben a Collegium Hungaricumban vagy a Literaturhaus-
ban. A fordítások is erre az alkalomra készültek. Az Atzler-Janni pár
egyöntetûen úgy gondolta, hogy érdemes lenne az estek anyagát
kétnyelvû kötetben is megjelentetni. A már megrendezett nyolc est
anyagából öt kötet megjelent, s a költôkbôl igazán neves csapat ala-

kult ki. Balla Zsófia–Alfred
Kolleritsch, Christinae Koschel
–Székely Magda, Helwig Brun-
ner–Szabó T. Anna, Halasi Zol-
tán–Lisa Mayer, Szijj Ferenc–-
Peter Waterhouse páros verses-
kötetei után idén Kemény Ist-
ván, Térey János és Borbély Szi-
lárd lesznek a költôpárok ma-
gyar tagjai. Itt kell megemlíteni
Buda György nevét, aki több
költô versét is németre fordítot-
ta; múlt év végén jelent meg
egyébként Krúdy Gyula Podoli-
ni kísértet címû regénye, szintén
az ô fordításában. 

A kiadó nagy reményeket fûz
Gárdonyi mûvéhez, az Ida regé-

nyé-hez. A romantikus olvasmányok kedvelôi számára még szép
plakátot is csináltatott, mely sok érdeklôdôt vonzott a tavalyi no-
vemberi bécsi könyvvásáron a Kortina standjához. 

Janni Magdolna fáradhatatlanul munkálkodik, nemcsak a köny-
vek tervezése- és megvalósításakor, hanem a megjelenés után is,
hiszen a néhány év alatt újra és újra tapasztalta, hogy a kereske-
dôket csak úgy lehet megnyerni, ha sikerül a köteteknek nyilvá-
nosságot teremteni. Minden fórumot kihasznál, legyen az egy
német város újságja, mint a Lübecker Nachrichten, egy német
magazin, mint az Aktuelle vagy egy bécsi nôi hetilap, mint a
Wienerin. Minden könyvvel egyenként kell foglalkozni, s nem-
csak a megjelenés pillanatában, hanem késôbb is. Egy kis kiadó
létezése és jövôje természetesen elsôsorban a tulajdonosnô oda-
adásától és szorgalmától, türelmétôl és kockázatvállalásától függ.
„De a magyar irodalomért talán érdemes ezt vállalni“ – jegyzi
meg csendesen Janni Magdolna.

Lendvai Zsóka1
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bemutató

Egy kis bécsi kiadó – különleges profillal
Janni Magdolna – Kortina Kiadó

■ A legnehezebb persze a könyveket eladni. Az osztrák és a
német könyvkereskedelmi rendszerben a könyvek egy kiszol-
gáló raktárba kerülnek, mely a szortiment-raktárakat látja el.
Innen vásárolnak a könyvesboltok, bolthálózatok. Senki nem
akar fölösleges mennyiséget tárolni, inkább apránként rendel-
nek. A legnehezebb egyáltalán bekerülni egy nagy szorti-
ment-raktárba,  hogy a könyvet listázzák. A feltételek is nehe-
zek, az elsô szállítás után 180 napos a fizetési határidô, s a ki-
szolgálóraktár és a szortiment-raktár összesen több mint hat-
van százalékot is elkér. S ha egy könyv olcsó, még magasabb
a százalék. A Kortina Kiadó könyvei keménytáblásak, s álta-
lában 18-20 euróba kerülnek. Ausztriában és Németország-
ban is kötött árasak a könyvek, vagyis tizennyolc hónapig
nem lehet leárazni, azután is csak a kiadó engedélyével. 
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Jól mûködnek a mezôgazdasági olvasó-
pontok, és idén is megrendezésre kerül a
Mezôgazdasági Könyvhónap. Lelkes La-
jos, a Budapesti Mezôgazdasági Agrárka-

mara elnökségi tagja szerint a legfonto-
sabb, hogy a gazdák szakirodalmon ke-

resztül is szaktudáshoz jussanak.

■ – Mióta rendezik meg a Mezôgazdasági Könyv-
hónapot országszerte?
– Az ötvenes években Erdei Ferenc földmûvelésügyi
miniszter kezdeményezésére indult. Úgy érezte, hogy
a földosztások után a mezôgazdáknak nincs megfelelô
szakképzése a megmûveléshez. Akkoriban gazdaképzô
rendszer is létrejött, ezeket mindig a téli hónapokban
tartották, hiszen akkor volt a legkevesebb gond a föld-
del. Ehhez kapcsolódóan vettette fel, hogy februárban
indítsák el a könyvhónapot is, hogy a szaktudást ezzel
is mélyítsék. Ezt a programot – a rendszerváltozás kör-
nyéki megszakadás kivételével – azóta folyamatosan
megrendezzük februárban. Könyvhónapnak hívják, de
leginkább a szakmai információ áramlásáról szól: szak-
lapok, folyóiratok, szakkönyvek és azok digitális válto-
zatának megismertetése a fontos. A szaklap- és szak-
könyvkiadók közösen rendezik a hónap eseményeit.
– Erre ma is nagy szükség van?
– Éppen annyira, mint az ötvenes években. A rend-
szerváltást követôen az eddig téeszben dolgozó embe-
rek földhöz jutottak, sokan már a korábban is a mezô-
gazdaságban dolgoztak. Nem tanulták sehol a szak-
mát, szakemberek irányították ôket. Ahhoz, hogy egyedül tud-
janak boldogulni, képzettségre van szükségük. Fel kell tudni
venni a versenyt az európai uniós minôséggel. A korszerû gépek
kezelését, az elôírt folyamatokat ismerniük kell.
– Milyen programok lesznek?
– Igyekszünk egy agrárértelmiségi fórumot teremteni. A megnyi-
tó ünnepség a budapesti Magyar Mezôgazdasági Múzeumban
lesz. A szerzôket, egyetemi oktatókat, szakmai szervezetek veze-
tôit összehíva kiosztjuk az „Év szerzôje” díjat. Ezt követi a vidé-
ki programsorozat: a keszthelyi Georgikon Agráregyetemen ki-
osztjuk a szakkönyvek nívódíjait. Az egyetemen használt köny-
vek közül a diákok és a tanárok szavazatai alapján hat díjat
adunk át. Ezután ellátogatunk egy szakközép vagy szakmunkás-
iskolába: idén Mezôhegyesen – a lótenyésztés híres városában –
részt veszünk a ménesbirtok és az ottani iskola ünnepségén: a
mezôhegyesi ménesbirtok 225 éves évfordulóján. A határon túl-
ra is ellátogatunk minden évben, olyan felsôoktatási intézmény-
be, ahol mezôgazdasági tanszék is van. Most a beregszászi II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskolára. A legújabb kiadá-
sokból álló kiállításunkat is elvisszük oda, ez majdnem 1200
könyvbôl és szaklapból áll. Mivel itt fejezôdik be a rendezvény-
sorozat, ezért ezt a könyvtárat otthagyjuk nekik ajándékba. Szá-
mukra ez nagy segítség, mert ott szakkönyvet magyarul alig ad-
nak ki. Zárásként a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
tériumben még kiosztjuk az év szakújságíróinak járó díjakat is.
– Megtalálják az érdeklôdök ezeket a könyveket a könyves-
boltokban?

– Sajnos nem. Az ismeretterjesztô könyveket igen, de a szakiro-
dalom elérhetetlen. A vidéken élô gazdák számára fôleg. Ezért a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezô-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal javaslatára a Magyar Agrár-
kamara közremûködésével hozta létre a „mezôgazdasági olvasó-
pontok”-at. A hivatal feladata a brüsszeli támogatások szétosztá-
sa (ennek egy része az Új Magyarország Nemzeti Fejlesztési
Program): egyrészt a földalapú segítségre használják fel, másrészt
a vidéki életmód javítására fordítják. Az agrárium által létreho-
zott könyvtámogatási rendszer hasonló, mint amit a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedôk Egyesülete Márai- program-
ként kezdeményezett a Kulturális Minisztériumban. Ott még
nem történtek lépések az ügyben.
– Milyen lépéseket tett a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium és a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal?
– Az elmúlt évben a Magyar Agrárkamara létrehozott Magyar-
országon 202 mezôgazdasági információs központot egy kézi-
könyvtárral. Ezt négy év alatt kell felépíteni. Minden könyvtár-
ban 180-féle kötetet fognak elhelyezni. Három példány lesz
mindenbôl: egy helyben olvasható, egy a szaktanácsadói falu-
gazdászé, egy pedig kikölcsönözhetô. Az agrárkamara a támoga-
tás segítségével évi 120 millió forintból felvásárolja a kiadóktól
a szükséges könyveket, ezzel segítve a kiadást is, hiszen így a
könyvekbôl 606 darab biztosan el fog kelni. Már fél éve tart a
könyvbeszerzés. Minden második hónapban érkeznek majd a
pontokra a kiadványok. 
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Könyvhónap és olvasópontok
a mezôgazdászoknak

interjú
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Új korszak kezdôdik a Móránál. Janikovszky János,
az írónô Janikovszky Éva fia, aki már hosszú évek
óta többségi tulajdonosa a cégnek, most átvette a

vezérigazgatói pozíciót. Nagyszabású tervei között
nemcsak a kiadó gazdasági életének racionalizálása

szerepel, melynek értelmében a kiadó és raktárbázi-
sa nemsokára új helyre költözik, hanem okos üzlet-
politikával a Móránál rég nem látott írókat is sorra

visszacsábít a kiadóhoz.

■ – Igazgatóként rögtön az elején alapvetô változtatásokat vezet
be a kiadónál.
– A Móra Kiadó egy cégcsoport tagja. Nekem több más vállalkozá-
som is van, amelyeket együtt, cégcsoportként, nem különálló vál-
lalkozásokként kezelek. A kiadó cégcsoportba integrálása most fo-
lyik, a folyamat kellôs közepén vagyunk. Ezt a lépést nem a gazda-
sági válság kényszerítette ki, de  lehetôvé teszi annak könnyebb el-
fogadtatását. Kezdeti intézkedések után, február végével a különbö-
zô helyeken található raktárakat szervezzük egy telephelyre a XI. ke-
rületbe. Egy helyen lesz valamennyi cégünk raktára, így egyszerû-
sítjük a logisztikai és az informatikai feladatokat. A kiadó székhelye
június folyamán kerül át a cégcsoport központjába. Könnyebb lesz
áttekinteni a munkafolyamatokat és a feladatokat, egyszerûsödik az
ellenôrzés, a számonkérés.
– Nem nagy merészség a gazdasági válság idején átvenni egy céget?
– Épp ellenkezôleg. A tulajdonosi érdekek megfelelô érvényesítését
csak így lehet megoldani. Az idei év senki számára nem lesz egysze-
rû. A válságot azért tartom kritikusnak a kiadó számára, mert tarta-
ni kell attól, hogy egyik-másik kereskedô fizetôképessége romlik. A
vásárlóerô visszaesése kevésbé tölt el félelemmel.
– Változik-e a kiadói koncepció? Megmaradnak a régi szerzôk,
életmûsorozatok és folytatják az új tehetségek felkarolásának
hagyományát is?
– A Móra Kiadó egyik feladata a múlt értékeinek ápolása, a másik
a kortárs írók mûveinek piacon tartása, itt Békés Pál és Nógrádi Gá-
bor nevét emelném ki, a harmadik pedig a jövô klasszikusainak fel-
fedezése és útnak indítása. Utóbbira példa Mikó Csaba, akinek Tü-
körváros titka címû elsô regénye egy olyan komoly fantasy könyv,
amilyennel a hazai szerzôk körében ritkán találkozunk. De említ-
hetném Kiss Attilát is, aki a fiataloknak szóló történelmi regény mû-
faját újította meg. Szeretnénk továbbá jó minôségû, külföldi isme-
retterjesztô könyveket adni a magyar fiatalok kezébe. Krónika né-
ven van egy nagy formátumú, alapos ismeretterjesztô történelmi so-
rozatunk, ennek négy kötete jelent meg eddig, idén a kínai császá-
rokról, valamint a maja királyokról és királynôkrôl jelenik meg kö-
tet, és 2010-ben tovább folytatódik a projekt. Vannak kisebb beru-
házásaink, mint a Kis felfedezôk zsebkönyve címû sorozat, amely
világszerte negyvenmillió példányban fogyott el és több tucatnyi
kötetbôl áll. Négy már karácsony elôtt megjelent, négy februárban
lát napvilágot, és újabb négy ôsszel. A legkisebbek számára is sze-
retném szaporítani a könyveink számát. Már féléves kortól ajánljuk
az amerikai szakemberek által kifejlesztett Baba szeme sorozatun-
kat, amely a Magyarországon egyre népszerûbb Okosbaba program
terjesztôivel indított együttmûködés elsô közös terméke. 

A Móra elsôdleges célja mindig az volt, hogy a legkisebbeket is
hozzásegítse a könyv szeretetéhez. Úgy vélem, nagyon fontos, hogy

mit lát a gyerek születésétôl kezd-
ve, mert azzal formálódik az ízlé-
se. Riasztónak tartom azt a tartal-
mában és megjelenésében egy-
aránt színvonaltalan, többnyire
giccses terméktömeget, ami ma a
legkisebbek számára jelen van a
könyvpiacon. Megszállottan har-
colok ez ellen, színvonalas, eszté-
tikus, tartalmas lapozókat, lepo-
rellókat, bébikönyveket szeretnék
a könyvesboltok polcain látni.

– Kiknek az életmûsorozatát gondozzák a továbbiakban?
– Retro korszak van, amit nem szégyellek: nagyon sok energiát for-
dítok személyesen is arra, hogy azokat a szerzôket, akiket elvesztet-
tünk, visszahozzuk a kiadóba. Sikerként könyvelem el, hogy vissza-
csábítottuk a kiadóba Szepes Mária (a gyerekek vonatkozásában)
teljes életmûvét, örökösei révén Fekete István életmûvét a teljes vé-
delmi idôre, nálunk van G. Szabó Judit, Varga Katalin, Zelk Zol-
tán, Öveges professzor, Kertész Erzsébet életmûve, Erich Kästner
és Bálint Ágnes legtöbb mûve, és nemsokára megjelenik Marék Ve-
ronika újabb öt könyve is. Persze ezek mind retro érzést keltenek,
Marék Veronika ezen könyvei 1958 és 1961 között jelentek meg,
Móra-könyvek voltak és büszke vagyok rá, hogy a szerzô nekünk
adta oda ismét felújított kiadásra. 
– A kiadó egyik legnagyobb piaci sikere a Vámpír sorozat.
– Darren Shan valóban rendkívül sikeres szerzônk, a Vámpír Köny-
vek sorozatából háromszázezren felüli eladást produkáltunk, jelenleg
a Démonvilág sorozat jelenik meg tôle. Mivel a szerzô csak harminc-
egynéhány éves, még bôven írhat könyveket. Épp a napokban kap-
tunk egy ajánlatot a vámpírtörténetek képregény formában, japán
manga illusztrációkkal való megjelentetésére.
– Folytatódik a Janikovszky Éva Irodalmi Alapítvány és a Móra
Kiadó együttmunkálkodása?
– Ez nehéz kérdés. Szeretnék sokkal többet foglalkozni az ala-
pítvány ügyeivel, mint amennyit az idôm engedi. Két évvel ez-
elôtt adtuk át elôször a Janikovszky Éva-díjakat, de nem tudom,
idén lesz-e rá lehetôségünk. A költözés és a teljes átszervezés stá-
diumában nem biztos, hogy lesz rá emberi és anyagi erôforrás.
De ha idén nem is, jövôre szeretném folytatni a díjak átadását.
Édesanyám emléke is ezt diktálja. Az alapítvány idei terveiben
két emléktábla-avatás szerepel viszont, az egyik a Bajza utcai há-
zon, ahol laktunk, a másik pedig a szegedi Löw Lipót utcai há-
zon, ahol anyu született. Kiadói hír, hogy az eddig megjelente-
ken felül az összes olyan Janikovszky Éva-könyvet, amely vala-
ha angolul és németül megjelent, a Móra Kiadó a jövôben a ma-
gyar kiadásokkal együtt idegen nyelven is megjelenteti. Három
ilyen, mondhatni új kötet már kapható a boltokban és meglepô-
en jól fogynak. Külön öröm számomra, hogy az Örülj, hogy
fiú!, Örülj, hogy lány! német kiadásának szövegét legidôsebb,
immár egyetemista lányom, Janikovszky Dóri gondozta. Nem
protekciós munkát kapott, hanem kiérdemelte, hiszen anyanyel-
vi szinten tud németül. A korábban csak magyarul megjelent
könyveket most fordíttatjuk angolra. Örökösként szerzôdést kö-
töttem továbbá egy francia nyelvterületen mûködô svájci kiadó-
val, amely több Janikovszky-könyvet kiad franciául, és azt terve-
zem, hogy megvesszük tôle a mai, korszerû fordításokat, és ap-
ránként megjelentjük ôket. 
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Retro hangulat és ismeretterjesztés a Móránál
Új arculat új helyszínen






