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A magyar népességnek irodalmias lelkületével kisebb-
ségben levô része a mái napig hálatelt szívvel emlékezik
Supka Gézára, a Literatúra fôszerkesztôjére, aki kiterjedt
munkássága mellett halhatatlanná tette nevét azzal is,
hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedôk Or-
szágos Egyesületének miskolci közgyûlésén több mint
nyolcvan évvel ezelôtt javaslatot tett arra, hogy „könyv-
nap rendeztessék”… A hagyományôrzô utókor ha más-
kor nem is, de minden esztendô június havának elején il-
lô tisztelettel felemlegeti nevét, hosszú-hosszú évek óta
ugyanis  ebben az idôszakban rendezik meg a kortárs
magyar irodalom ünnepét, azaz az Ünnepi Könyvhetet,

és az ilyenkor szokásosan elhangzó ünnepi beszédekben nem marad említetlen Supka Géza,
és a magyar könyvkultúra történetében meghatározó jelentôségû javaslata.

Supka Géza babérjaira törve – és nyolcvan évvel ezutáni állandó felemlegetésemre vágyakozva
– ezennel, a dolog jelentôségének tudatától áthatva, a magyar könyvszakma ügyének jövôjét szol-
gálva ünnepélyes javaslatot teszek az olvasó nyilvánosság elôtt: „ebooknap rendeztessék”…

Június elejei számaink elsô megjelenésünk óta hagyományosan az Ünnepi Könyvhétrôl
szólnak, nincsen ez másként most sem. Igyekeztünk olyan szerzôket megszólaltatni, olyan
könyveket bemutatni, amelyek megjelenését kiadóik a kortárs magyar irodalom ünnepére
idôzítették. Természetesen azzal a gonddal küzdöttünk most is, amivel az ünnepnapokat
megelôzô és követô szürke hétköznapokon is mindig, vagyis hogy sokkal több figyelemre
méltó kötet jelenik meg, mint amennyirôl módunk és lehetôségünk van beszélni. A szûkös-
ség szorító kényszerérôl szólva, ezt még fokozni is tudom: sokkal több figyelemre méltó
írás, interjú, cikk, közlemény olvasható e számunkban is, mint amennyit e szûk oldalon la-
punk bevezetôjeként figyelmükbe ajánlani módomban áll.

Most pedig visszanavigálom magamat az „ebooknap” gondolatához. Mindenki elôtt ismere-
tes, hogy hosszú évek óta vannak találgatások a papíralapú könyvkiadás (és lapkiadás) jövô-
jérôl, és az e találgatások eredményeként kialakult jövôképekben meghatározó szerepe van
az „e-könyvnek”. Történt, hogy 2009 karácsonya körül az Amazon internetes könyváruház
marketingfogásként is jól funkcionálóan nyilvánosságra hozta az üzleti információt: decem-
ber 25-én több e-könyvet adtak el, mint hagyományos, papíralapút. Úgy vettem észre, ettôl
kezdve gyorsult fel a könyvszakmának az újra fogékony köreiben az e-könyv elôállítását, ter-
jesztését szolgáló fejlesztômunka. Gyurgyák János, az Osiris Kiadó igazgató-fôszerkesztôje e
számunkban az e-könyvrôl beszélve kimondja: „szerintem a papíralapú könyvnek vége van”.

Ha valóban ez a helyzet, hát hirdessük meg az „ebooknapot”. Nyolcvan év múlva talán a valami-
lyen elektronikus eszközzel felszerelkezett olvasók holografikusan kivetített tömege ott áll majd a
budapesti Vörösmarty téren, amit akkor már esetleg Neumann János térnek hívnak, a Magyar
eKönyvkiadók és eKönyvterjesztôk Egyesülésének (MeKeKE) elnöki-hologramja elmondja az
egybegyûlteknek ünnepi beszédét, amelyben nem mulasztja el megemlíteni, hogy az ebooknap
ötletét nekem köszönheti az utókor, majd a „kütyükkel”  felszerelkezett hologramok megrohamoz-
zák a virtuális pavilonokat, rácsatlakoznak a dugaljakra, rövid úton letöltik az ôket érdeklô, akkori
kortárs magyar nyelvû irodalom színe-javát, és nagy sorokban állnak az alkotók asztalai elôtt, hogy
türelmesen kivárják, míg az író hologramja ellátja digitális aláírásával alkotását. 

Eme kis antiutópikus gondolatfutam természetesen csak a szegényesen elképzelt jövô
(ami nyolcvan év múlva lesz, azt szerintem ma még elképzelni sem tudjuk), emiatt most azt
javasolom: aki teheti, menjen el a budapesti Vörösmarty téren az Ünnepi Könyvhét rendez-
vényeire, találkozzon az írókkal, kiadókkal, kérjen aláírást az ott vásárolt papíralapú könyve-
ibe a szerzôtôl, érezze jól magát a könyvheti nyüzsgésben, ha nem a Vörösmarty téren, ak-
kor Óbudán, a Ráday utcában, vagy az Újbudai Könyvhéten, illetve az ország nagyszámú vá-
rosában, ahol lesznek könyvheti rendezvények.

Örüljünk a könyvünnepnek. Most még megtehetjük.
(A Szerk.)
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„A feledés és az em-
lékezés enciklopédiá-
ját egyaránt a félelem
hívta életre, hogy e
közöny és a restség
végleg maga alá te-
meti a múltat.” –
Ungvári Tamás

„Nem akarom
meghatározni ma-

gamat. Az egyik
azt mondja, hogy

túl hosszúak a
verseim, a másik
azt, hogy túl szé-
lesek a soraim, a

harmadik, hogy
biologista vagyok.
Miért, mert bele-
írom, hogy hány

szeme van a
légynek?” –

Juhász Ferenc

„A lemur a római mitológiában a visszajáró lélek szimbóluma,
az egyik megfejtés tehát az lehet, hogy a lemurhoz hasonlóan
járok vissza a múltba, ezekbe a már nem létezô, nehezen re-
konstruálható világokba, úgy mozgok bennük, mint egy szel-
lem.” – Garaczi László
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– A kötet alcíme: Egy lemur vallomásai. A lemur-tematika már
másik két kötetben,a Mintha élnél, illetve a Pompásan buszo-
zunk címûben is elôkerült. Mit takar ez a makiféle állat, a le-
mur, mint szimbólum?
– Az elsô két darab a fôhôs gyerek- és kiskamasz koráról szól,
a 60-as, 70-es évekrôl, aminek ez az új könyv bizonyos érte-
lemben a folytatása. A fiatalembert 14 éves éves korában
hagytuk el, most 17–18 évesként látjuk viszont. A lemur a ró-
mai mitológiában a visszajáró lélek szimbó-
luma, az egyik megfejtés tehát az lehet, hogy
a lemurhoz hasonlóan járok vissza a múltba,
ezekbe a már nem létezô, nehezen rekonst-
ruálható világokba, úgy mozgok bennük,
mint egy szellem. A lemur nevû, fôként Ma-
dagaszkáron élô, de a budapesti Állatkert-
ben is megtalálható macskamajom-féle
konkrét formában is, mint motívum, végig-
kíséri a hôsünket. 
– A korábbi kötetekhez hasonlóan ebben is
számos önéletrajzi és fiktív elem lett össze-
gyúrva.
– Felhasználtam saját emlékeket is, de könyv-
táraztam is, beszélgettem emberekkel, akik-
nek voltak hasonló élményeik. Mindez a re-
gényben már szétszálazhatatlan, talán én se
tudnám megmondani, mi a saját, a hozott, a
kitalált, az elképzelt. Fiktív regényvilágot
akartam építeni, amiben vannak hôsök, van
elbeszélô és történet, és ennek a történetnek

egyfajta íve. Ebbôl a szempontból tulajdonképpen lényegtelen,
hogy bizonyos mozzanatok honnan származnak.
– Ezek olyan általános élethelyzetek, amelyek bárkivel meg-
történhettek, aki a Magyar Honvédség állományába tartozott,
és volt sorkatona. Minden katona került megalázó helyzetek-
be, megtapasztalta a kiszolgáltatottságot. Mit kutatott? 
– Az elsô két lemur-könyvben is koncentráltam arra, hogy hi-
teles legyen az atmoszféra, a tárgyi, a beszélt nyelvi környezet,

milyenek voltak a ruhák, az illatok, a hirde-
tések a villamoson, milyen boltok, kirakatok
voltak a körúton, mirôl beszélgettek az em-
berek stb. ennek most is utánajártam. 
– Sajátos, honvédségi zsargon jelenik meg
a könyvben. Lehetett ezt gyûjteni?
– Például a Honvédelmi Minisztérium a het-
venes évektôl kiadott egy antológia-sorozatot
sorkatonák írásaiból. Egy részük nagyon hasz-
nálható, aktivizálta az emlékeket. Vannak az-
tán katonatiszti memoárok, például teljesen
véletlenül felfedeztem az OSZK-ban egy gye-
rekkori barátom katonatiszt apjának a vissza-
emlékezéseit. Kaptam privát katonai szleng-
szótárakat is, ezekbôl is nyertem inspirációt.
– Akkor több éves munkát jelentett a regény
megírása. Úgy dolgozik, hogy párhuzamo-
san ír többféle dolgot, regényt, drámát és
novellákat?
– Többnyire igen. Egyiket felfüggesztem, pi-
hen, érlelôdik, közben a másikkal próbálok

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010

AA  kkaattoonnaabbaarrááttssáágg  vvaallaahhooggyy
kkééttssééggbbeeeesseetttteebbbb  ééss  iiggaazzaabbbb
Garaczi László könyve a sorkatonaságról

Folytatódik
Garaczi László
lemur-sorozata.
A könyvhétre a
Magvetônél
Arc és hátraarc
címmel megje-
lenô harmadik
könyv a Kádár-
korszakba, a
honvédség in-
tézményrend-
szerébe kalau-
zolja olvasóit.

KÖNYVRÔL

Garaczi László 
ARC ÉS HÁTRAARC  
Magvetô Kiadó
176 oldal, 2490 Ft

266 KÖNYVHÉT



haladni, elôfordul, hogy egyszerre 3-4 dolgot is fejlesztek így,
vetésforgóban.
– Volt olyan pillanata a fôhôsnek a honvédségnél, amit pozi-
tívan tudott megélni? Vagy az egész csak idôpocsékolás volt
számára?
– Sokan, akik katonák voltak, azt mondanák erre, hogy klassz
volt, megedzôdtek, férfivá értek, komoly tapasztalatokra tet-
tek szert. Szerintem inkább romboló hatása volt. Sok utólag
vidámnak tûnô anekdota a megtörténtekor egyáltalán nem
volt az. Leszerelés után úgy tekinthettem magamra, mint
olyan emberre, aki elfogadja, hogy hónapokon keresztül ér-
telmetlen és megalázó dolgokat hajtatnak végre vele. Nem
hiszem, hogy ez jót tesz az önbecsülésnek. Egy dolog mégis
érdekes, a bent születô barátságok tapasztalata. A kiszolgál-
tatott helyzetben egymás mellé kerülô emberek között más-
fajta kapcsolat jöhet létre, mint a civil életben. Kétségbe-
esettebb, mélyebb barátságok. Olyasmit tudunk máig is egy-
másról, amit más nem, például, hogyan viselkedünk véglete-
sen kiszolgáltatott helyzetekben, milyenek a védekezési, a
túlélô stratégiáink. 
– Azt mondják, a katonabarátságok gyakran egy életen át tar-
tanak. 
– Számomra is kérdés volt, hogyan mûködhetnek ezek a barát-
ságok késôbb. Ottlik Géza az Iskolában valami olyasmit mond,
hogy megszenvedték a kadettiskolát, de életre szóló, mély ba-
rátságok születtek. Az én hôseim nem ilyen szerencsések.
– Ottlikra mennyiben  játszik rá?
– Hasonló a szerkezet annyiban, hogy van egy fôhôs, aki
elbeszéli a történetet, és alkalmazkodóbb típus, mint a ba-
rátja, aki konokul ellenáll, nehezebben fogadja el a szabá-
lyokat. Nálam is szerepel egy katonamemoár, naplók, amik
segítik a narrátort az írásban, de ez inkább csak amolyan
hommage. És talán nyelvileg sem áll messze ez a katonás,
rövidmondatos beszédmód Ottlik tiszta, sallangmentes
prózájától.
– Nyilván sokan saját történetként olvashatják az Arc és hát-
raarcot. Az ifjabbaknak felfedezôút lehet, mert felnôtt egy ge-
neráció, aki nem ismeri a sorkatonaság fogalmát.
– Amellett, hogy ez egy katonasztori, archetipikus helyzeteket
jár körül. Mindenkinek vannak emlékei, tapasztalatai arról,
milyen, mikor a család intim, szeretetteljes közegébôl egy in-
tézmény falai közé kerülnek, legyen az iskola, sportegyesület,
nyári tábor, ahol a nevük egy közömbös tétel lesz a sok közül,
ahol hierarchia van, ahol kiszolgáltatottak a felsôbbségnek,
ahol nem értik, mit miért kell tenniük. 
– Lesz folytatása a lemuroknak?
– Vannak elképzeléseim a folytatásról, elkezdtem anyagot
gyûjteni. Lehet, hogy megint kimarad néhány év, és a 80-as
éveket próbálom megírni, ami történelmileg is elég izgalmas
kor. Akkor kezdtem Budapestet komolyabban megismerni, a
színeit, a lendületét, a bugyrait, változott a politika is, rések
nyíltak, és bejött a képbe az irodalom. Szívesen elvezetném a
hôsömet ebbe a világba. 
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– Hogyan, mivel készül az Ünnepi Könyv-
hét megnyitására?
– A könyvkiadók szövetségének (az
MKKE – a szerk.) elnöke kért fel engem
erre a megtisztelô feladatra, amire én
azon nyomban igennel válaszoltam. Elô-
ször történik meg, hogy egy nyugati, haj-
dani emigráns író nyitja meg az Ünnepi
Könyvhetet. Ez a körülmény szabja meg
aztán a mondanivalómat, egyrészt az új-
bóli találkozás Magyarországgal, más-
részt pedig annak jelentôsége, hogy a
magyar irodalom egysége jegyében
mondhatni a nyugati magyar irodalom
majdhogynem teljesen integrálódott a
magyar irodalom egészébe.
– A kapcsolat München és Budapest kö-
zött tehát élôbb, mint valaha; lehetôség
van a mindennapos kapcsolattartásra a
magyarországi irodalommal, de megvaló-
sul-e ez?
– A kapcsolat természetesen más minôsé-
gû lenne, ha Magyarországon élnék. Oly-
kor-olykor érkezik egy-egy telefon, vagy ha
éppen otthon vagyok, akkor találkozom
magyar írókkal, az Írószövetség vagy a
kiadók és terjesztôk egyesülésének egyik-
másik vezetôjével. Ez a kapcsolat azonban
alkalmi, nem rendszeres: akkor, amikor ar-
ra mód és lehetôség kínálkozik. 
– Figyelemmel kíséri-e a kortárs magyar
irodalmat?

– Amennyire lehet. Kilencvenévesen már
nem fogyasztok annyi könyvet, mint koráb-
ban és az érdeklôdésem is korlátozottabb,
mint volt korábban, de a magyarországi iro-
dalom alakulásáról többé-kevésbé értesü-
lök. Járatom a Magyar Nemzetet, irodalmi
folyóiratokhoz is hozzájutok, többé-kevés-
bé tisztában vagyok azzal, hogy a magyar
irodalmi életben mi történik. A kortárs ma-
gyar irodalomból azonban sajnos továbbra
is csak kevés mû jut el ide, nyugatra.
– Görömbei András mondta az Ön 85.
születésnapján tartott méltatásában,
hogy Borbándi Gyula küldetésének tekin-
tette az emigrációt. Hogyan értsük ezt a
kijelentést?
– Én 1949-ben hagytam el Magyarországot,
baloldali ember voltam mindig, a Nemzeti
Parasztpárt tagja és tisztségviselôje is vol-
tam, de akkor, amikor Magyarországon
megszûnt a többpártrendszer és megtör-
tént a kommunista hatalomátvétel, abban
én már nem találtam a helyemet, és el-
hagytam Magyarországot, ugyanakkor kap-
csolatban is maradtam az otthoniakkal a
családom és a baráti köröm révén. Har-
minc évig szerkesztô voltam a Szabad Eu-
rópa Rádióban, és volt, hogy irodalmi mû-
sort szerkesztettem, ami azzal járt, hogy fi-
gyelemmel kísértem a hazai sajtót, és ben-
ne az irodalmi életet és persze azokat a
könyveket, amelyek eljuthattak nyugatra.
Nem mondom azt, hogy mindet elolvas-
tam, de nagyon sokat abból a termésbôl,
ami Magyarországon megjelent.
– Ezzel párhuzamosan jelentôs irodalom-
szervezô tevékenységet is folytatott a Lá-
tóhatár illetve az Új Látóhatár munkatársa-
ként. Van-e ma ehhez fogható irodalmi fó-
ruma a nyugati magyar szerzôknek?
– Barátaimmal, akikkel még Magyarorszá-
gon ismerkedtem meg és idôközben ôk is
emigránsokká váltak, rendszeres kapcso-
latban voltam, velük hoztuk létre 1950-ben
a Látóhatárt. Ennek utódlapja az Új Látó-
határ 1989-ben megszûnt, és a többi sze-
parált publikálási lehetôség is. Miután za-
vartalan lett a kapcsolat a nyugati magya-
rok és az otthoniak között, már nem is volt

szükség arra, hogy külön folyóirat legyen.
Van ugyan újság, magyar lap, ami megjele-
nik, de olyan irodalmi orgánum, mint aze-
lôtt volt, az nincsen már. A nyugaton élô
írók, ha publikálnak, akkor magyarországi
lapoknak küldik el írásaikat. Saját tapaszta-
latból is mondhatom, hogy a magyar iro-
dalmi sajtó nagy érdeklôdéssel és rokon-
szenvvel fogad minden megkeresést, ami
a nyugati magyarok részérôl érkezik,
mondjuk Pestre.  Magyarországgal most
már zavartalan a kapcsolat, így aztán bárki
utazhat: magyar írók jönnek ide, a szemé-
lyes kapcsolatok elevenebbek, mindenki a
maga igényei szerint tart kapcsolatot a
magyarországi vagy a világon máshol élô
magyar írókkal. 
– Milyennek látja a magyar kultúra hely-
zetét?
– Az elôbb említett pozitív folyamatok vé-
leményem szerint jelentôs hatással voltak
a kultúrára is. A helyzet az, hogy Magyar-
ország szabad ország lett, irodalmi szabad-
ság van, mindenki azt ír le, amit akar, azzal
társul, akivel akar, tehát semmiféle hatóság
vagy politika nem dönti el az emberi kap-
csolatok alakulását, ez vonatkozik az írók
közötti kapcsolatokra is. Az irodalom fejlô-
dik, ezt tudomásul kell venni. A nyugati
magyar irodalom mint önálló létforma vi-
szont haldoklik, már nem olyan, mint ami-
lyen hajdanán volt, nincsenek önálló ki-
adók, nem jelennek meg könyvek, az írók
magyar lapokban publikálnak, ez azonban
egy egészséges fejlôdés. 
– Mivel foglalkozik mostanában?
– Elmúltam kilencvenéves, pályafutásom
végén vagyok – leginkább az emlékeimmel
foglalkozom, azon gondolkodom, hogyan
tudom hasznosítani mindazt, amit itt kint
tapasztaltam, láttam, hallottam.

Pompor Zoltán
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– Hogy-hogy tíz év után újra elôkerült ez a
figura?
– Nem tíz év után bukkant elô, folyamatosan
jelen volt, csak búvópatakszerûen. Tíz év
után derült ki, hogy egy kötetnyi anyag
megint összeállt a kalandjaiból. Talán mást
is érdekelhetnek.
– Változott valamit az elmúlt tíz év során a
figura?
– Igen, változott, de ez nem a szerzô szándé-
ka szerint történt. Van egy bizonyos tehetet-
lenségi erô az egész történetben. A könyv
olvasásakor egyértelmûen kiderült, hogy ez
a nagy ravasz Köröndy semmit sem örege-
dett a tizenhét év alatt. (Mert hogy az elsô
Köröndy-történetet éppen tizenhét évvel
ezelôtt írtam, afféle születésnapi ajándék-
ként önmagamnak, egy fájdalmasan kerek
születésnap alkalmából.) Köröndy negyven-
éves férfi ma is. Ez nem volt tudatos a ré-
szemrôl, de persze nincsen ellenemre. A
szerzô tehát nem tudta az akaratát ráerôltet-
ni a hôsére, de a hôs se tudta ráerôltetni az
akaratát a szerzôre. Azt gondolom, hogy ta-
lán egy kicsit cselekvôbb hôs volt az elôzô
kötetben. Meditatívabb hôs lett belôle, talán
összefüggésben azzal, hogy a szerzô a hôssel
ellentétben öregedett az elmúlt idôszakban.
– Nekem nem tûnik olyan nagy ravasznak.
Inkább csak úgy téblábol.
– A ravaszsága ebben áll csupán, hogy nem
öregszik. Egyébként igen, mindig is ez volt a
fô tevékenysége, hogy megfigyeli a világot,
szemlélôdik. De azért tíz–tizenöt évvel ez-
elôtt még többször rúgott labdába, ha sza-

bad ezzel a jelképes kifejezéssel élnem.
Most inkább valóban csak a nézelôdés jut
neki, bár néhány történetben azért még a
kezébe veszi a marsallbotot. De leginkább
áll a pálya szélén és nézi a többieket. De
mondom, ez nem volt szándékos a részem-
rôl, nekem is egy kicsit meglepetés volt,
amikor elolvastam a kötetet.
– Milyen a figura és a szerzô viszonya?
Ezek a történetek eredetileg a szerzôvel es-
tek meg?
– Talán ez az egyik legérdekesebb szá-
momra ebben a viszonyban. Nem is igazán
rejtett módon ô a szerzô egyik alteregója
volt valamikor. Most már viszont egyre ke-
vésbé. Persze ôriz a szerzô tulajdonságai-
ból egyet s mást, de elkezdett önálló életet
élni. Kialakult a maga szokásrendszere, ki-
alakult a maga habitusa, kialakult a világ-
hoz való viszonya, és ezek ma már szinte
függetlenek a szerzôtôl. Ha nyersebben fo-
galmaznék, akkor azt mondanám, hogy az
elôzô kötetben (Köröndy vesztésre áll. Fe-
kete Sas Kiadó, Budapest, 2000. A szerk.)
van olyan történet nem egy, amelyik
ugyanúgy esett meg a szerzôvel is. Ebben
szinte egy sincs. Van a történetnek valós
magva, de aztán amikor ebbe a történetbe
Köröndy kerül bele, ô másként fog visel-
kedni, egyre inkább másként viselkedik,
mint ahogy én viselkedem ma. Nem is
szándékozom már a szónak ebben az elemi
értelmében önéletrajzi hôst faragni belôle,
hiszen megvan már a saját legendáriuma,
megvan már a saját élete, a saját értékrend-
je, amely persze sok ponton találkozik az
én életemmel, legendáriumommal és ér-
tékrendemmel. De mondjuk például ez egy
igen fontos különbség kettônk között, hogy
ôrajta nem fog az idô. 
– Hogyan születtek meg most ezek a novel-
lák? Egész más most a helyzet, mint ami-
kor – tizenhét éve – egy napilap számára
készültek az írások hétrôl hétre. 

– Az itt olvasható történetek egy része meg-
rendelésre készült egy folyóirat számára.
Ezért is feszítik szét sokszor a tárcanovella
kereteit, hiszen az eredeti mûfaja ennek a
klasszikus tárcanovella volt, visszatérô hôs-
sel. A folyóiratban viszont nagyobb teret
kaptam. Érdekes módon ezek az írások bár
hosszabbak, mint a korábbiak, de ettôl nem
váltak sokkal fordulatosabbá vagy cselekmé-
nyesebbé, hanem inkább mélyebbek, kidol-
gozottabbak lettek. Másrészt, mivel egy
egész hónapom volt arra, hogy egy-egy no-
vella megszülessen, sokkal több választási
lehetôségem volt, mint akkor, amikor heti
penzumként írtam. Most rengeteg történet-
bôl válogathattam egy hónap alatt. Aztán
ugyanebben a lendületben és hangulatban
születtek késôbb is írások, amikor már a fo-
lyóirat megszûnt.
– Miért nem lettek cselekményesebbek
mégsem?
– A novella lehetôvé tenne egy izgalmasabb,
változatosabb, kalandosabb történetet, de a
figura maga olyan erôs, a figura, aki tizenhét
éve ugyanolyan, hogy ô nem teszi lehetôvé.
Köröndy jellegzetesen meditatív ember, aki
sok mindent nagyon szeret ebben a város-
ban, nagyon világosak az értékvonalai, na-
gyon világosak a szó valóságos és átvitt ér-
telmében is a mozgáskoordinációi. (Honvá-
gya lesz Soroksáron!) Fontosak neki a for-
mák, ô a polgár és a mûvész határán élô fi-
gura, olyan ember, aki arra való, hogy a világ
minden apró szépségét felfedezze. Olyan
ember, aki kommentál, de nem cselekszik. A
kalandokat pedig meghagyja a többieknek.

Márton Lilla
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Budapesti otthonában kerestem fel a költôt, hogy drámaírói
munkásságáról beszélgessünk, még mielôtt nyárra, hosszabb
idôre hazamegy. A Tabánra nézô szoba egyik sarkában ládák,
dobozok rejtik a Securitatétól kikért Kányádi-dokumentumo-
kat. Tizenhat kilót nyomnak, tudom meg
vendéglátómtól, de ezek csak az otthonában
és a városában rögzített anyagok. A kérdés-
re, hogy mekkora meglepetést okozott a
dossziék tartalma, ezt a választ kapom:
–  Végignéztem, de inkább a fiaim kedvé-
ért vettem ki a papírokat. Õk majd meglát-
ják, van-e bennük memoárértékû részlet.
Hogy ki mit jelentett, az nem különöseb-
ben érdekel, egy részükrôl már akkor is
tudtam, hogy besúgók. Egy férfi kezdett já-
rogatni hozzánk, a feleségem évfolyamtár-
sa volt, s egyszer Magdának elsírta magát,
hogy amikor ô jön hozzánk, én menjek el
hazulról. Tudjuk, ugye, milyen beteg az
édesanyja, külföldi gyógyszereken él, és
megfenyegették, ha nem vállalja, hogy je-
lent, akkor nem lesz patikaszer. Én azt
üzentem, gyere, mindig mondok annyit,
amennyi az édesanyád gyógyszeréhez
szükséges. Most én fogjam galléron? Az
ítélkezés nem reám tartozik.

–  Azért is érdekesek ezek a titkosszolgálati jelentések, mert
az elsô drámájában, amely 1969-ben íródott, éppen a „po-
loska” okozza a bonyodalmat. Mekkora bátorság kellett ak-
kor ennek a megírásához?

–  Afféle becsületbeli ügyként született ez a
tragikomédia. Beszéltem róla 1967-ben,
Bécsben, Sebestyén Gyuri barátomnak.
Kérdezi, hol ez a darab, add ide. Mondom:
otthon van. Az igazság az, hogy nem írtam
volt még meg. A következô évben úgy adó-
dott, hogy a feleségemmel Párizsba men-
tem, röstelltem, hogy nincs meg a dráma, s
Bécsben fogok találkozni Gyurkával. Ott-
hon, a konyhában, három-négy este megír-
tam az elsô felvonást. Visszafelé Salzburg
mellett vendégeskedtünk egy erdélyi
asszonynál, az ott töltött csodálatos három
hét alatt befejeztem a darabot, már csak az
utójátékból hiányzott valamennyi. Amikor
felolvastam, Sebestyén Gyuri azt mondta,
ezt leginkább rádiójátéknak tudja elképzel-
ni, vagy nyolcezer márkát fizetne érte vala-
melyik német adó. Sajnos, válaszoltam ne-
ki, nálunk, Erdélyben szigorú törvény van:
amit nem jelentettek meg, vagy nem mu-
tattak be otthon, azt csak külön engedéllyel

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010

LLeehhaallllggaattáássookk  aa  sszzíínnppaaddoonn
ééss  aa  vvaallóóssáággbbaann
Találkozás a drámaíró Kányádi Sándorral

A játékos gye-
rekversei és
személyes lí-
rája nyomán
oly közkedvelt
Kányádi
Sándort ke-
véssé ismert
oldaláról mu-
tatja be a He-
likonnál meg-
jelenô életmû-
sorozatának
legfrissebb
darabja, egy
drámakötet. 

KÖNYVRÔL

Kányádi Sándor
ÜNNEPEK HÁZA
Két dráma
és két forgatókönyv
Helikon Kiadó
224 oldal, 2990 Ft

272 KÖNYVHÉT



lehet külföldön nyilvánosságra hozni. Ez a kétszemélyes da-
rab húsz évig várta a minisztériumban a külföldi forgalma-
zási engedélyt. De én azt mondtam, hogy ha egy dráma jó,
akkor tíz–húsz–harminc év múlva is jó. Lehallgatásokat az
egész világon folytatnak ma is. Legföljebb annyiban évül el
ez a dráma, mondta annak idején Deák Tamás barátom,
hogy túlságosan technikához kötött, ami a „poloskát” illeti,
a fizika pedig fejlôdik. Ma már egy mobiltelefonnal akár fil-
met is lehet készíteni.
–  Végül 1990-ben Magyarországon jelent meg a Faltól fa-
lig. De milyen volt a sorsa a színpadokon?
–  Mûkedvelô társulat mutatta be 1984-ben Aradon, egy elô-
adás után betiltották, aztán egy ideig nem is kísérleteztem ve-
le. Már a szabad világban, 1991-ben színre vitték Budapesten
a Várszínházban, azt az elôadást én tiltottam le. Megnéztem,
és elszomorodtam. Kihúzták belôle a lényeget. Itt még olyan
rátarti világ volt akkor, azt mondták, a színészek nem értet-
ték, mert meglehet, hogy Ceausescu Romániájában volt le-
hallgatás, de itt nem fordult elô. Arról nem is beszélve, hogy
egy jeles rendezô, nem is akarom bántani, úgy osztotta ki a
szerepeket, hogy el sem olvasta a darabot. Fölhívtam azzal,
hogy ide figyelj, ezek a drámabeliek nem nagyszülôk, hogy
ötvenen felüli színészekkel játszasd el, hanem fiatal házasok,
gyereket várnak. Csak annyit kérdezett: olyan fiatalok?... Az-
tán Temesvár ostroma után ott is bemutattuk, akkor annak
örültem, hogy egy gyerekkori barátom, Cseresznyés Gyula
rendezte, aki szívbeteg volt. Azt kértem: Gyula, ha a színé-
szekkel bajlódni kell, hogy a szerzôi utasításokat nem hajtják
végre, ne törôdj vele, csinálják, ahogy akarják, a Te szíved egy
dobbanása többet ér, mint az egész irodalom. Aztán Pesten
játszották háromszemélyes formájában a darabot; a hatalom
is megjelent a színen, de azt az elôadást én nem láttam,
ahogy a késôbbi udvarhelyi és egyéb bemutatókat sem. 
–  Az ünnepek háza címû drámája idôhöz kötöttebb, párt-
funkcionárius a fôhôse. Hogyhogy az mégis a megírását kö-
vetô elsô évben színpadra kerülhetett?
–  Nem volt az olyan egyszerû történet, már a próbákat is két-
szer leállították, a tizedik elôadás után pedig végképp betil-
tották. Hívtak egyezkedni a minisztériumba, de én nem fo-
gadtam el az ajánlataikat.
– Ha most drámát írna, milyen témához nyúlna?
–  A megkezdett drámákat kellett volna befejezni. A Vidéki
Prométheuszt például; aktuális dolgok is lettek volna benne.
Prométheusz nem sziklához van szögezve, hanem egyszerû-
en a sínek közé van kikötve, a sas helyett a vonat megy el
olykor fölötte. Egy csomó verset, ami megvan, ebbe bele le-
hetett volna ültetni. Nem mentség, hogy ha nem lett volna a
nemzetiségi sors, mekkora drámákat írtam volna. Egyedül én
vagyok a hibás: lusta is voltam, meg szószátyár vagyok, job-
ban megy a szóbeli, mint az írásbeli. A három-négy darab és
két kötet jó novella helyett megírtam a mesetörténeteket.
Azok is fontosak. Végül jó befektetô voltam, gyerek olvasóim
felnôve a saját gyermekeiknek meg az unokáiknak adták to-
vább a verseimet.

Mátraházi Zsuzsa
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a Helikon Kiadó könyvespavilonjánál.



Mindenféle
és legendamesék
Különlegesen gazdag kí-
nálatban minden mesetí-
pust felvonultató magyar
népmesék találhatók eb-
ben az album alakú kötet-
ben: tündérmesék, állat-
mesék, rátótiádák, hazu-
dós mesék, formulame-
sék stb. A fortélyos öreg
c. összeállítás anyagát
Mezey Katalin válogatta, hogy milyen for-
rásokból, az kiderül a kötet végén találha-
tó irodalomjegyzékbôl. Az általa átírt szö-
vegeknek nagy sikerük van, hiszen a kötet
már 4. kiadásban látott napvilágot. Ehhez
a népszerûséghez jócskán hozzájárulnak
Jankovics  Marcell egész oldalas színes
képei. Ezeken népmûvészeti motívumo-
kat felhasználva jeleníti meg a népmesék
szürreális világát. Az illusztrátor ajánló
soraiból kitetszik: abban bízik, hogy az e
mesékben rejlô sok évezredes bölcsesség
egyedi élménnyé válik.

A magyar mesekincsbôl közel félszáz le-
gendamesét válogatott ki Nagy Zoltán. (A
tartalomjegyzék feltünteti,
kik adták közre eredetileg
ezeket: kiváló néprajzkutatók,
mesegyûjtôk, Nagy Zoltán
maga 11 mesével járult hozzá
ehhez a különleges kötethez.
Ezek a történetek átmenetet
képeznek a mesék és a legen-
dák között. Alapvetô sajátos-
ságuk – mivel a keresztény-
ség megjelenése után kelet-
keztek –, hogy Isten, Jézus, Szent Péter, ör-
dög, angyal jelenik meg az egyszerû embe-
rek között, de szerepelnek itt mesebeli ki-
rályfiak csakúgy, mint valóságos remeték.
Számos legendamese hordoz fontos erköl-
csi üzenetet, e szereplôk nélkül is. Az An-
gyalbárányok c. kötet Sinkó Veronika
összetéveszthetetlen, a népi és a szakrális
képi világot egyénien alkalmazó illusztráci-
óival jelent meg.

Egy meghökkentô, egy
megkapó és egy vidám
Falko Honnen Nem hiszek a szememnek
c. képeskönyvének Képtelenségek kere-
sôkönyve az alcíme. A tizenegy oldalpá-
ron a szerzô egyenként több mint két tu-

cat képtelenséget rejtett el.
Az oldalpárokon egyébként

egy farmot, egy városi
utcarészletet, egy kem-
pinget, egy családi ün-
nepséget, egy focipá-
lyát, egy jégbüfét, egy
kertet, egy konyhát,
egy állatkerti jelenetet,
egy kis tavat és végül
közlekedô embereket meg jármûve-
ket láthatunk. A pár soros szövegek
csak kedvcsinálók a vicces lehetet-

lenségek megkereséséhez. A szórakozta-
tó, igényes rajzokkal illusztrált könyv a
legkisebbek megfigyelô-képességét fej-
leszti, és ha felfedeznek sorban egy-egy
furcsaságot, biztosan neve-
tésre fakadnak. Hogy az „ol-
vasó” ellenôrizhesse magát,
az utolsó két oldalon megta-
lálja az összes képtelenséget.

Ranschburg Jenô Gyerek-
ségek c. verseskötetében
egy óvodás korú kisfiú szá-
mol be élményeirôl, tapasz-
talatairól, érzelem- és gon-
dolatvilágáról. A neves

pszichológusnak –
némi túlzással azt is mondhatjuk
– nem lehetett nehéz belebújni
egy kisgyerek bôrébe, hiszen
egész életében lélektannal és ki-
sebb-nagyobb gyerekekkel fog-
lalkozott. A lánya, Borsi Vera il-
lusztrálta kötet azután jut nyom-
tatásban az olvasókhoz, hagyo-
mányos könyvként is, miután
hangoskönyv formájában már

nagy sikert aratott. A verseket maga a
szerzô olvasta fel. A Gyerekségek meg-
születéséhez persze nemcsak több évti-
zedes praxis, hanem költôi adottság is
kellett (hiszen kötött formát, rímet is
használ).  A kötet kicsiknek és szüleik-
nek is szórakoztató, elgondolkodtató,
hasznos olvasmány.

Sietek mindenkit meg-
nyugtatni Csukás István új
könyvében, A nagy ho-ho-
horgász kórházban címûben,
a Nagy Horgász nem azért
kerül kórházba, mert beteg,
hanem mert festés-mázolás,
lakásfelújítás kezdôdik ná-
luk. Fôkukaccal együtt kiöt-
lik, hogy hová menjenek, mi-

vel a folyóra nem mehetnek,
ugyanis horgászati tilalom
van. Kórházba mennek, mert
ott csend van és nyugalom.
Azt talán mondanom sem
kell, csak addig, amíg teljes
felszereléssel be nem vonul-
nak – mindenféle bajt szimu-
lálva. S mivel másutt nincs
hely, a gyerekosztályra. Ahol

ettôl kezdve igen jó lesz a hangulat. Az is
kezükre játszik, hogy a fôorvos úr is hor-
gász. Hogy hova tûntek egyszerre az ágy-
tálak – persze kiderül. Hogy az injekciós
tûkbôl remek horgok lesznek – magától
értetôdik. Hogy ki kerül iszapfürdôbe és
kik az éjszakai horgászat résztvevôi s

hogy mennyit idegeskedik, szen-
ved szegény fônôvér, mindez Csu-
kás Istvánhoz méltó ötletességgel,
vidámsággal van leírva. Sajdik Fe-
renc színes rajzai pedig csak fo-
kozzák a humoros hatást.

Olvasáskedveltetô 
Az Akadémiai Kiadó új sorozattal
jelentkezett a XII. Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon. A Kiadó

egyértelmûen jelzi, hogy az olvasástanu-
lást és az olvasás örömének megtapasz-
talását segítô sorozat a Mesetárs. A so-
rozat elsô darabja Verbô-
czy Antal Talán az elefánt
c. kötete, amelynek gyer-
mekszereplôi az iskolás
Dóra és kisöccse, Fürtöske,
akiknek külön anyukájuk
van. Szakállas Apu viszont
közös. Aztán itt van még
Kukucs Kata, a nagynéni,
aki mindent becéz. Feltûn-
nek a nagyiék is. És persze
fontos szereplô a piros kalapos sárga
mûanyag Pam Manó, aki a Manipulációs
Tevékenységet Fejlesztô Intézetben szü-
letett. Kalapján három lyuk van, egy kör,

egy kocka és egy csillag alakú.
Az ugyanilyen alakú mûanyag
formákat kell bedobni Pam Ma-
nó kobakjába, hogy a kisgyerek
manipulációs tevékenysége fej-
lôdjék. Az olvasó betekintést
kap egy család életébe, gyerekek
és felnôttek kalandjaiba. A ked-
ves, vidám mesefüzér az idô
múlását is érzékelteti.     
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Kertész Balázs
Montanus Berzen-
ke és a csepûrágók
c. kötete hétéves
fôszereplôjének,
egyben mesélôjé-
nek igazi neve Pé-
ter, a Berzenke
csak a jellemzô be-
ceneve. Kisöccsé-
nek, Bálintnak ô adja a Kisnyávogós nevet.
Apa és anya számára egy személy: Pama.
Amikor mindenbôl elege lett, elhatározta,
hogy világgá megy. Egyszer csak furcsa
feliratra lesz figyelmes: Megnyílt a 2 cse-
pûrágó világa! A Rom-sor egyik kis házá-
ban talál rá Jonatánra és Dömö-
törre, a két csepûrágóra. A „ván-
dorlegény” három napra – mert
három nap egy esztendô – elsze-
gôdik hozzájuk. A tanulóév vé-
gére Péter leszokik a berzenke-
désrôl. – Mindkét kötetet Loch
Csilla illusztrálta. Ám nem min-
den kép színes, ezeket az olva-
sóknak kell kiszínezniük. 

Képes ismeretek
Az Elsô LAROUSSE könyvem a termé-
szetrôl képes enciklopédia formájában se-
gít felfedezni a természetet. Hét témakör-
ben szerezhetnek – na-
gyon pontos színes il-
lusztrációk révén és
rövid leírások segítsé-
gével – alapvetô isme-
reteket a kis olvasók.
Az egyes fejezetek cí-
me: A kert, A vidék, A
vízpartok, Az erdô, A
tengerpart, A hegyvi-
dék, A déli tájak. Min-
den fejezet elején nagyméretû kép találha-
tó, ahol megfigyelési feladatokat kapunk,
és a kertész, gazda stb. találós kérdéseket
tesz fel. A fejezetet jelölô kis szimbólum
alatt rövid bevezetô szöveg áll, aztán kö-
vetkeznek a magyarázó rajzok. Az olvasó
kedve, érdeklôdése szerint választhat, eb-
ben segít a könyvet lezáró Mutató.

„Mióta tengeri hajózás létezik, azóta fe-
nyegetik kalózok a keres-
kedelmi szállítmányokat –
olvashatjuk Tatjana Marti
Kalózok c. színes rajzok-
kal élethûen ábrázolt
könyvében. Ma is hallha-
tunk, olvashatunk róluk,
de a szerzô a kalózkodás
aranykorát írja le, amely
kb. 1690-tôl 1720-ig tartott.

Hogyan harcoltak, hogyan teltek a hétköz-
napjaik, hol rejtôztek el, kik voltak a hírhedt
vezérek, hogy nézett ki a kalózhajó, hogyan
lett valakibôl kalóz? Többek között ezekre a
kérdésekre kapunk választ a kötetbôl. Lé-
vén ez a Mi micsoda Junior 12. darabja, már
minden gyerek tudja, hogy rejtvények, játé-
kok és felhajtható kukucskálók tartják éb-
ren az olvasók érdeklôdését. (Fordította:
Rónaszegi Éva.)

Kamaszkalandok
Gyôri Katalin Fehôk Szigete c. ifjúsági
regénye Beni (Benjámin) egyhetes tábo-
rozását meséli el. A közös családi

nyaralás helyett a fiú
ezúttal egy keresztény
táborba utazik, amellyel
szemben kezdetben el-
lenérzései vannak. Az
elsô sráccal, akivel már
a vonaton ismeretséget
kötött, meg is akarnak
szökni. Aztán egyre
jobban megragadja en-
nek a tábornak a különle-

gessége. Az áhítatok során elgondol-
kodtató, megragadó bibliai története-
ket hall. A táborban 12 kunyhóban lak-
nak a résztvevôk, a 12 zsidó törzs min-
tájára szervezve. A számháború mel-

lett szokás az ún „angyal–bárány”
játék. Azaz Beninek mint angyal-
nak ajándékot kell készítenie, kül-
denie az ô bárányának. Hogy ki
az, sokáig titok... 

Terry Farley Musztáng-
szív c. regénye egy soro-
zat (Vágtázó Fantom) el-
sô kötete. Sam (Saman-
tha) egy farmon lakik az
apjával Nevadában. De

egy súlyos baleset miatt két
évet töltött Los Angelesben a
nagynénjénél. Most visszake-
rülve otthonába, be kell bizo-
nyítania, hogy nem felejtett el
lovagolni, hogy megvan az állóképessé-
ge. És persze várja, feltûnik-e az a ló,
amelyik a balesetet okozta, majd eltûnt a
szemük elôl. Fantom valóban megjele-
nik. És az is kiderül,
hogy egy gátlástalan
farmer mindent elkö-
vetne, csak hogy meg-
szerezze… (Fordította:
Ludman Anita.)

Böszörményi Gyula
új sorozatba kezdett,
a Rontásûzôk-be,
amelynek elsô kötete

Az idôkút címet viseli. A könyv fôsze-
replôje egy ikerpár, Angelina és Ange-
la, azaz Endzsi. A terjedelmes mû cse-
lekményének lényege: az Idô Szôttesé-
ben egyre több szálhiba keletkezett, a
merénylô átrendezte a múlt történése-
it, ezért alakult másképp a történelem,
mint a valóságban. Az ikerlányok idô-
utazásuk során visszakerülnek Levédi-
ába…Az író erényeit nem kell sorolni: a
könyv cselekménye gazdag, többszálú.
Izgalom és humor jellemzi. 

Balázs Ágnes Lufi és az elcserélt szüle-
tésnap c. regénye a pöttyös Lufi-sorozat
ötödik kötete. Közeledik Lufi 12. szülinap-

ja, csakhogy a szülei éppen
akkor utaznak el, hiszen az
ikrek születése óta nem
voltak együtt szabadságon.
Ekkor a nagyinak mentô-
ötlete támad: cseréljék el a
születésnapjukat. Lufi be-
leegyezik s egyben az idén
hatalmas bulit akar ren-
dezni, hogy a Kukucska ik-
rek belesápadjanak az

irigységbe. Már csak azért is belemegy a
cserébe, mert a késôbbi bulira hazaérke-
zik Angliából Szamóca. Lufit Szamóca
foglalkoztatja egyre jobban, míg Pál Laura
azt szeretné, ha rendbe jönnének a dolgok
ô és Bitász Feri között. A lázas készülôdés
sok-sok bajjal jár. A levelezés pedig félre-
értésekre ad okot. Az olvasó persze izgul
és drukkol a kedves kamaszoknak.

Cs. A. 

Angyalbárányok. Móra Könyvkiadó,
104 old., 2390 Ft; Balázs Ágnes:
Lufi és az elcserélt születésnap. Mó-
ra Könyvkiadó, 240 old., 1890 Ft;
Böszörményi Gyula: Az idôkút.
Könyvmolyképzô Kiadó. 490 old.,
3499 Ft  Csukás István – Sajdik Fe-
renc: A nagy ho-ho-horgász  kór-
házban. Könyvmolyképzô Kiadó,
97 old., 1999 Ft  Elsô LAROUSSE
könyvem a természetrôl. Officina

'96 Kiadó, 160 old., 3250 Ft  Farley, Terry:
Musztángszív. Könyvmolyképzô Kiadó, 213
old., 2299 Ft  A fortélyos öreg. Officina '96 Ki-
adó, 255 old., 3990 Ft Honnen, Falko: Nem

hiszek a szememnek! Tessloff és Babilon,
25 old., Gyôri Katalin: Felhôk Szigete. Kálvin
Kiadó, 213 old., 690 Ft Kertész Balázs
Montanus: Berzenke és a csepûrágók. Aka-
démiai Kiadó, 92 old., 1900  Ft; Marti, Tat-
jana: Kalózok. Tessloff és Babilon. 25 old.,
2750 Ft; Ranschburg Jenô: Gyerekségek.
Móra Könyvkiadó, 51 old., 1890 Ft; Verbô-
czy Antal: Talán az elefánt. Akadémiai Ki-
adó, 114 old., 1900 Ft
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„Amit mi kiadunk, azt elôbb-utóbb megfil-
mesítik!” – viccelôdött Katona Ildikó a
szegedi Könyvmolyképzô vezetôje a
Könyvfesztiválon, amikor összehívta eddi-
gi legnagyobb sikerük, a Twilight – Alko-
nyat saga rajongótáborát. A Twilighterek -
akiknek külön blogoldaluk van – ezen a fó-
rumon személyesen is megismerkedhet-
tek egymással. A tizen-, huszonéves lá-
nyokból álló rajongói klub  a kiadóval kar-
öltve az ún. Vörös Pöttyös könyvek soro-
zat darabjairól beszélgetett.. Ebben több
mint 30 kiadvány jelent meg, mûfajukat
tekintve misztikus románcok, lánytörténe-
tek és a klasszikus irodalom darabjai egy-
aránt megtalálhatók köztük. A Twilight sa-
ga alkotója, Stephenie Meyer könyvei és a
hasonló szerzôk hasonló kötetei – Katona
Ildikó szerint – egyfajta ûrt töltenek be a
lányok és a nôk lelkében. Egy világban,
ahol annyi ôsi érték megkérdôjelezôdött,
akár a párkapcsolatok, akár az érzelmi vi-
szonyok, a nemi, családi szerepek terén,
Meyer a tiszta, elsô szerelem példáját állít-
ja olvasói elé. A mai kapcsolatokban
annyira a testiség az uralkodó, hogy a lá-
nyok szinte itt találkoznak elôször a szere-
lem lelki vetületével. – Meyer érzelmes, de
nem érzelgôs. A nôi lélek és sors olyan
klasszikus helyzeteibe avat be, mint az el-
sô szerelem, az elhagyott nô esete, a barát-
ság, a szerelmi háromszög, ugyanakkor a
hagyományos értékekre is felhívja a figyel-
met mint a fôzés vagy a spórolás. A 37
éves Stephenie Meyer mormon, könyvei-
ben mégsem prédikál. Szépen és aprólé-
kosan megírt történeteivel, amelyekben
nem az akción, hanem a lélek rezdülésein
van a hangsúly, olyan lányregényeket ad
olvasói kezébe, amelyek már hosszú ideje
hiányoznak a könyvesboltok kínálatából.
Szituációi teljesen átélhetôk, és kellemes a
humora. Egyszerre romantikus és borzon-
gató, megadja a nôi léleknek az illúziót,
mindezt az igényes szórakoztató irodalom
nyelvén – vallja Katona Ildikó. 

Sikere a maga körében a Harry Potter el-
söprô sikeréhez hasonlítható: a lányok alig
bírják kivárni a következô kötetek magyar
nyelvû megjelenését, egyre többen esnek
neki az eredeti, angol nyelvû köteteknek, sôt

egy csapat középiskolás lány nekiállt, és le-
fordított 2500 oldalnyi angol szöveget, me-
lyet az interneten terjesztettek. A sorozat el-
sô három darabját – Twilight (Alkonyat), Ec-
lipse (Napfogyatkozás), New Moon (Újhold)
– Rakovszky Zsuzsa, a készülô negyediket
Bosnyák Viktória, a kiadó állandó szerzôje, a
sorozat lektora fordította. Minden részt egy-
re fokozottabb várakozás elôz meg. A Twi-
lightból – amire szerencsés kézzel talált rá a
kiadó – három hét alatt több mint 3000 pél-
dány kelt el, az Újholdból egy hét alatt 18 189
példányt adtak el, a Napfogyatkozásból már
2 nap alatt 20548-at. Katona Ildikó szerint a
lányok mellett, az anyák, sôt fiúk is lelkesen
forgatják a sorozatot. A kiadó az Alkonyat cí-
mû film DVD-je mellett több kötetet is meg-
jelentetett, amely a sorozatból készült filmek
kulisszatitkaiba tekint be, de piacra dobtak
egy Stephenie Meyer képregényt is. A
Könyvfesztiválra a kiadó elindított egy Vám-
pírnaplók szériát L.J. Smith tollából, ami már-
is sikeres. Film is készült belôle, ami elôsegí-
ti a könyv népszerûségét. A Vámpírnaplók
egyelôre még csak angol nyelven nézhetô
egy kereskedelmi csatornán, de már létezik
kalózfordítás, és nyáron az RTL Klub is mû-
sorára tûzi. A mai tizenévesek egy része
ugyanis a film alapján választ olvasnivalót, de

sokan vannak, akik szeretik az olvasás intimi-
tását, és az a véleményük, hogy egy jó könyv
jobban bevonz, mint a tévémûsor. Hajtja
ôket a kíváncsiság, mi újat, elgondolkodtatót
tud adni a könyv, milyen lehet más ember
bôrébe belebújni, és vannak olyanok is, akik
egyfajta menekülésként, a valós világból való
kilépésként élik meg az olvasást. A blogolók
közül egyesek azért választanak egy köny-
vet, mert valaki ajánlja, másokat a jó borító
vagy a jól eltalált fülszöveg fog meg. A kiadó
vezetôje bevallotta, hogy az óriási könyvpia-
ci kínálatból a kiállításokon maga is a borítók
alapján választ könyvet, persze nem mellôz-
ve az aktuális sikerlisták ajánlásait is. A rajon-
gók is figyelemmel követik a különbözô
amerikai és angolszász sikerlistákat, nem egy
fordításra szánt kötetre épp a rajongói tábor
egy-egy tagja hívta fel a figyelmet! Nem min-
den esetben tudják az eredetei borítóval
megjelentetni a magyar fordításokat, mert a
jogdíjak igen magasak, pedig az interneten
tájékozódó fanok az eredeti borítót várják. A
kiadó egyik fogása, hogy megszavaztatja a ra-
jongókkal az új borítót.  – A Könyvmolykép-
zô eredeti célkitûzését és küldetését szem
elôtt tartva olyan köteteket is „becsempésze-
tem” a sorozatba, mint a Rómeó és Júlia,
vagy Polly Shulman Rajongás címû kötete,
amely Jane Austin-regényekért rajongó lá-
nyokról szól. Az Eclipse hatására világszerte
bestsellerlistákra került az Üvöltô szelek. A
sorozat legolvasottabb darabjai közé tartozik
Meyer Hajnalhasadásán kívül még Maggie
Stiefvater Borzongása, és Alyson Noëll
Mindörökké, vagy Claudia Gray Örökéj cí-
mû opusza. Nem egy olyan rajongónk van,
aki ennek a  sorozatnak a hatására kezdett el
egyre többet, és irodalmat is olvasni, sôt
olyan visszajelzést is kaptam, hogy valakinek
ez volt az elsô kiolvasott könyv az életében –
folytatja a kiadó vezetôje. Katona Ildikó blog-
ja mellett Bosnyák Viktória LOVESSENCE
címmel szintén elindított egy blogot, ahol a
mûfaj rajongói megoszthatják egymással a
készülô regénnyel kapcsolatos ötleteiket. A
Vörös Pöttyös könyvek legújabb darabja az
ünnepi könyvhétre megjelenô: Csitt-Csitt!
(Hush, Hush) címû regény Becca Fitzpatrick
tollából egy bukott angyal története.

Szénási Zsófia

AA  jjóó  kköönnyyvv  jjoobbbbaann  bbeevvoonnzz,,  mmiinntt
aa  ttéévvéémmûûssoorr
Twilight rajongói klub a Könyvmolyképzôben
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A gyermekkönyvkiadás az egyik legdinami-
kusabban fejlôdô szegmense a magyar
könyviparnak, a megjelenô címek száma és a
forgalom azonban nem jelent feltétlenül mi-
nôségi könyvkiadást. A Fesztivál szervezôi
évrôl évre arra törekszenek, hogy olyan gyer-
mekkönyveket vonjanak reflektorfénybe,
amelyek tagadhatatlan esztétikai és irodalmi
színvonaluk ellenére a könyvesboltokban ke-
vesebb publicitást kapnak. A szakma és a kri-
tikusok véleménye meglehetôsen ellentétes a
jó gyermekkönyv megítélésében. Elég meg-
néznünk a Népszabadság mellékleteként is
megjelent Top 50-es listán szereplô könyve-
ket (az utóbbi évtized legjobb gyermekköny-
veit válogatta húsz szakmai szervezet, köztük
a Könyvhét szerkesztôsége is) és bármely kö-
zönségszavazást (az utóbbi hónapokban az
Egyszervolt.hu és a Libri is megszavaztatta ol-
vasóit) vagy könyvkereskedôi sikerlistát, hogy
lássuk, mekkora a tájékozatlanság és az ízlés-
beli különbség. Az ízlésrôl vitatkozni nem
igazán érdemes, a tájékozódás ugyancsak
egyéni igény kérdése, a tájékoztatás (pénz és
idô függvényében) kiadó, kereskedô illetve
minden olyan nonprofit szervezeté, amely
szívügyének tekinti az igényes gyermekiroda-
lom megismertetését. Szervezetekbôl nincs
hiány, azaz mégis – egy nagyon hiányzik: nyu-
gaton majd' minden országnak van gyermek-
könyves intézete, nálunk körülbelül tízévente
felvetôdik a Magyar Gyermekkönyv Intézet
alapításának ötlete, apró hullámokat kavar,
majd eltûnik, hogy egy évtized múltán ismét
valaki a felszínre hozza. A VI. Gyermekirodal-
mi Fesztivál legnagyobb érdeklôdést kiváltó
szakmai beszélgetése a gyermekkönyv-inté-
zet gyakorlati megvalósításának kérdése volt.
Jött is felajánlás szép számmal, a szervezôk

alig tudták jegyzetelni a lelkes támogatók öt-
leteit – úgy tûnik egyre több embernek szív-
ügye az intézet.

A fesztivál minden évben kiemelten kezel
egy témát, melyhez meseíró- és illusztrációs
pályázatot is kiírnak a szervezôk. Idén az Eu-
rópai Unió meghirdette a szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztettség elleni évet, a Gyer-
mekirodalmi Fesztivál pályázati kiírásai is eh-
hez a témakörhöz kapcsolódtak. A fesztivál el-
sô napjának délutánján a MÜPA egyik eldu-
gott szegletében gyülekeztek írók és illusztrá-
torok, könyvkiadók és újságírók az eredmény-
hirdetésre. A falakon illusztrációk, a színpadon
D. Tóth Kriszta fesztiváltündér és a szakmai
zsûri. A mesék a Háy János vezette bírálóbi-
zottságnak csalódást okoztak, a szerzôk vagy
jól szôtték a történet fonalát, de szereplôik
élettelenek, hiteltelenek voltak, vagy szenti-
mentális Móra- és Móricz-epigonokként egy
olyan világot teremtettek, amely a mai olvasó
számára távoli, érthetetlen. A mesék sem vol-
tak mindig mesék, szegénységrôl jobban lehet
novellát írni – gondolták többen, s ezzel a mû-
fajjal próbálkoztak. Végül Lackfi János Borka
és az Ücsörgô Banya címû története kapta a
fôdíjat. A jeligés pályázat második helyén Ivá-
nyi Zsófia, a harmadikon pedig Móra Ferenc
dédunokája, Vészits Andrea végzett.

Úgy tûnik, a szegénységet és kirekesztettsé-
get könnyebb megragadni vizuális eszközök-
kel, mint szavakkal. Pálfi György, a MOME do-
cense a pályázatok méltatása után számos el-
ismerô oklevelet adott át, végül a harmadik,
Kasza Juli és a második, Damó István után Ro-
fusz Kinga vehette át a fôdíjat, Andersen me-
séjét, A kis gyufaárus lányt idézô hintalovas il-
lusztrációjáért. Rofusz Kingának idén ez már a
második díja: néhány héttel ezelôtt az Év

Gyermekkönyve-díj illusztrátor kategóriájá-
ban is ô kapta a legrangosabb elismerést.

A Gyermekirodalmi Fesztivál szervezôi a
szakmai program elôadóit nehéz, ám nem
megoldhatatlan feladat elé állították, amikor a
szegénység és a gyermekirodalom témájában
kértek tôlük elôadásokat. Boldizsár Ildikóról
tudjuk, hogy rengeteg mesét ismer, több olyan
kötete is megjelent, amelyekben a mesék év-
ezredes bölcsességét valamilyen tematikus
vezérfonalra fûzve ismertette az olvasókkal. A
mesei szegénységrôl azonban ezidáig még
nem volt alkalma beszélni többek között ezért
is ígérkezett izgalmasnak elôadása. A hallgató-
ságnak most sem kellett csalódnia, a kiválóan
felépített beszédének központi gondolata az
volt, hogy a szegénység és a gazdagság nem
külsô, hanem belsô, lelki tartalomként jelenik
meg a mesékben, és valójában nem az a sze-
gény, akinek nincs egy fillérje sem, hanem az,
akinek a lelkében üresség van. Lovász Andrea
elôadásában a „szociogyerekkönyvek” sze-
génységkoncepcióját vizsgálta, szerinte a té-
ma annyira túlhangsúlyozott és érzelmileg te-
lített, hogy nagyon kevés esetben eredményez
irodalmilag értékelhetô olvasmányt. A szom-
bati nap utolsó beszélgetésén Bódis Kriszta,
Háy János, Kiss Ottó, Parti Nagy Lajos és Zá-
vada Pál válaszolt Tamás Zsuzsa irodalom és
szegénység kapcsán feltett kérdéseire.

Azon persze lehet vitatkozni, hogy bármiféle
mese, képeskönyv vagy elôadás válasz-e a sze-
gény kisgyermek panaszaira, a kezdeményezés
mindenesetre pozitív, s talán érdemes lenne
egy kötetben megjelentetni, és minél több hely-
re eljuttatni az alkotásokat, lehetne ez akár a
Magyar Gyermekkönyv Intézet elsô projektje. 

Pompor Zoltán
Fotó: Lantos István

GGyyeerrmmeekkkköönnyyvvvveell
aa  sszzeeggéénnyysséégg  eelllleenn
Az idén már hatodik alkalommal került megren-
dezésre a Gyermekirodalmi Fesztivál, a korábbi
évek eldugottabb helyszínei (Örökmozgó mozi,
Kossuth Klub) után idén végre méltó helyet találtak a szervezôk az eseménynek:
a Mûvészetek Palotája (MÜPA) fogadta be a gyermekkönyves programokat. 
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Rofusz Kinga átveszi a díjat Pálfi Györgytôl, konferál D. Tóth Krisztina





A 2005-ös  „Év Illusztrátorának” stílusa
összetéveszthetetlenül egyéni, a különbözô
korok mindennapjainak „szegedikatás” leké-
pezése. Elsô könyve az Iparmûvészeti Egye-
tem elvégzése után 1989-ben jelent meg.
Amerikai, görög, német és dél-koreai kiadók
felkérésére is dolgozott már, rangos nemzet-
közi elismeréseket aratva. A minap jelent
meg G. Szász Ilona A Mindentvarró Tû címû
mesekönyve,  Szegedi Katalin illusztrációival.
– A tehetséged és a kreativitásod „családi
örökség”? 
– Nem voltak mûvészek a felmenôim között,
apám gépészmérnök, anyám  gépésztechni-
kus. A mûszaki rajzoktól eltekintve rajztudá-
suk valahogyan sosem jött elô, de nyilván
örökölhettünk tôlük valamit, hiszen építész
húgom is jól rajzol.
– Hogyan találsz rá a mesékre, amelyek
megihletnek? Ha kiadók által felajánlott mû
nem tetszik, nem vállalod? 
– Nem én keresem a meséket, azok találnak
rám. Pontosabban a kiadók: ôk kérnek fel
egy-egy történet illusztrálására. Persze lehe-
tôségem van eldönteni, hogy elvállalom-e
vagy sem. Vannak régi nagy szerelmeim,
amelyeket mindig is szerettem volna meg-
csinálni, s több is megvalósult már. Olykor a
véletlenek segítettek. Boldizsár Ildikó Amá-
lia-meséit például már akkor nagyon közel
éreztem magamhoz, amikor még csak hal-
lottam róla. „Amália álmai” volt az eredeti
címe, s a világ legszomorúbb boszorkányá-
ról szólt. Nagyon megfogott, látatlanban is
éreztem, hogy gyönyörû mesék lehetnek
egy ilyen címû kötetben. Egyszer váratlanul
felhívott Merényi Ágnes, a Móra Kiadó fô-
szerkesztôje, hogy lenne számomra egy
megbízásuk. Nagyon elfoglalt voltam, elhá-
rítottam a felkérést, de az esélytelenek nyu-
galmával, nevetve hozzátettem: csak abban
az esetben tennék kivételt, ha Boldizsár Ildi-
kó Amáliájáról lenne szó. „Honnan tudtad,
hogy éppen emiatt hívlak?!” – kérdezte döb-
bent csend után. – Sehonnan,  fogalmam
sem volt, hogy ki akarják adni. Boszorká-

nyos mesék címmel jelent meg a kötet. Ami
nem tetszik, vagy nem az én világom, azt
természetesen nem vállalom el, mert bizto-
san nem olyan lenne a végeredmény, ami-
lyet vállalhatónak éreznék. 
– Az életrajzodban azt írod, hogy a szomorú
mesék állnak hozzád közelebb. Miért? Több
érzelmet hoznak elô az emberbôl?
– Nem tudom az okát. Már gyerekkoromban
is Andersen volt a kedvencem, aki nem ép-
pen a vicces meséirôl híres. Fiatal felnôtt ko-
romban pedig sírásban törtem ki Oscar
Wilde „A csalogány és a rózsa” meséjét ol-
vasva. A szomorú meséknek kellemesen bor-
zongtató hangulata melankolikus hangulatba
kerít. De szó sincs arról, hogy egy pusztán az
érzelmekre apelláló, gyenge fércmû megrí-
katna: az érzelmekkel szerintem igazán csak
zseniális írók tudnak bánni. Inkább úgy fogal-
maznék: a remekmûveket keresem, és gyak-
ran a szomorú témák fognak meg. De e téren
is változom: manapság kifejezetten igénylem
a humort és a derûsebb témákat a mesékben.
– Kortárs szerzôknél „beleszólhatsz” a me-
seszövésbe? 
– A legutolsó könyvemet kivéve nem szok-
tam beleszólni az írók dolgába. G. Szász Ilona
A Mindentvarró Tû címû mûvébe elsô látás-
ra beleszerettem. Éppen az fogott meg benne,
hogy úgy jelennek meg drámai szituációk a
mesében, hogy az közben tele van humorral!
Az eredeti verzióban meghal a fôhôs, Cér-
nácska Szabócska. Amikor elôször olvastam,
annyira szurkoltam a szabócskának, hogy si-
kerüljön véghezvinnie a sok próbatételt és
jutalmul elnyernie Málika varrókisasszony

kezét, hogy csalódottan tettem le. Hát ezért
izgultam ennyit, hogy végül meghaljon itt ne-
kem?!? A változtatást nem én vetettem fel, jo-
gom sem lenne hozzá, de amikor a kiadó ja-
vasolta, buzgón bólogattam. Így Ilona átírta a
végét, úgy, hogy csöppet sem csorbult a tör-
ténet szépsége. Nincs bajom a halál megjele-
nítésével a mesékben, ez esetben is talán
csak azért tiltakoztam, mert az elôzô mun-
kámban a szerzô szintén „kinyírta” a fôhôst,
és egymás után két tragikus történet nekem
már sok lett volna.
– Hogyan döntöd el, melyik könyvnél milyen
technikát használsz?
– Vannak periódusok, amikor az embert
egy adott technika izgatja, így az egy idô-
ben született munkák hasonló gondolko-
dásmódot tükrözhetnek. Mégis igyekszem
mindig másképpen megszólalni. Elôfordul,
hogy a szöveg tálcán kínálja a megoldást.
Amikor például A Mindentvarró Tût elô-
ször elolvastam, már az elsô soroknál pon-
tosan tudtam, hogy régi fotók segítségével
szeretném illusztrálni, mert az írónô 19-20.
századfordulós miliôbe helyezte a történe-
tet. Máskor nem ilyen egyértelmû a helyzet,
hiszen mindent meg lehet közelíteni több
oldalról is. Néha egészen prózai magyará-
zata van, hogy milyen technikát választok.
Bizonyos szövegek nem alkalmasak arra,
hogy jelenlegi kedvencemet, a kollázst al-
kalmazzam, mert – mondjuk – egy felhôk-
rôl szóló mesét nehéz lenne ezzel a tárgy-
központú technikával ábrázolni. Ha nagyon
kevés idô áll rendelkezésemre, akkor sem
választhatom ezt a macerás módszert. A
legfontosabb mégis, hogy elsôsorban a kéz-
irat nyelvi stílusa befolyásolja az enyémet,
hiszen a szövegnek és a képnek tökéletes
összhangban kell lennie.
– Az Álomcirkusz meséjét is Te írtad. Készü-
lôdik már Benned a következô „önálló” me-
séskönyv?
– Igen, éppen ezen dolgozom. Egy kövér kis-
lányról szól, akit kirekesztenek a társai. 

Hegedûs Eszter
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AA  mmeesséékk  ttaalláállnnaakk  rráámm
Interjú Szegedi Katalinnal
Mívesség. Ez a fogalom illik a legjobban Szegedi Katalin
illusztrátor munkáira. Bevallottan nosztalgikus alkat, raj-
zain érezhetô a reneszánsz és a preraffaelita festészet ha-
tása, de az akvarell és az akril mellett az újabb techniká-
kat – montázs, kollázs – is beépíti mûveibe. 

KÖNYVRÔL
G. Szász Ilona 
A MINDENTVARRÓ TÛ 
Ill. Szegedi Katalin
General Press Kiadó
37 oldal, 2500 Ft
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Tavaly látott napvilágot A részeg elefánt címû
gyerekvers kötete, a Könyvfesztiválra az
Aranysityak címû gyerekvers antológia, mely-
nek szerkesztôje volt, újra kiadták a Vörös Ist-
vánnal közösen jegyzett Apám kakasát a
Könyvhétre pedig a legkisebbeknek írt ringa-
tó könyve is megjelenik. 
– A részeg elefánt megjelenése óta több
kritikát kapott, jártad vele az országot, így
a gyerekek is reagáltak rá. Miért részeg ez
az elefánt?
– A részeg elefánt kedves, dülöngélô, bumfor-
di valami, a Sivatagi Show címû filmbôl vet-
tem az ötletet. Ott az állatok megeszik a túl-
érett mangót, berúgnak és táncolnak tôle –
ugyanígy táncol körülöttünk az egész világ az
atomoktól a csillagokig. Ezt az elemi ritmust
akartam megörökíteni a bolygók keringésétôl
a fák hajladozásán át a papucsállatka mozgá-
sáig. Van, aki szerint a gyerekirodalomban rit-
musokkal már nem érdemes próbálkozni, hi-
szen Weöres Sándor Terminátor már min-
dent letarolt, minden képlet ki van írva. Sze-
rintem WS inkább mintát adott, utat nyitott,
hogyan lopjuk le a körülöttünk keringô zaka-
tolást a levegôbôl. A Galagonya keleties lejté-
sét például egy bakanótából vette… Ráadásul a
gyerekek körüli tárgyi világ is változik, van
mobiltelefon, számítógép és GPS. A kötet ver-
seit sok helyütt kipróbáltam már gyerekkö-
zönségen, idôrôl idôre szavalóversenyen is el-
hangzanak. 
– Kicsiknek vagy nagyoknak szól ez a kötet?
– Alapvetôen a kisiskolások ismerhetnek itt
magukra, de van benne jó pár ovis történet
is, no meg tudok komoly gimnazistákról is,
akik örök gyerekként szívesen forgatják a kö-

tetet. A gyerekek amúgy „belenônek” a köny-
vekbe és ki is növik azokat, alkattól és csa-
ládtól is függ, kinek mi való. Tóth Kriszta
Marci fiának óvodáskorában például Arany
balladákat kellett olvasni, Margit lányomnak
3–4 évesen Berzsenyi Fohászkodás címû ve-
retes költeménye volt a kedvence.
– A Könyvfesztiválra megjelent egy általad
szerkesztett kötet a Csodaceruzánál, amely
az Aranysityak címet viseli, és mai költôk
gyerekvers termésébôl ad válogatást.
– Tapasztalatból tudom, hogy gyerekverset
írni örömzene, felhôtlen, felszabadító tapasz-
talat. Gondoltam: miért ne ismernék meg a
mai húsz-harminc-negyven éves költôk ezt
az örömöt, és miért ne ismernék meg a gye-
rekek a mai költôket? A Pagony gondozta
Friss tinta címû antológia remek alapvetés
volt, az Aranysityak alcímében szereplô Friss
gyerekversekkel mint elôzményre utalunk er-
re. Ott az elmúlt 20-30 év gyerekirodalmi vál-
tozásait foglalták össze, míg én a már ismert
nevek – mint Tóth Krisztina, Varró Dani, Sza-
bó T. Anna, Kiss Ottó, Vörös István, Petôcz
András – mellett megkerestem olyanokat is,
akikrôl tudtam, hogy nagyon jókat írnak, de
gyerekverseiket még nem publikálták, vagy
éppen „elsôbálozóként” korábban sosem ír-
tak gyerekeknek, nincs is tán gyermekük,
mégis beleugrottak a kalandba. A legminden-
napibb témák sorjáznak: szerencsét hoz-e, ha
belelépünk, amibe belelépünk, hogyan kell
fruttit enni, létezik-e ötcentis elefánt, puszi-
meghajtású titkosügynök-e nagyi? Találko-
zunk pitbullal, kék ôzekkel és forradalmár
csigusszal, olvasunk Tök Magdáról és a bûn-
rossz pálinkáról. Egyszerre kapunk színképet
a mai gyerekvilágról és kaleidoszkopót a mai
gyerekköltészetrôl. Minden szerzô mûvei elé
rövid, bevezetô szösszenetet írtam lépcsô-
nek, amelyen fel lehet ballagdálni. Molnár
Jacqueline mûvészi portré-kollázsai díszítik a
kötetet, amely így valódi mûremek. 
– Molnár Jacqueline nem elôször szerepel az
általad jegyzett kötetekben, számomra úgy
tûnik, ez már egy hosszabb munkakapcsolat.

– Hôsöm, Kövér Lajos kalandjaihoz keres-
tem illusztrátort egész reményvesztetten,
mikor feleségem ráakadt Jacqueline-ra
egy kiállításon. Mûvészete nagyon szelle-
mes, játékos, modern és varázsos. Ez már
az ötödik közös munkánk, pazarul dolgo-
zik.  Férje, David, tipográfus, katalán em-
ber, ezért jobbára Barcelonában élnek. En-
nek a kötetnek a külleme (és „belleme”) is
közös munkájuk. 
– A Könyvfesztiválra a Norannál másodszorra
is napvilágot látott az Apám kakasa címû kö-
tet, melynek Vörös István a társzerzôje. Ez a
kötet csupa rájátszás. 
– Az elsô kiadás 2500 példánya egy év alatt
elfogyott, és ez nagy dolog. Klasszikus ver-
sekre írtunk variációkat ebben a kötetben az
Iciri-piciritôl a Bóbitáig, Tengereckitôl,
Arany Lacitól a Csiribiriig. A klasszikus ma-
gyar gyerekversek közül vagy ötvenet „át-
hangszereltünk”, az eredeti mellé téve a mi
változatunkat. Célunk az volt, hogy cipeltes-
sük magunkat kicsit a nagy öregekkel, hogy
játsszunk pár akkordot a gitárjukon. Ehhez
képest van, ahol a mi verseink miatt olvas-
sák el az eredetit is.
– A Könyvhétre is készül egy kötet.
– Ringatós, dúdolós kötetem jelenik meg a
legkisebbeknek Ugrálóház címmel az Egmont
gondozásában, Kállai Nagy Krisztina rajzaival.
A kiadó ezzel nyit a magyar irodalom felé.
Közben filmforgatókönyvet, gyerekdarabot,
dalszöveget is írok. Évek óta gyûlnek „felnôtt-
verseim” és kisprózai írásaim, no meg egy
monstrum tanulmánykötet anyaga. Jövôre 40
éves leszek, szeretném egy kis olvasnivalóval
ellátni a felnôtteket is…

Szénási Zsófia
Fotó: Fejér János

9. GYERMEKKÖNYVNAPOK

GGyyeerreekkvveerrsseett  íírrnnii  öörröömmzzeennee
Lackfi János szerint van élet
Weöres után
Ír, szerkeszt, válogat, bábszínházi forgatókönyvet alakít.
Mostanában valahogy minden a gyermekirodalom köré
csoportosul az életében.

KÖNYVRÔL
Lackfi János
A RÉSZEG ELEFÁNT 
Móra Kiadó
64 oldal, 2990 Ft
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– Nem akarom meghatározni magamat. Az egyik azt mondja,
hogy túl hosszúak a verseim, a másik azt, hogy túl szélesek a so-
raim, a harmadik, hogy biologista vagyok. Miért, mert beleírom,
hogy hány szeme van a légynek? Az igazság az, hogy a költészet
évezredeken át csak az orráig látott, nem vette
észre, ami körülötte van. 
– Ön viszont valóságos képzuhataggal lepi meg
az olvasóit. Honnan eredeztetô ez a pazarság,
s vele együtt az époszokban mindenképpen
tetten érhetô sajátos, spirális versszerkezet?
– Egyszerûen ilyen a fejem. Bián születtem,
ami a két falu egyesülésébôl létrejött mai Bi-
atorbágy egyik fele. Az a vasútvonal választja
szét a két részt, amelyen Matuska Szilveszter
robbantott annak idején. Karonülô voltam ak-
kor, s anyám mesélte, hogy én is láttam a
szétroncsolt viaduktot; az egész falu kiment
bámészkodni. Elég nehéz volt a személyes
életünk. Fôleg mosónô anyámnak s nekem,
mert én voltam az idôsebb fiú, a békítô.
Apámnak tébécéje miatt huszonéves korában
kivágták a fél tüdejét, nyilván félt, s ezért
ivott. Az áldatlanságból, az örökös berúgott-
ság, veszekedés, kiabálás elôl igyekeztem el-
menni otthonról. Az egész gyerek- és ka-
maszkoromat a közeli több száz holdas tónál,

a vízben, a nádasokban, a réten, az erdôben, a sziklák között
töltöttem, s a szemem olyan, hogy mindent lefényképez. Ezek
a fényképek lettek aztán költészetté, persze rátanulással,
Szentágothai professzor könyveibôl tanultam, meg a hat-hét-

száz oldalas szürke orvosi jegyzetekbôl,
amelyeket végigtanulmányoztam.

A szegény embernek az a vágya, hogy
följebb emelje a gyermekét – folytatja a
visszaemlékezést. – A mamának az volt a
vágya, hogy én községházi írnok legyek,
ne munkásember, mint apám, aki eredeti-
leg kômûves volt, aztán a betegsége miatt
hivatalsegéd, irodaszolga lett. A mama
mindenhova elengedett. Ott voltam az eu-
charisztrikus világkongresszuson. Óriási
élmény volt, hogy ott láttam az egész úri
Magyarországot. Száz és száz embert ka-
cagányos lovon, díszkarddal, aranysisak-
ban, meg száz meg száz püspököt. Más al-
kalommal, egy nemzetközi vásárra is el-
mehettem, ahol személyesen találkoztam
Móricz Zsigmonddal. Akkor adta ki az
Athenaeum Kiadó az összes mûveit, piros
vászonba kötve. Én úgy tizenkét éves le-
hettem, alig értem föl az asztalt. Móricz
megkérdezte tôlem: „Fiam, akarsz-e köny-
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AA  mmeeggttöölltteennddôô  mmáákkgguubbóó
Beszélgetés Juhász Ferenccel

A gyermekkor csontvá-
za címen a Kossuth
Könyvkiadó gondozásá-
ban új kötettel jelentke-
zô Juhász Ferenc
líráját jól ismerôk,
amennyiben az esztéti-
kai élvezeten túl mûfaji
kategorizáláson is törik
a fejüket, gyakran elmé-
láznak: hová is sorolják
a még a neoavantgárd és
a posztmodern kereteit
is szétfeszítô szerzôt. A
stílusskatulyák említésé-
re azonnal kissé indula-
tosan reagál a nyolcvan-
két éves szerzô:

KÖNYVRÔL

Juhász Ferenc 
A GYERMEKKOR CSONTVÁZA
Új versek 2006–2010
Kossuth Kiadó
164 oldal, 2490 Ft
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vet venni?” Mire én megmondtam, hogy nem, azokat már ol-
vastam. Én bórvizet akartam venni az anyámtól kapott pén-
zembôl, mert azt hittem, hogy az olyan boros víz, amilyent a
mama töltött az üvegbe, amikor a szôlôbe mentünk kapálni
meg kacsolni, s hogy hûvös maradjon, beástuk a palackot a
földbe. Mekkorát csalódtam, amikor a krigli záptojásszagú
bórvizet elém rakták! Ezek voltak a nagy élmények, amelye-
ket nem kerestem, hanem belém szivárogtak.
– De ugye nem saját kisfiúi élményeirôl szól A gyermekkor
csontváza?
– Nem, az szerelmes vers. Ötvenéves koromban nôsültem másod-
szor. Hat évvel azután, hogy az elsô feleségem, aki depressziós
volt, öngyilkos lett, már egyre többször panaszkodtam a baráta-
imnak, hogy unom ezt az új legényéletet, amikor azt csinálok,
amit akarok, senki sem vonhat felelôsségre vagy sírhat miatta. Ha
lenne egy nô, mondogattam, aki szôke, frissen elvált, gyerektelen,
orvos, harmincéves, azt én elvenném feleségül. Kass Jánoshoz
mentem át 1978 májusában, ahol nagy vendégsereg volt. Tíz perc-
cel utánam belépett egy nô, szôke volt, harmincéves, éppen hogy
elvált, gyereke nincs, orvosnô, jött az ügyeletbôl. Mondtam neki:
én magát elveszem feleségül. Így is történt, augusztusban, a szü-
letésnapomon összeházasodtunk. Amikor Kati hatvanéves lett, én
nyolcvan voltam, azt mondta a két lányunk, hogy most ôk rende-
zik az ünnepséget. Beültettek az autóba, s kérték, ne kérdezzünk
semmit. Én egyre mérgesebb lettem a gépkocsiban, mondtam, az
Isten áldjon meg, hagyjatok már békén, miért nem szállunk ki?!
Nyugtatgattak, hogy türelem, türelem. A kisecseti faluvégi kúriá-
nál álltunk meg, amelyik a feleségem dédapjáé volt, de kikopott
belôle az élet. Ezt úgy képzelje el, mint egy állatcsontvázat, ami-
rôl lemállott már minden; kormos-füstös, lakatlan, omlik a vályog,
benôtte a borostyán. A környezete üres. De a feleségemnek ez a
kirándulás óriási meglepetés volt. A gyermekkor csontváza en-
nek az útnak a versbeli elmondása.
– Ez tehát egy szerelmes vers. Hát a kötet többi darabja?
– Húsz vers található benne, amelyeket az utóbbi hat évben ír-
tam. Mindegyik megjelent folyóiratban, többnyire az Alföldben
vagy a Tiszatájban. Szerepel benne például a Temetôk, a Gólyák
a Hortobágyon, az Állomások. Pályaudvarok, A négyszárnyú te-
remtés. Az utolsó vers a kötetben így kezdôdik: „Néhány évet adj
még nekem Természet, néma, mohó istenem…” Az volt a kény-
szerképzetem, hogy ez lesz életem utolsó verse. Aztán amikor
nemrégiben meghalt Kass János barátom, sikerült egy költe-
ménnyel, A szûz Tisza címûvel üzennem neki a sírba. A Tiszatáj-
ban fog megjelenni. Ezzel túlléptem egy önmagamban elképzelt
csöndet és szeretnék még egy új hosszú verset írni.
– Megvan már a témája?
– Igen is meg nem is. A Pacsirta a szívben címû, két éve megje-
lent époszomhoz az elsô ötleteim 1965-ben jutottak eszembe. Az,
hogy írok egy hosszú verset, most már létbefejezésül, az egy tok,
de azt meg kell tölteni tartalommal, mint a mákgubót máksze-
mekkel. Veszi az ember a papirost, kihegyezi a ceruzát, elkezd ír-
ni, s ha ezt naponta folytatja, akkor a vers csinálja saját magát, el-
kezd horgolódni, mint azok a terítôk, amelyekkel anyám a biai
házat telekézimunkázta.

Mátraházi Zsuzsa
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Kányádi Sándor
ÜNNEPEK HÁZA
Két dráma és két forgatókönyv
2990 Ft
Kányádi Sándor színmûveinek, forgató-
könyveinek jelen kiadás az eddigi legtel-
jesebb gyûjteménye. A szövegeket kelet-
kezésük sorrendjében közöljük. A kötet-
ben olvasható szöveget az eredeti iro-
dalmi forgatókönyv, valamint a techni-
kai forgatókönyv egybevetésével Tarján
Tamás rendezte sajtó alá.

Jules Supervielle
A GYERMEKRABLÓ
2490 Ft 
Miért gondolja a dél-amerikai születésû,
szolid házasságban élô Bigua ezredes,
hogy a gyerekrablás magasztos dolog?
Meddig lehet harmonikus családot
fenntartani sok-sok talált gyerekkel? Az
öregedô Bigua azt hiszi, mindörökre,
csakhogy a sors közbeszól.  A fordula-
tokban bôvelkedô regény legfôbb ereje
lélektani hitelessége, varázslatos költôi-
sége. A mû Rónay György nagyszerû for-
dításában jelenik meg. 

A TELJES NAPLÓ
Márai Sándor 1954–1956
4990 Ft
Újabb kötettel bôvült a jegyzetekkel,
hely-, név- és tárgymutatóval kiegészített
teljes napló, amely tartalmaz minden ed-
dig megjelent, valamint számos, nyomta-
tásban még soha nem közölt, a hagya-
tékból frissen elôkerült feljegyzést.

O’sváth Pál
„PANDÚRKOROM EMLÉKEI”
ÉS EGYÉB ÍRÁSOK
Reprint kiadás
4990 Ft
A XIX. századi O’sváth Pál szinte polihisz-
tori érdeklôdéssel fordult különféle té-
mák felé, legyen szó akár a bihari nyelv-
rôl, a pusztai betyárok életérôl, a hajdúk
történetérôl vagy a Sárréten oly fontos
folyószabályozás kérdésérôl. A kötetben

szereplô írások háromnegyede eddig ismeretlen volt a nagykö-
zönség elôtt, így a magyar múlt iránt érdeklôdôk újabb érdekes
olvasmánnyal gazdagodnak. 

A HELIKON KIADÓ gazdag könyvkínálat-
tal és dedikálási programjaival várja olvasóit a
Vörösmarty téri ünnepi könyvheti sátránál!

KIZÁRÓLAG A HELIKON KÖNYVESHÁZBAN KAPHATÓ:

Banai Miklós – Lukács Béla
A KÁRPÁT-MEDENCE EGYSÉGE
Miért szûnt meg? Helyreáll-e újra?
5990 Ft

A keleti civilizációkkal vívott küzdelmek ve-
zettek e régió egységes igazgatásainak
megtöréséhez és a 20. században a nyugati
civilizációból történt kiszakításához. A
könyv az egység helyráállásának feltételét a
történelmi egyházak képviselte értékrend
megerôsödésében, annak mentén a Kárpát-
medence és a bôvebb régió lakóinak érde-
keit képviselô elit kiemelkedésében látja, a
konföderatív Európai Unió keretében.    

HELIKON KÖNYVESHÁZ
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. 
E-mail: konyveshaz@helikon.hu ; Telefon: (06/1) 331-2329

Juhász Ferenc  június 5-én, szombaton, 12 órakor

dedikálja kötetét a budapesti Vörösmarty téren,

a Kossuth Kiadó könyvespavilonjánál.



BIBLIAI ATLASZ
235x255 mm, 64 oldal,
keménytáblás, 2600 Ft
Négy fejezetben rövid ki-
egészítô jegyzetekkel el-
látott, 77 színes földraj-
zi, történelmi és bibliatör-
téneti térkép a Szentföld-
rôl, a körülötte hajdan
volt birodalmakról, or-
szágokról és Jeruzsálem
történetérôl.

Merce Segarra –
Berta Garcia –
Francesc Rovira
BIBLIAI ÁLLATOK
Történetek, játékok,
ötletek
225x267 mm, 96 oldal;
kartonkötés, 3600 Ft
Ismerkedjünk meg most vi-
dám játékok segítségével
a Bibliában található álla-
tokkal és az általuk jelké-
pezett gondolatokkal.

Balla Péter
GYERMEKEK ÉS
SZÜLÔK KAPCSOLATA
B/5 méret, 284 oldal,
kartonkötés, 2100 Ft
A könyv az Újszövetség
tanítása alapján átfogóan
vizsgálja a szülôk és gyer-
mekek egymás iránti köte-
lességét, de fôként a szü-
lôk iránti tisztelet kifejezé-
si formáit az ókorban, a
zsidóságban és az ôske-
resztyénségben.

Martin Hengel
ÔSKERESZTYÉN
TÖRTÉNETÍRÁS
Fr/5 méret, 204 oldal,
kartonkötés, 1300 Ft
A nemrég elhunyt, világ-
szerte elismert teológus e
tanulmányában fontos kér-
déseket jár körbe az újszö-
vetségi történetírással, az
Apostolok Cselekedeteivel
mint történeti forrással, va-
lamint a történet-kritikai ku-
tatással kapcsolatban.

Imre László
ÚJ PROTESTÁNS
KULTURÁLIS
ÖNSZEMLÉLET FELÉ
Fr/5 méret, 124 oldal,
kartonkötés, 1400 Ft
Imre László akadémikus iro-
dalomtörténeti kutatásaival
régóta munkálja a magyar
protestáns kultúra rehabilitá-
lását. Ezt teszi például Tom-
pa, Arany, Ady és Remé-
nyik vallásos líráját bemuta-
tó, itt közölt írásaiban is.

Megrendelés, információ: 1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel./fax: 386-8267
www.kalvinkiado.hu; http://kalvinkiado.blogspot.com 

Szeretettel várjuk az érdeklôdôket június 4-tôl 6-ig Budapesten, az Ünnepi Könyvhét Bakáts utcai rendezvényén!
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Egy nap alatt három könyvet elolvasni
szinte képtelenség. (A vizsgaidôszak,
az más, olyankor az ötszöröse is gye-
rekjáték.) Az ünnepi könyvhéttel bekö-
szöntô, sok mûfajú olvasásdömpingre
való edzésként azonban érdemes pró-
bát tenni. A

Fodor András és Tüskés
Tibor levelezése III.
(1977–1997) címû kötethez (Pannonia
Könyvek) lendületet ad, hogy belülrôl is-
merem már jellegét, hiszen az I. gyûjte-
ményrôl nagyobb tanulmányban emlé-
keztem meg. Az I.-nél alaposabban jegy-
zetelt II.-at úgy forgat-
tam, hogy tudtam:
Tüskés – Fodorra em-
lékezve – pécsi könyv-
bemutatót tervez, s
ebben számít rám. Saj-
nos a III. már ôt sem
találta az élôk sorában.
Talán az idô szorítása
okozhatta, hogy ez fi-
lológiailag ismét gyen-
gébb eresztés, tátongó
információhiányokkal.
Érthetô, ám sajnálatos,
hogy Tüskés a magán-
életi válságára (válására) vonatkozó rész-
leteket – mint elôrebocsátja – kihagyta a
levelezés anyagából, s a rázósabb szak-
mai, személyes kérdések esetében is gya-
korta él a húzás […] jelzésével. Az I. kö-
tetbôl még nem maradt ki az említett
konfliktus egy korai (Fodor közremûkö-
désével megfékezett) kirobbanásának
krónikája, az irodalmi élet kettejük tágas
perspektívájából követhetô alakulásának
pedig szinte teljes leképezése volt a szö-
vegközlés. A páratlan dokumentumérték
a lezáró levélkötegnek (471 egység) is sa-
játja. Változatlan mindkét levelezô ki-
kezdhetetlen szolgálatetikája, önmagát
nem kímélô elkötelezôdése az irodalom-
szervezés ügyének. Fodor is, Tüskés is
elképesztô mennyiségû munkát
végzett magas színvonalon; úgy
érzékelték, mostoha körülmé-
nyek között. Levélváltásuk az
utolsó két évtizedben továbbra
is fenntartotta a majdhogynem
csorbulhatatlan barátság nyílt,
ôszinte, egyszer-egyszer kölcsö-
nösen, laudálóan túlbecsülô
hangoltságát. Sok vonatkozás-

ban testvériesültek, például a szülôföld,
szülôváros, tájhaza szeretetében. A jelen
felé lépdelve egyre sajgóbb, esetleg máig
rendezetlen kérdések nyílnak meg a kor-
respondenciában. A könyv egy mély ba-
rátság s két példás életmû emlékköve, va-
lamint események, adatok becses, he-
lyenként vitát katalizáló tárháza.

Egy hosszú délelôtt, öt-hat óra szüksé-
geltetett a fenti olvasmány végigszántásá-
ra. Csöndes délutánt színesített

A pesti Broadway
(Személyes bejárás történelmi kitérôkkel):
a kiadványnak pusztán hatalmas, részben
unikális képanyaga is leköti, illetve sok

irányba szökteti a figyelmet. A
két évtizedes fennállását nem-
rég ünnepelt Fekete Sas egyik
fô kiadói csapásiránya, a Buda-
pest történetével foglalkozó
mûvek sora ismét értékes al-
bummal gyarapodott. Surányi j
András mindentudó, aranyszá-
jú búvára és újramesélôje a ré-
gebbi és a tegnapi múltnak.
Legfeljebb a túlzott poentíro-
zásra törô fogalmazás zavar né-
ha, mert pontatlan tudósítás,
henye mondat járhat
nyomában. (Ha már

stiláris kulcspozícióba ágyazódott
a magyar Bródvéj írásmód – az el-
fogadottabb Bródvé helyett -, nem
,Bródvéjn', hanem Bródvéjen
alakban kellene toldalékolni). S a
tényleges hibák… Egy sorozat kö-
zülük elegendô sajnálatos prototí-
pusnak. A Thalia: a Thália Szín-
ház kacifántos, névváltoztatós
története a 107-108. oldalon Szine-
tár Györgyrôl tud Szinetár Miklós
helyett, Petrovics Emil nevét Pet-
rovitsnak írja, két fontos szemé-
lyiséget, Keres Emilt és Schwajda Györ-
gyöt meg sem említ, a súlypontokat ré-
szint rossz helyen keresi. Gond az is (az
egész könyvben), hogy az idézetek sok-

szor visszake-
reshetetlenek.
A kétségtele-
nül élvezetes
munka popu-
láris, regényes
jellege felülírja
a makulátlan
szakszerûsé-
get. Viszont

kép és szöveg együtt nagy atmoszferikus
erôvel idéz egy bô évszázadot, s számos,
egyáltalán nem mellékkérdést érint tárgya
okán (így a hazai színházi formációk túl-
zott zaklatottságának problémáját, a zsidó
származású mûvészértelmiség asszimilá-
cióját és az antiszemitizmust is).

„Olvasok holdvilágnál” – mondhatnám a

Végtelen jel 
címû verseskötet egyik költeményének
kezdô sorával, ha lámpácskám nem a Mál-
tán vásárolt, a lapokra erôsíthetô kis ôr-
fény lenne. Szigeti Lajos a Hungarovox Ki-
adónál megjelent karcsú könyve versei
nem csekély hányadának imaszerûségével
igazi meditációs olvasmány, lírai fohász.
„Középpontban az Isten” (Kör); „Istenhez
vezet minden út, / más igazság hamis – az
égi abszolút, / a földi relatív” (Credo) – la-
pozunk rá az „Isten elôtt színt vall” (Vén-
ség) tudatának vallomásos soraira. Nem üt
annyira szíven a Végtelen jel, mint vártam.
Hetvenedik életéve betelésének küszöbén
Szigeti nyilván egybegyûjtve szerette volna
látni, amit a legutóbbi három-négy eszten-
dôben írt. A három, szervesen összefüggô
ciklus meg is komponálta magát, a zászlós-
hajó-versek sem hiányoznak (a valamelyest

hosszabbak sorában:
Madárvilág; Könyör-
gés; az epigramma-
szerûek közt: Nap-
imádó; Szakítópró-
ba), de az egész tar-
talmilag is, formailag
is mattabb, mint azt
Szigetitôl megszok-
hattuk. Kifakított
költôi képek, elhasz-
nált szószerkezetek
újraanimálása nem
mindig sikerül úgy,
mint a Filmszakadás

tartalmas, tömény, istenes egyszerûségé-
ben. König Róbert illusztrációi önálló éle-
tet élnek, a versekkel nincsenek szellem-
kapcsolatban. Felcsillanást az éjszakába
olyan mûvek hoztak, mint a Kettôs létra
betûképe, mely csak utolsó szavaiban adja
ki lényegét, vagy a szomszédos Lélekha-
lász, élet és irodalom, hit és vershit eggyé-
írása: „Az út, az igaz élet / szenvedéstörté-
net. / Egy irányt vett idôm / telik, nem mú-
lik tétlen – // Követnek a pusztába / tanú-
hegy, hagyásfa, / lélekhalász igék /s a vers-
hívôk imája”.

Tarján Tamás 
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ÁLTALÁNOS MÛVEK
Írás
FFrriieeddrriicchh  KKlláárraa: Írástörténeti áttekintô magyar szempontból.
Bp.: Szakács G. 108 p. Fve 2000 Ft

Mûvelôdés. Kultúra
SSiimmoonn  LLáásszzllóó,,  LL.: A római szekér: kulturális politika –
politikai kultúra. Bp.: Ráció K. 277, [2] p. Fve 2600 Ft
KKöönnyyvvttáárrüüggyy..  KKöönnyyvvttáárrttaann
MMaaggyyaarr  kköönnyyvvttáárrttöörrttéénneettii  kkrroonnoollóóggiiaa,,  999966--22000077. 1-3. köt.
Bp.: OSZK 960 p. + 357 p. Fve 6000 Ft

FILOZÓFIA, PSZICHOLÓGIA
Filozófia
HHaattáárr  GGyyôôzzôô: A fény megistenülése. Bp.: Terebess 142, [2]
p. Kötve 1220 Ft
HHoorrvváátthh  OOrrssoollyyaa: Az öneszmélés fenomenológiája. Bp.:
L’Harmattan: M. Daseinanalitikai Egyes. 175 p. (Dasein
könyvek) Fve 2000 Ft
MMoollnnáárr  JJáánnooss: Filozófia. Baja: EJF K. 135 p. (Jegyzetek,
oktatási segédanyagok) Fve 2940 Ft
RRookkaayy  ZZoollttáánn: Filozófiatörténet. 2. Újkor, 1400-1900. Bp.:
Szt. István Társ. 241 p. Fve 2600 Ft
SSaavvaatteerr,,  FFeerrnnaannddoo: A választás bátorsága. Leányfalu: Patak
Kv. 175 p. Fve 3500 Ft
TTaattaarrkkiieewwiicczz,,  WWllaaddyyssllaaww: A boldogságról. Bp.: Kossuth
375 p. Kve 3800 Ft

Pszichológia
DDóóssaa  ZZoollttáánn: Tanulás, emlékezés, képzelet. Kolozsvár:
Scientia 162 p. (Sapientia tankönyvek) Kve 3400 Ft 
FFuurrnnhhaamm,,  AAddrriiaann: Pszichológia: 50 fogalom, amit ismerni
kell. Bp.: Ventus Libro 208 p. Kve 3490 Ft
KKaasstt,,  VVeerreennaa: Álmok: a tudattalan titokzatos nyelve. Bp.:
Európa 340 p. (Mérleg) Fve 2400 Ft
LLuuxx  EEllvviirraa: Szexuálpszichológia. Bp.: Saxum 236 p. Kve 2500 Ft
AA  ttuuddaattttaallaann  öössvvéénnyyeeiinn. Bp.: Jaffa: Affarone Kft. 172 p.
(Mesterkurzus) Fve 1990 Ft

VALLÁS
A vallás kérdései általában
BBööjjttee  CCssaabbaa  ––  KKaarriikkóó  ÉÉvvaa: Út a végtelenbe. Bp.: Helikon
257 p. Kve 2990 Ft
KKáállllaayy  EEmmiill  ––  GGiiaannoonnee  AAnnddrrááss: Az úton becsületesen végig kell
menni. Bp.: Kairosz 115 p. (Miért hiszek?, 68.) Fve 1500 Ft

Biblia. Bibliamagyarázatok
KKooccssiiss  IImmrree: Bevezetés az Újszövetség kortörténetébe és
irodalmába. 1. Bp.: Szt. István Társ. 309 p. Fve 2800 Ft
MMaaccDDoonnaalldd,,  WWiilllliiaamm: Ószövetségi kommentár. Bp.:
Evangéliumi K. 1076 p. Kve 6750 Ft

Dogmatika. Teológia
FFaabbiinnyy  TTaammááss  ––  KKooccssiiss  FFüüllööpp  ––  SSzzéékkeellyy  JJáánnooss: A példázat
erejével. Bp.: Éghajlat Kvk. 225 p. (Manréza-füzetek, 10.)
Kve 3500 Ft
LLoohhffiinnkk,,  GGeerrhhaarrdd: Jézus utolsó napja. Bp.: Kairosz 102 p.
(Kairosz bibliai tanulmányok, 2.) Fve 2000 Ft
MMrroowwiieecc,,  KKaattiiaa  ––  KKuubblleerr,,  MMiicchheell  ––  SSffeeiirr,,  AAnnttooiinnee: Isten,
Jahve, Allah: három világvallás alapkérdései. Bp.: Móra
145, [6] p. Kve 3990 Ft
VVaarrggaa  MMááttyyááss: Szent Benedek. Pannonhalma: Bencés K.
[27] p. Fve 670 Ft

Kereszténység. Keresztény egyházak
EErrnnsstt,,  JJoosseeff: Lukács: egy teológus portréja. Bp.: Kairosz
295 p. (Kairosz bibliai tanulmányok, 1.) Fve 2800 Ft

NNaasszzááddii  KKrriisszzttaa  ––  NNeemmeess  ÖÖddöönn: Párbeszéd az öregséggel.
Bp.: Harmat 111 p. Kve 1980 Ft
SSzziikksszzaaii  MMáárriiaa: Szövegek, képek, kultúrák.
Marosvásárhely: Mentor 193, [7] p. Kve 2940 Ft

Nem-keresztény vallások
GGyyéémmáánntt  ééss  llóóttuusszz: zen tanmesék és versek.  Kistarcsa:
STB K. 167 p. Fve 1890 Ft
JJeelllleemmttiippoollóóggiiaa  aa  ppáállii  bbuuddddhhiizzmmuussbbaann. Bp.: Terebess 29,
[2] p. Fve 280 Ft
LLeeeeuuwweenn,,  AArreenndd  TThheeooddoooorr  vvaann: Kereszténység a
világtörténelemben: üdvösség és szekularizáció. Bp.: Szt.
István Társ. 374 p. Kve 2800 Ft
SSuuzzuukkii  SShhuunnrryyuu: Tisztán ragyogó forrás: zen tanítások a
Szandókairól. Bp.: Filosz 185, [2] p. (A zen oszlopai) Fve
2750 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNOK
Szociológia. Szociográfia
AAllbbeerrtt  GGáábboorr: Õslakosok és telepesek. Bp.: Pont 61 p. Fve
1050 Ft
BBrraacchhiinnggeerr  TTaammááss: Helyi közösségek és helyi hatalom egy
hazai középvárosban. Baja: EJF K. 201 p. (Értekezések,
tudományos dolgozatok, 7.) Fve 3218 Ft
CCsseeppeellii  GGyyöörrggyy  ––  PPrraazzssáákk  GGeerrggôô: Örök visszatérés?:
társadalom az információs korban. Bp.: Jószöveg Mûhely
240 p. Fve 2790 Ft
DDiiaammoonndd,,  JJaarreedd  MM.: Összeomlás: tanulságok a
társadalmak továbbéléséhez. Bp.: Typotex  577 p., [24] t.
Fve 4800 Ft
FFoonnsseeccaa,,  IIssaabbeell: Állva temessetek el!: a cigányok útja. Bp.:
Európa 546, [4] p. Kve 3800 Ft
GGaaggyyii  JJóózzsseeff: Örökség és közkapcsolatok (PR). Kolozsvár:
Scientia 119 p. Fve 2900 Ft
HHoobbssbbaawwmm,,  EErriicc  JJoohhnn: Hétköznapi hôsök: ellenállók,
lázadók és a dzsessz. Bp.: L’Harmattan: Eszmélet
Alapítvány 432 p. (Eszmélet könyvtár) Fve 3700 Ft
HHoorrvváátthh  IIssttvváánn: Kisebbségszociológia: alapfogalmak és
kritikai perspektívák. Kolozsvár: Kolozsvári Egy. K. 182 p.
Fve 2800 Ft 
KKuullttúúrraa--  ééss  kkoommmmuunniikkáácciióóeellmméélleettii  sszzöövveeggggyyûûjjtteemméénnyy. Baja:
EJF K. 170 p. (Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve
3778 Ft
PPáásszzkkaa  IImmrree: Elit, elitek a lokális kistérségi társadalomban.
Szeged: Belvedere Meridionale: Szegedi Egy. K.: JGYF K.
328 p. (MTA Szegedi Területi Bizottsága Szociológiai
Munkabizottság kötetei, 6.) Fve 3436 Ft
SSzzoocciioollóóggiiaa  kköözzggaazzddáásszzookknnaakk. Bp.: Typotex 310 p.
(Baccalaureus scientiæ tankönyvek)
Fve 3200 Ft

Politika. Politikatudomány
AArraattóó  AAnnddrrááss: Kórtársak és egyéb madarak. Bp.: Olvasó
Sarok 194 p. Fve 2490 Ft
EErrddééllyy  ééss  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kköözzööttttii  mmiiggrráácciióóss  ffoollyyaammaattookk.
Kolozsvár: Scientia 202 p. (Sapientia könyvek:
társadalomtudomány, 34.) Kve 2400 Ft
EEggyy  hhoommoo  ppoolliittiiccuuss  iitttthhoonn,,  EEuurróóppáábbaann  ééss  AAmmeerriikkáábbaann:
Kovács Imre élete és munkássága. Bp.: Hét Krajcár 500 p.
Ft 2800 Ft
IIzzssáákk  LLaajjooss: Pártok és politikusok Magyarországon, 1944-
1994. Bp.: Napvilág 467 p. Kve 3900 Ft
KKéérrii  LLáásszzllóó: A rendszerváltás krónikája, 1988-2009. Bp.:
Kossuth: Népszabadság 159 p. Kve 5800 Ft
MMaarruuzzssaa  ZZoollttáánn: Az osztrák külpolitika a szövetséges
megszállástól az európai integrációig, 1945–1995. Baja:
EJF K. 207 p. (Értekezések, tudományos dolgozatok, 2.)
Fve 4748 Ft
PPeerrggeell  AAnnttaall: Harag és elfogultság nélkül: magyar-finn
katonai és politikai kapcsolatok 1939-1944. Bp.: Püski
306 p. Fve 2790 Ft

PPööllöösskkeeii  FFeerreenncc: A Szabadelvû Párt fényei és árnyai, 1875-
1906. Bp.: Éghajlat Kvk. 235 p. Kve 3500 Ft
AA  rreennddsszzeerrvváállttááss  hhúússzz  éévvee: változások és válaszok. Bp.:
MTA PTI : L’Harmattan 358 p. Kve 3500 Ft
SSiippooss  BBaalláázzss: Média és demokrácia Magyarországon: a
politikai média jelenkortörténete. Bp.: Napvilág 228 p. (20
év után) Kve 2600 Ft
SStteeffaannoovvsszzkkyy  AAnnddrrááss: Tisztán látni: kitörési pontok a
magyar sikerhez. Bp.: Kortárs 186 p. Kve 2750 Ft
TTaannuullmmáánnyyookk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióórróóll. Baja: EJF K. 187 p.
(Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve 3778 Ft
VVaarrggaa  LLaajjooss: Háború, forradalom, szociáldemokrácia
Magyarországon: 1914. július – 1919. március. Bp.:
Napvilág 559 p. Fve 3700 Ft

Gazdaság. Közgazdaság-tudomány. Adóügy
AAggrráárrppoolliittiikkaa  ––  vviiddéékkffeejjlleesszzttééss. Kolozsvár: Scientia 174 p.
(Mûhely) Fve 2800 Ft
FFrriieeddmmaann,,  BBeennjjaammiinn  MM..:: Jólét és erkölcsösség. Bp.:
Napvilág 685 p. Fve 4500 Ft
GGeeoorrggee,,  SSuussaann: Börtön vagy szabadság. Bp.: Kairosz 320
p. Fve 3400 Ft
LLeennggyyeell  IImmrree: Regionális gazdaságfejlesztés. Bp.: Akad. K.
385 p. (Modern regionális tudomány szakkönyvtár) Fve
4250 Ft
SSzzaabbóó  ÁÁrrppáádd: A tulajdonváltás folyamata Románia
gazdasági átalakulásában. Kolozsvár: Scientia 194 p.
(Sapientia könyvek: jog- és közgazdaságtudomány, 54.)
Kve 4500 Ft
SSzzaakkááccss  IImmrree: Az adózás nagy kézikönyve: [2010]. Bp.:
Complex 1752 p. (Meritum) Kve 22050 Ft
TTuurriizzmmuussmmaarrkkeettiinngg. Bp.: Akad. K. 234 p. (Marketing
szakkönyvtár) (Turizmus szakkönyvtár) Fve 3750 Ft
VVáállssáággbbaann  ééss  vváállssáágg  nnééllkküüll: a gazdaságpolitika rétegei.
Bp.: Akad. K. 263 p. (Gazdaságpolitikai kerekasztal) Fve
3750 Ft

Jog. Jogtudomány
BBeenncczzee  JJáánnooss: Kényszerített bíró urak. [Pécs]: Pro
Pannonia 259 p. (Pannónia könyvek) Kve 2790 Ft
BBûûnnttéénnyyeekk  aa  kköönnyyvvttáárrsszzoobbáábbóóll: interaktív iratmintatár
büntetôjogi komplex gyakorlathoz és szakvizsgához. Bp.:
Complex 301 p. Fve 5040 Ft
FFlleecckk  ZZoollttáánn: Változások és változatlanságok: a magyar
jogrendszer a rendszerváltás után. Bp.: Napvilág 162 p.
(20 év után) Kve 2600 Ft
IIggaazzssáággsszzoollggáállttaattááss  aa  ttuuddoommáánnyy  ttüükkrréébbeenn. Bp.: ELTE Eötvös
K. 237 p. (ELTE jogi kari tudomány, 6.) Kve 4500 Ft
LLeesszzkkoovveenn  LLáásszzllóó: A kezességi szerzôdés. Miskolc: Hatra
Mag Kft. 144 p. Fve 3150 Ft
TTeemmaattiikkuuss  bbíírróóssáággii  ddöönnttéésseekk..  [[99..]].. Európai joghatósági
szabályok polgári perekben. Bp.: Complex 430 p. Fve 6090 Ft

Közigazgatás
KKrréémmeerr  FFeerreenncc: Rossz döntések kora: rendészetpolitikai
tévelygések a rendszerváltás elsô húsz évében. Bp.:
Napvilág 198 p. (20 év után) Kve 2600 Ft
RRoozzssnnyyaaii  KKrriisszzttiinnaa,,  FF.: Közigazgatási bíráskodás
Prokrusztész-ágyban. Bp.: ELTE Eötvös K. 281 p. (ELTE
jogi kari tudomány, 7.) Kve 4500 Ft

Hadtudomány. Honvédelem. Hadsereg
BBaacczzoonnii  TTaammááss  ––  MMoollnnáárr  SSáánnddoorr: Magyar katonai
egyenruhák, 1957–1990. Bp.: Huniform Kv. 239 p. Kve
10000 Ft
BBaarrcczzyy  ZZoollttáánn  ––  SSáárrhhiiddaaii  GGyyuullaa: A Magyar Királyi
Honvédség légvédelme, 1920–1945. Bp.: Zrínyi 150 p.
Kve 4990 Ft
SSuunn--zzii: A’ hadakozás regulái. Bp.: Terebess 62 p. Fve 280 Ft
SSzzaabbóó  JJáánnooss,,  BB.: A honfoglalóktól a huszárokig. Bp.:
Argumentum 244 p., [14] t. (A Hadtörténeti Intézet és
Múzeum könyvtára) Fve 2700 Ft
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3960 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
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Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert
kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elô-
fizetés 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.



SSzzaabbóó  MMiikkllóóss,,  MM.: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
története, 1970–1979. Bp.: Zrínyi 279 p. Kve 2990 Ft
WWuu--zzii: Vu-ce: a háború útja. Bp.: Terebess 67, [2] p. Fve 280 Ft

Szociális gondoskodás és gondozás
BBeevveezzeettééss  aa  ggyyeerrmmeekkvvééddeelleemmbbee. Cluj-Napoca: Kolozsvári
Egy. K. 222 p. Fve 2500 Ft
DDáávviidd--KKaaccssóó  ÁÁggnneess: Örökbefogadás és nevelôszülôség a
segítô szakember szemével. Cluj-Napoca: Kolozsvári Egy.
K. 126 p. Fve 2400 Ft
AA  ffooggllaallkkoozzáássii  rreehhaabbiilliittáácciióó  ttáámmooggaattáássaa  ppsszziicchhoollóóggiiaaii
eesszzkköözzöökkkkeell. Bp.: Typotex: BMGE GTK Alkalmazott
Pedagógia és Pszichológia Int. 329 p. Fve 3600 Ft
RReehhaabbiilliittáácciióóss  ttáámmooggaattóó  tteecchhnnoollóóggiiáákk. Bp.: Typotex: BMGE
GTK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Int. 236 p.
Fve 3400 Ft

Pedagógia. Gyermeknevelés
CClloouudd,,  HHeennrryy  ––  TToowwnnsseenndd,,  JJoohhnn: Gyerekhatárok: mikor
mondjunk igent és mikor mondjunk nemet gyermekeinknek.
Bp.: Harmat 259 p. (Határvonalak) Fve 2500 Ft
FFooddoorr  LLáásszzllóó: Szociálpedagógia. Kolozsvár: Scientia 257
p. Fve 2500 Ft
IIffjjúúkkoorrookk,,  ggyyeerrmmeekkvviilláággookk..  22.. Bp.: Eötvös J. Kvk. 233 p.
Fve 1776 Ft
AA  ttaannuulláássii  ffoollyyaammaatt  ééss  aa  ttaannuulláássii  eerreeddmméénnyyeekk  éérrttéékkeellééssee.
Cluj-Napoca: Presa Univ. Clujeanã 187 p. Fve 2980.- Ft

Néprajz. Etnológia. Folklór
AA  ddiikkttaattúúrraa  mmoossoollyyaa. Bp.: EU-Pressz 83 p. Fve 690 Ft
GGrreeggoorryy,,  AAuugguussttaa: Cuchulain, az ulsteri hôs. Bp.: General
Press 368 p. Kve 4500 Ft
MMiisskkoollcczzyy  AAmmbbrruuss: A szarvasfiúk „rejtélye”: a kolindától a
Cantata profanáig. Bp.: Lucidus 159 p. (Kisebbségkutatás
könyvek) Fve 2200 Ft
TTááttrraaii  ZZssuuzzssaannnnaa: A pünkösdnek jeles napján... Bp.: Akad.
K. 302 p., [8] t. (Néprajzi tanulmányok) Fve 3360 Ft
VViilllláánnyyii  PPéétteerr: Mácsai huncutságok. Bp.: Akad. K. 337 p.
Kve 3400 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természettudomány általában
AAnnggiieerr,,  NNaattaalliiee: Az alapok: szédítô kalandtúra a
természettudomány szépségei között. Bp.: Európa 480, [3]
p. (Európa tudományos diákkönyvtár) Kve 2800 Ft

Környezettudomány
KKöörrnnyyeezzeettttuuddoommáánnyy::  AA--ZZ: az ember és a környezet
kapcsolata.  Bp.: Akad. K. XII, 318 p. (Akadémiai
lexikonok) Fve 5990 Ft

Matematika. Programozás
KKaassssaayy  GGáábboorr  ––  KKoolluummbbáánn  JJóózzsseeff  ––  MMaarrcchhiiss  JJuulliiaannnnaa:
Valós számok és metrikus terek. [Kolozsvár]: Egyetemi K.
229 p. Fve 3400 Ft
KKááttaaii  ZZoollttáánn: Gráfelméleti algoritmusok. Kolozsvár: Scientia
248 p. Fve 4900 Ft
PPááll  LLáásszzllóó  ––  MMááttéé  SSzziilláárrdd: Alkalmazásfejlesztés Delphiben.
Kolozsvár: Scientia 210, [4] p. Fve 2900 Ft
PPeetthhôônnéé  VVeennddeell  TTeerréézz: Fejezetek a lineáris algebra és a
lineáris programozás körébôl. Baja: EJF K. 206 p.
(Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve 3219 Ft

Fizika
CCsseerr  LLáásszzllóó: Kondenzált közegek vizsgálata
neutronszórással. Bp.: Typotex 182 p., [4] t. (Alkalmazott
fizika) Fve 3400 Ft

Kémia
BBóóddiiss  JJeennôô: A szerves kémia alapjai. Kolozsvár: Presa
Univ. Clujeanã 182 p. Fve 1600 Ft
CCssaappóó  JJáánnooss  ––  AAllbbeerrtt  CCssiillllaa  ––  CCssaappóónnéé  KKiissss  ZZssuuzzssaannnnaa:
Élelmiszer-analitika. Kolozsvár:  
DDaarrvvaassii  JJeennôô: Analitikai mérômûszerek és mérési
módszerek a modern UV-VIS spektrometriában. Kolozsvár:
Kolozsvári Egy. K. 171 p. Fve 2980 Ft 

Földtan. Geológia
BBeehhrriinnggeerr,,  WWoollffggaanngg: A klíma kultúrtörténete. Bp.: Corvina
343 p. Fve 3500 Ft
RRoooonneeyy,,  AAnnnnee: Földrengések és vulkánok. Bp.: Gabo 32 p.
(Fedezd fel!) Kve 3500 Ft

Genetika
HHeennddeerrssoonn,,  MMaarrkk: Genetika: 50 fogalom, amit ismerni kell.
Bp.: Ventus Libro 208 p.
Kve 2990 Ft

Származástan
SShhuubbiinn,,  NNeeiill: A belsô hal: utazás az emberi test 3,5
milliárd éves múltjába. Bp.: Vince 238 p.
Fve 3495 Ft

Mikrobiológia
BBáánnhheeggyyii  GGáábboorr: Szubcelluláris biokémia. Bp.:
Semmelweis 94 p. Fve 2900 Ft

Növénytan
AAllbbeerrtt  LLáásszzllóó  ––  LLooccssmmáánnddii  CCssaabbaa  ––  VVaassaass  GGiizzeellllaa: Ismerjük
fel a gombákat! Bp.: Gabo 191 p. Fve 2490 Ft

Állattan
CChhiiaappppoonnii,,  FFrraanncceessccaa  ––  RRaaffffoo,,  MMaarriinnaa: Az állatok világa.
Bp.: Napraforgó 162, [3] p. Kve 3990 Ft
KKuuttyyaaggoonnddoollaattookk  nnyyoommáábbaann. Bp.: Typotex 199 p.
(Gyorsuló tudomány) Fve 1450 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány. Egészségügy
CCssiisszzáárr  RRóóbbeerrtt: Ha fáj a fog! Bp.: Med-System 149 p. Fve
1950 Ft 
DDeeccaasstteelllloo  AAlliiccee: Mediáció az egészségügyben. Bp.: HVG-
ORAC 240 p. Fve 4800 Ft
GGyyeerrmmeekkeennddookkrriinnoollóóggiiaa. Bp.: Semmelweis 488 p. Fve
6800 Ft
KKeeiicchheerr,,  UUrrssuullaa: Gyermekbetegségek gyorskeresôje. Bp.:
Mérték K. 132 p. Kve 2999 Ft
WWaaggnneerr,,  MMaarrssddeenn: Amerikából jöttem, mesterségem címere
szülész-nôgyógyász. Bp.: Alternatal 309, [2] p. Fve 3900 Ft
WWeeiinnhhoolldd,,  AAnnggeellaa: Fedezd fel az érzékszerveid! Bp.: Scolar
[16] p. (Mit? Miért? Hogyan?, 23.) Kve 3250 Ft

Gépészet
CCoommmmoonn--rraaiill  aa  ggyyaakkoorrllaattbbaann: mûködés, vizsgálat, javítás.
Bp.: Maróti 153 p. Fve 4480 Ft
DDeeLLaaRRoonnddee,,  JJooee: A kovácsolás alapjai. Bp.: Cser K. 88 p.
(Mestermunka) Fve 3995 Ft
HHoollllaannddaa  DDéénneess: A forgácsolás alapjai. Kolozsvár: Scientia
174 p. (Sapientia tankönyvek) Kve 2700 Ft

Jármûvek
BBaaiilleeyy,,  DDeennnniiss  ––  GGaatteess,,  KKeeiitthh: Bicikliszerelés. Bp.: Panem
XIV, 312 p. (Tantusz könyvek)
Fve 3300 Ft
KKeerreeccsséénnyyii  ZZoollttáánn  ––  FFaarrkkaass  BBeerrttaallaann: Farkas Berci. Pápa:
Jókai Vár. Kvt. 72 p. Fve 1454 Ft

Mezôgazdaság
ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa
BBiirrdd,,  JJoo: A természetes lótartás. Bp.: Gabo 206 p. Kve
4990 Ft
LLaauukknneerr,,  AAnnnnaa: A kutya táplálása.  Bp.: Elektra 64 p. Fve
1590 Ft
LLaauukknneerr,,  AAnnnnaa: A macska táplálása. Bp.: Elektra 62, [3] p.
Fve 1590 Ft

Számvitel
BBaalláázzssiinnéé  FFaarrkkaass  KKaattaalliinn  ––  HHaavvaassss  NNoorrbbeerrtt  ––  KKaarrddooss
BBaarrbbaarraa: Pénzügyi számviteli példatár. Bp.: Perfekt 259 p.
Fve 4200 Ft
KKaarraaii  ÉÉvvaa: Könyvelésmódszertan felsôfokon. Bp.: BMGE
GTK: Typotex 219, [4] p. (Baccalaureus scientiæ
tankönyvek) Fve 2300 Ft

Vezetéstudomány. Menedzsment. Szervezés
BBoorrgguullyyaa  IIssttvváánnnnéé: Kommunikációmenedzsment a vállalati
értékteremtésben. Bp.: Akad. K. 329, [2] p. (Menedzsment
szakkönyvtár) Fve 4450 Ft
KKuuttii  ÉÉvvaa: Az önzés iskolája ?: vállalati mecenatúra – CSR
környezetben. Bp.: Nonprofit Kutcsop. 205 p. (Nonprofit
kutatások, 15.) Fve 2900 Ft
VVaarrggaa  ZZoollttáánn: Szinán építész dühösen dobbantott. Bp.:
Athenaeum 216 p. Kve 2990 Ft
VVöörrööss  JJóózzsseeff: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment.
Bp.: Akad. K. 367 p. (Menedzsment szakkönyvtár) Fve
4250 Ft

Közlekedés
AAddrriiaaii  hhaajjóózzáássii  kkéézziikköönnyyvv. Bp.: Kossuth 527 p. Kve 14900 Ft

Élelmiszeripar
BBiirróó  GGéézzaa  ––  SSaallaammoonn  RRoozzáálliiaa  VVeerroonniikkaa:
Élelmiszerbiztonság. Kolozsvár: Scientia 191, [3] p.
Fve 2700 Ft
BBoorr..  BBoorráásszzaatt..  SSzzeesszzggyyáárrttááss
DDéékkáánnyy  TTiibboorr  ––  TTééccssii  ZZoollttáánn: A Tokaji borvidék:
világörökség. Bp.: Corvina [32] p. Fve 1680 Ft

Ruházati ipar. Szépségápolás. Kozmetika
CCooppeellaanndd,,  MMiicchheellllee: Lehetsz még szebb!: bôrszépítés nyolc
hét alatt. Bp.: Animus 151 p.
Kve 2690 Ft
CCssoonnttooss  TTiibboorr: Divatkirályok közelrôl. Bp.: Európa 193 p.
Kve 4499 Ft

Barkácsolás
DDuulliinn  JJeennôô: Csomók. Bp.: Gabo 127 p. Fve 2490 Ft

Építôipar
DDrrzž̌kkaa,,  MMiillaann  ––  SSlliivvoǒ̌,,  SSllaavvoommíírr: Erkélyek, lodzsák, teraszok
felújítása. Bp.: Cser K. 79 p. (Mestermunka) Fve 3995 Ft
FFaarrssaanngg  AAttttiillaa  ––  NNaaggyy  MMiihháállyy  ––  NNóóggrrááddii  PPéétteerr: Építsünk
passzívházat. Bp.: Cser K. 127 p. Fve 3995 Ft
MMoottyykkoovváá,,  AAddeellaa: Ablakok beépítése és javítása. Bp.: Cser
K. 83 p. (Mestermunka) Fve 3995 Ft
OOsszzttrroolluucczzkkyy  MMiikkllóóss: Vízszigetelés. Bp.: Cser K. 123 p. Fve
3995 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Kert- és parképítés
BBeenneekkee,,  JJeeffff:: Játszóeszközök családi környezetbe. Bp.:
Cser K. 123 p. (Mestermunka) Fve 3995 Ft

Építészet. Urbanisztika
KKéévvééss  GGyyöörrggyy  ––  DDvvoorrsszzkkyy  HHeeddvviigg: Egy távolba tekintô
építész. Bp.: Kairosz 134 p. (Magyarnak lenni, 65.) Fve
1500 Ft
PPaapp  GGáábboorr: Fényre éledô üdvtörténet: ünnepváró
elmélkedés középkori finnországi templomokban. Bp.:
Valo-Art 191 p. (Polar könyvek) Kve 6700 Ft
RRéécckkaa  BBööggii  AAddrriiaannnnaa: Ógyalla-Hurbanovo egyházmûvészeti
emlékei. Pomáz: Kráter 103, [2] p. Fve 1500 Ft
TTüüddôôss  SS..  KKiinnggaa: A régi gernyeszegi várkastély.
Marosvásárhely: Mentor 96, [2] p. Kve 3150 Ft
ZZeennttaaii  TTüünnddee: Kovácshida. Pécs: Pro Pannonia 125 p.
(Pannónia könyvek) (A Dél-Dunántúl festett templomai)
Kve 2790 Ft

Képzômûvészet
CCrriissppiinnoo,,  EEnnrriiccaa: Leonardo. Bp.: Mérték K. 158 p. (Nagy
mûvészek élete) Fve 1999 Ft
LLeevveennddeell--ggyyûûjjtteemméénnyy. Bp.: BTM Fôv. Képtár: BTM Kiscelli
Múz. 216, [2] p. Fve ajándék
ZZööllllnneerr,,  FFrraannkk: Leonardo da Vinci, 1452-1519: mûvész
és tudós. Köln; Bp.: Taschen: Vince 96 p. Fve 2275 Ft

Szobrászat
DDoommáánnyy  KKaattaalliinn: Zentától Hollywoodig: Tóth István
szobrászmûvész életútja. Zenta: VMMI 139, [4] p. Kve
3200 Ft
NNaaggyy  MMiikkllóóss  KKuunndd: Gyarmathy János. Marosvásárhely:
Mentor 97 p. (Mentor mûvészeti monográfiák, 17.) Kve
3150 Ft
WWeehhnneerr  TTiibboorr: Modern magyar szobrászat, 1945–2010.
Bp.: Corvina 363 p. Kve 5990 Ft

Iparmûvészet, díszítômûvészet
DDeellhheezz,,  HHeeiikkee: Gyöngyékszerek Peyote-technikával. Bp.:
Aréna 2000 45, [3] p. Fve 2690 Ft
HHeellbbiigg,,  MMoonniiccaa  ––  HHeellbbiigg,,  NNiiccoollee: Gyöngyhorgolt ékszerek.
Bp.: Cser K. 32 p. (Színes ötletek, 113.) Fve 995 Ft
LLoossooss,,  LLuuddvvííkk: Üvegmûvészet az építészetben. Bp.: Cser K.
118 p. Kve 6995 Ft
PPeettôô  ÁÁggnneess: Só-liszt gyurma. Bp.: Cser K. 32 p. + mell.
(Színes ötletek, 114.) Fve 995 Ft
SSzzaabbóó  EEnniikkôô  ––  RRaaddiiccss  MMáárriiaa: Virágkötés. Bp.: Cser K. 64
p. Fve 2495 Ft

Festészet
AArraassssee,,  DDaanniieell: Festménytalányok. Bp.: Typotex 211 p.
(Képfilozófiák) Fve 3200 Ft
AArraassssee,,  DDaanniieell: Festménytörténetek. Bp.: Typotex 285 p.,
[24] t. (Képfilozófiák) Fve 2900 Ft
SSzzôôccss  GGéézzaa: Tasso Marchini és Dsida Jenô. Bp.: Szt.
István Társ. 109 p., [18] t. Fve 2400 Ft

Fotómûvészet. Fényképezés
AAzz  éévv  ffoottóóii. Bp.: Viva Média 223 p. Fve 2960 Ft

Filmmûvészet
HHiittcchhccoocckk::  kkrriittiikkaaii  oollvvaassaattookk. Szeged: Pompeji 252 p.
(Apertúra könyvek) Fve 2700 Ft
NNaallddiinnii,,  NNiiccoo: Pasolini élete. Bp.: Európa 487 p. (Életek &
mûvek) Kve 4900 Ft
TTóótthh  ÉÉvvaa,,  MM.: Aniráma: animációs mozgóképtörténet. Bp.:
Kortárs 124, [3] p. Kve 3500 Ft

Színházmûvészet
BBaalloogghh  GGéézzaa: A bábjáték Magyarországon: a
Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig. Bp.: Budapest
Bábszínház: Vince 254 p. Kve 3995 Ft
BBööhhmm  EEddiitt: Színháztörténet: az európai színjátszástörténet
vázlata. Baja: EJF K. 165 p. (Jegyzetek, oktatási
segédanyagok) Fve 3778 Ft
GGáállvvööllggyyii  JJáánnooss: Jókedvet adj! Bp.: Jaffa 254 p. Kve 3150 Ft

Sport
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FFuuttbbaallll--vvbb,,  11993300––22001100: a kezdetektôl napjainkig. Bp.:
Aréna 2000 125 p. (Híres játékosok, felejthetetlen
meccsek) Fve 2990 Ft
GGeerriigg,,  UUrrss  ––  FFrriisscchhkknneecchhtt,,  TThhoommaass: Hegyikerékpározás.
Bp.: Cser K. 143 p. (Fitten & egészségesen) Fve 2995 Ft
NNiieelläännddeerr,,  PPeetteerr: A foci. Bp.: Scolar [16] p. (Mit? Miért?
Hogyan?, 24.) Kve 3250 Ft

Vadászat. Horgászat
GGaajjddooss  ZZoollttáánn: Ragadozó halak. 1. Harcsa, süllô, kôsüllô.
Székesfehérvár: Fish-Line 194 p. Fve 1800 Ft
KKiissss  GGéézzaa: A Felsô-Nílus mentén. [Pusztazámor]: DNM
143 p., [16] t. (Magyar vadászok Afrikában) Kve 4500 Ft
KKiitttteennbbeerrggeerr  KKáállmmáánn: Elsô elefántom. Szeged: Lazi 201 p.
Kve 2600 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
Nyelvtudomány
FFaarrkkaass  TTaammááss: Családnév-változtatás Magyarországon. Bp.:
Akad. K. 116 p. (Nyelvtudományi értekezések, 159.) Ft 2800 Ft
GGyyáárrffááss  ÁÁggnneess: A Halotti beszéd mondattana. Miskolc: MBE
206 p. Fve 2727 Ft
MMiinnyyaa  KKáárroollyy: Új szavak. 1. Nyelvünk 1250 új szava
értelmezésekkel és példamondatokkal. Bp.: Tinta 179 p.
(Az ékesszólás kiskönyvtára, 3.) Fve 1490 Ft
AA  nnyyeellvvrrookkoonnssáággrróóll: az török, sumer és egyéb áfium ellen
való orvosság. Bp.: Tinta 345, [2] p. (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához, 104.) Fve 2940 Ft
RRáácczz  JJáánnooss: Növénynevek enciklopédiája. Bp.: Tinta 812
p. (A magyar nyelv kézikönyvei, 19.) Kve 5990 Ft

Irodalomtudomány
AAggáárrddii  PPéétteerr: József Attila, a közös ihlet. Bp.: Napvilág 374
p. (Critica) Fve 2900 Ft
BBiirrnnbbaauumm,,  MMaarriiaannnnaa  DD.: Esterházy, Konrád, Spiró
Jeruzsálemben. Bp.: Magvetô 154, [3] p. Kve 2490 Ft
BBiirrttaallaann  FFeerreenncc: Versek regénye. Bp.: Hungarovox 348 p.
Kve 3000 Ft
GGáábboorr  IIggnnáácc: tudós és pedagógus. Bp.: Glória: OPKM:
Terézvárosi Ped. Szolgáltató Int. 355 p. Fve 3480 Ft
HHaallmmaaii  TTaammááss: Takács Zsuzsa. Bp.: Balassi 193 p.
(Kortársaink) Fve 2000 Ft
KKuunnddeerraa,,  MMiillaann: Találkozás. Bp.: Európa 184 p. + mell.
Kve 2500 Ft
LLöövvéétteeii  LLáázzáárr  LLáásszzllóó: Arany versek: széljegyzetek Arany
Jánoshoz. Csíkszereda: Hargita K. 47 p. Fve 890 Ft
MMccLLeeiisshh,,  KKeennnneetthh  ––  UUnnwwiinn,,  SStteepphheenn: Kalauz Shakespeare
drámáihoz. Bp.: Akkord 334 p. Kve 2990 Ft
MMeeddvvee  AA..  ZZoollttáánn: Struktúrák, nyelviség, hagyomány. Baja: EJF
K. 199 p. (Jegyzetek, oktatási segédanyagok) Fve 3102 Ft
PPeettôôcczz  AAnnddrrááss: Dimenzionista mûvészet: Tamkó Sirató
Károly költészeti törekvései a két világháború között, illetve
annak hazai és nemzetközi megfelelôi. Bp.: M. Mûhely
170 p. Fve 2500 Ft
RRaaddnnóóttii  MMiikkllóóss: Hetedik ecloga. Bp.: Nap 231 p. (Egy
vers) Kve 2500 Ft
SSzzeeggeeddyy--MMaasszzáákk  MMiihháállyy: Kosztolányi Dezsô. Pozsony:
Kalligram 588 p. (Szegedy-Maszák Mihály válogatott
munkái) Kve 3900 Ft
TThhiieenneemmaannnn  TTiivvaaddaarr: Az utókor címére. [Pécs]: Pro
Pannonia 183 p. (Pannónia könyvek) (Irodalmunk
forrásai) Kve 2300 Ft
TTvveerrddoottaa  GGyyöörrggyy: Zord bûnös vagyok, azt hiszem: József
Attila kései költészete. [Pécs]: PTE BTK Irodtört. Tanszékei:
Pro Pannonia 205 p. (Thienemann-elôadások, 5.)
(Pannónia könyvek) Fve 1850 Ft
VVaassyy  GGéézzaa: „Haza a magasban”: Illyés Gyuláról. Bp.: Nap
219 p. (Magyar esszék) Kve 2900 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Helyismeret. Helytörténet
AArraattóó  AAnnddrrááss: Miért éppen Skandinávia? Bp.: Kossuth 167
p. Kve 3980 Ft
CCrrooww,,  CCaarrll: A megszentelt rizsestál. Bp.: Terebess 208, [3]
p. Kve 935 Ft
MMoossoonnmmaaggyyaarróóvváárr  kkééppeekkbbeenn. Mosonmagyaróvár:
Önkormányzat 110 p. Kve 2000 Ft
PPááll--AAnnttaall  SSáánnddoorr: Marosvásárhely története. 1. A
kezdetektôl 1848-ig. Marosvásárhely: Mentor 362, [5] p.,
[16] t. Kve 3570 Ft
SSáárrkköözzii  MMááttyyááss: Vérbeli várbeliek. Bp.: Kortárs 142 p., [6]
t. Kve 2951 Ft

Életrajzok. Családtörténet
KKóókkaa  RRoozzáálliiaa: Napsugárkisasszonyok a történelem
sodrában. Bp.: Fekete Sas 146 p., [32] t.
Kve 2700 Ft
KKôôbbáánnyyaaii  JJáánnooss: Izraeli szellem ma, 2000-2010. Bp.: Múlt

és Jövô K. 215 p. (Múlt és Jövô könyvek) Fve 2500 Ft
TTuullooggddii  JJóózzsseeff: Házsongárdi séták. Kolozsvár; Zilah: Civilpress
162 p., [8] t. + térk. (Árkád könyvek) Kve 2500 Ft

Történettudomány. Történeti segédtudományok
EEmmlléékkeezzeett  ééss  kkoommmmuunniikkáácciióó. Kolozsvár: Scientia 302 p.
Fve 4800 Ft
OO’’SSuulllliivvaann,,  JJoohhnn: Az elnök, a pápa és a miniszterelnök.
Bp.: Helikon: Heti Válasz Lap- és Kvk. 358 p. Kve 3450 Ft

Mûvelôdéstörténet
DDaarrnnttoonn,,  RRoobbeerrtt: Lúdanyó meséi és más tanulmányok. Bp.:
General Press 252 p. Fve 3200 Ft
DDii  MMaarrttiinnoo,,  GGiiuulliioo: Húsvét-sziget: mítosz és történelem.
Bp.: Ventus Libro 121, [6] p. (Titkok, tények, talányok)
Fve 2800 Ft
JJóónnááss  IIlloonnaa,,  SSzz.: Sokszínû középkor. Bp.: ELTE Eötvös K.
469 p. Ft 3500 Ft
KKooddoolláánnyyii  GGyyuullaa: A fény rétegei. Bp.: Nap K. 180, [3] p.
(Magyar esszék) Kve 2900 Ft
KKoovvááccss  IIssttvváánn: A barátság anatómiája. 1. kv. Bp.:
Széphalom Kvmûhely 284, [2] p., [15] t. Kve 2500 Ft
PPhhiilllliippss,,  CChhaarrlleess: Lovagok. Bp.: Kossuth 256 p. Kve 7991 Ft
Stúdió Kávéház: beszélgetések a szellemi Erdélyrôl. Bp.:
Pont 100, [2] p. Fve 1470 Ft
TTüükköörrjjááttéékk: Cseke Péter 65. születésnapjára. [Kolozsvár]:
[Mûvelôdés]: [Medea Egyes.] 283 p. Kve 3056 Ft

Európa (és az európai államok) története
BBíírróó  LLáásszzllóó: A jugoszláv állam, 1918–1939. Bp.: História:
MTA Törttud. Int. 336 p. (História könyvtár, 26.) Fve 2800 Ft
FFiizziikkeerr  RRóóbbeerrtt: Habsburg kontra Hitler. Bp.: Gondolat 306
p. Fve 3000 Ft
KKáárroollyy: IV. Károly császár önéletrajza. Bp.: ELTE Eötvös K.
263 p. Kve 2800 Ft

Magyarország és a magyarság története
PPiinnttéérr  ÉÉvvaa: Idôrendi áttekintés. Bp.: Kossuth 112 p.
(Magyarország története, 24.) Kve 1590 Ft
RRaaiinneerr  MM..  JJáánnooss: A Kádár-korszak, 1956–1989. Bp.:
Kossuth 112 p. (Magyarország története, 22.) Kve 1590 Ft
RRoommssiiccss  IIggnnáácc: A Harmadik Magyar Köztársaság,
1989–2009. Bp.: Kossuth 108 p. (Magyarország
története, 23.) Kve 1590 Ft
TTiisszzttaa  sszzáánnddéékk: gróf Batthyány Lajos olmützi és pesti
naplója, levelei. Bp.: Püski 54 p. Fve 2790 Ft

SZÉPIRODALOM
AAddaammeesstteeaannuu,,  GGaabbrriieellaa: Az elveszett délelôtt. Bp.: Európa
591, [2] p. Kve 3599 Ft
AAnnddeerrssoonn,,  CCaatthheerriinnee: Hajnali fény. Bp.: General Press 319
p. (Romantikus regények) Kve 2500 Ft
AArraannyyssiittyyaakk: friss gyerekversek. Bp.: Csodaceruza 166 p.
Kve 2890 Ft
AAssvvaagghhoossaa: Buddha élete. Bp.: Terebess 132, [3] p. Kve
1685 Ft
AAyyaammuurraa  KKiirriihhiittoo: Vörös kert. 2. r. Bp.: Athenaeum [180]
p. Fve 1990 Ft
BBaakkaaccssii  EErrnnôô: Szívdobbanás. Bp.: Hungarovox 163 p. Fve
1500 Ft
BBaalllloonnyyii  VViigghh  NNóórraa: Választ várók. Sopron: Novum Pro
168 p. Fve 3490 Ft
BBaalloogghh,,  MMaarryy: Ördögi csapda. Bp.: Ulpius-ház 510 p. Fve
3499 Ft
BBaannkkss,,  MMaayyaa: Vénuszdombi mesék. Bp.: Kelly 329 p. Ft
2980 Ft
BBaarrbbeerr,,  LLyynnnn: Egy lányról. Bp.: Partvonal 181 p. Fve 2690 Ft
BBaarrkkeerr,,  CClliivvee: Szex, halál és csillagfény. Szeged: Lazi 235,
[2] p. (Vérkönyvek) Fve 2790 Ft 
BBaarrrryy,,  SSeebbaassttiiaann: Egy eltitkolt élet. Bp.: General Press 367
p. Fve 2800 Ft
BBéékkáássssyy  FFeerreenncc  eeggyybbeeggyyûûjjttöötttt  íírráássaaii. Bp.; Zsennye:
Aranymadár Alapítvány 455, [6] p. (Irodalmi jelen
könyvek) Kve 4500 Ft
BBeenneeddeekk  EElleekk: Ezüst mesekönyv. Bp.: Scolar 229 p., [12]
t.fol. Kve 4400 Ft
BBeerréénnyyii  MMiihháállyy: Hullócsillag. Bp.: Hungarovox 175, [9] p.
Kve 1901 Ft
BBeerrnniicczzkkyy  ÉÉvvaa: Várkulcsa. Bp.: Magvetô 192, [3] p.
(Magvetô novellárium) Kve 2490 Ft
BBiirrttaallaann  FFeerreenncc: Szökôár után is hazatér a tenger. Bp.:
Hungarovox 43, [2] p.Fve 1200 Ft
BBlloooomm,,  KKaattee: Borostyán és a bûvös barátság. Szeged:
Könyvmolyképzô K. 76, [3] p. (Csillagrét tündérei, 1.) Kve 1499 Ft
BBlloooomm,,  KKaattee: Harangvirág és a mágikus megújulás.
Szeged: Könyvmolyképzô K. 78 p. (Csillagrét tündérei, 2.)
Kve 1499 Ft
BBoollggáárr  GGyyöörrggyy: Vasárnap délután a Grande Jatte-szigeten.

Bp.: Athenaeum 255 p. Kve 2990 Ft
BBöörröönnddii  LLaajjooss: A páva szeme. Wien: Sodalitas 63 p. Fve
2000 Ft
BBrroowwnn,,  SSaannddrraa: Vágyak vonzásában. Bp.: Maecenas 276
p. Fve 1350 Ft
BBuurrrroouugghhss,,  WWiilllliiaammss  SS.: Meztelen ebéd. Bp.: Cartaphilus
290 p. (Filmregények) Kve 3500 Ft
BBüükkii  AAttttiillaa: Almába zárt madárka. Bp.: Foldatoy [32] p.
Fve 670 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: Locsifecsi királynô férjhez megy. Bp.: Ciceró
Kvstúdió 344 p. Fve 2490 Ft
CCaaiinnee,,  RRaacchheell: Az üvegház. Bp.: Agave Kv. 301 p. Fve
2980 Ft
CCaarrrroollll,,  LLeewwiiss: Sylvie és Bruno: a történet vége. Bp.: Noran
361 p. (Luna könyvek) Kve 2999  Ft
CChhaannddlleerr,,  RRaayymmoonndd: Kedvesem, isten veled! Bp.: Európa
382 p. (Európa krimi) Kve 2500 Ft
CClleemmeennttss,,  RRoorryy: Mártír. Bp.: Agave Kv. 371 p. Fve 2980 Ft
CCoollee,,  KKrreesslleeyy: Vámpírharc. Bp.: Ulpius-ház 430 p.
(Halhatatlanok alkonyat után sorozat, 3.)
Fve 3499 Ft
CCrroonniinn,,  AArrcchhiibbaalldd  JJoosseepphh: Garasos évek. Pécs: Alexandra
311 p. Fve 2699 Ft
CCssaabbaaii  LLáásszzllóó: Szindbád, a detektív. Bp.: Magvetô 380 p.
Kve 2990 Ft
CCssaabbaaii  MMáárrkk: A bosszú kötelez. Bp.: Ad Librum 219 p. Fve
1990 Ft
CCssáánnyyii  VViillmmooss: Marci, a beszélô kutya. Pozsony: Kalligram
233 p. Kve 2800 Ft
CCsseehhoovv,,  AAnnttoonn  PPaavvlloovviiccss: Szibéria. Bp.: Terebess 165, [2]
p. Kve 990 Ft
CCssiillllaagg  AAnnddrrááss: Gondolatok. Bp.: ComputerBooks 79, [3]
p. Fve 870 Ft
CCzziippppeerr  ÁÁggoottaa: 144 ártatlan nap. Bp.: Athenaeum 248 p.
Fve 2990 Ft
DDaarráánnyyii  SSáánnddoorr: Könyörtelen utazó. Bp.: Széphalom
Kvmûhely 187 p. Fve 1901 Ft
DDeehhnneell,,  JJaacceekk: Lala. Pozsony: Kalligram 348 p. Kve 2990 Ft
DDoomm,,  GGaabbrriieell  AA.: A végzet kezdete. Bp.: Ad Librum 333 p.,
[1] t.fol. Fve 2990 Ft
ddrrMMáárriiááss: Szabadkômûves szex. Bp.: Noran 190 p. (Luna
könyvek) Kve 2699 Ft
DDuummaass,,  AAlleexxaannddrree: A fekete tulipán. Bp.: Palatinus 239,
[3] p. Fve 3200 Ft
EEggrreessssyy  GGáábboorr  ttöörröökkoorrsszzáággii  nnaappllóójjaa,,  11884499--11885500. Repr.
kiad. Bp.: Terebess [2], 273 p. Kve 1405 Ft
FFaalluuddyy  GGyyöörrggyy: Elfeledett versek. Pécs: Alexandra 245 p.
Kve 2999 Ft
FFaarrlleeyy,,  TTeerrrrii: Musztánghold. Szeged: Könyvmolyképzô K.
240 p. (Vágtázó Fantom, 2.) Kve 2298 Ft
FFiirreennzzuuoollaa,,  AAggnnoolloo: A nôi szépségrôl. Máriabesnyô;
Gödöllô: Attraktor 115 p. (Italianistica Hungarica, 4.) Fve
1899 Ft
FFoossssuumm,,  KKaarriinn: Aki fél a farkastól. Bp.: Scolar 317 p.
(Scolar krimik) Fve 2949 Ft
FFrraanncciiss,,  DDiicckk  ––  FFrraanncciiss,,  FFeelliixx: A zsoké halála. Bp.: General
Press 319 p. (Világsikerek) Kve 2500 Ft
GGaarraayy  ZZssuuzzssaannnnaa: Bosszú. [Sopron]: Novum Pro 147, [2]
p. Fve 3455 Ft
GGeerrrriittsseenn,,  TTeessss: A tanítvány. Bp.: Ulpius-ház 539 p. Fve
3499 Ft
GGiilllliiggaann,,  PPaauull: Blöki bár. [Újhartyán]: Vad Virágok
Kvmûhely 126 p. Fve 2290 Ft
GGiioorrddaannoo,,  PPaaoolloo: A prímszámok magánya. Bp.: Európa
316, [5] p. Kve 3000 Ft
GGrraaccee,,  NN..  BB.: A fordulat. Bp.: Egmont 104 p. (Sonny with a
chance, 2.) Fve 1699 Ft
GGrreeeennee,,  GGrraahhaamm: Szerepjátszók. Bp.: Holnap 316, [3] p.
Kve 2600 Ft
GGrreessssaaii  FFeerrddiinnáánndd: Csupasz oltalom. Bp.: Magvetô 121,
[2] p. Kve 2490 Ft
GGrriiffffiinn,,  WW..  EE..  BB.: A becsület jelvénye. 2 kv. Különleges
mûveletek. [Debrecen]: Gold Book 356 p. Kve 2999 Ft
HHaann--sshhaann: A bölcs vigyor. Bp.: Terebess 119 p. Kve 1125 Ft
HHaarrrriiss,,  CChhaarrllaaiinnee: Lidércfény. Bp.: Ulpius-ház 422 p. (True
Blood sorozat, 5.) Fve 3499 Ft
HHaattáárr  GGyyôôzzôô: Télikék. Bp.: Széphalom Kvmûhely 295 p.
Kve 5000 Ft
HHeerrbbeerrtt,,  ZZbbiiggnniieeww: Barbár a kertben. Pozsony: Kalligram
398 p. Kve 2969 Ft
HHiippeerrggaallaakkttiikkaa..  33. Bp.: Metropolis Media 194 p. Fve 1490 Ft
HHuuggoo,,  VViiccttoorr: Egy halálraítélt utolsó napja. Bp.: Dekameron
159 p. (Dekameron könyvek) Fve 950 Ft 
IIttooyyaammaa  AAkkiikkoo: Balfék! A tengeri remete. Bp.: Európa 296,
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[3] p. (Modern könyvtár) Fve 2400 Ft
JJaaccqq,,  CChhrriissttiiaann: Mozart. 3. A tûz fivére. Bp.: Európa 326 p.
Kve 3199 Ft
JJaammeess,,  PPeetteerr: Utolsó esély. Bp.: General Press 471 p.
(Világsikerek) Kve 2500 Ft
JJaannssssoonn,,  TToovvee: A Mumin-völgy novemberben. Bp.: Napkút
177, [2] p. Fve 1990 Ft
JJ’’AArraakkeenn: Az univerzum gyermekei. 1. r. Sopron: Novum
Pro 562, [7] p. Fve 5270 Ft
JJiinnkkss,,  CCaatthheerriinnee: Nina és az Anonim Vámpírok Klubja. Bp.:
Athenaeum 319 p. Fve 2990 Ft
JJoohhnnssoonn,,  DDeenniiss: Mindenki marad! Bp.: Magvetô 233 p.
Kve 2990 Ft
JJuuddaahh,,  AAaarroonn: Macóka meséi. Bp.: Holnap 148, [3] p.
Kve 2300 Ft
KKaavviissáánnsszzkkii  MMáárriiaa: Rózsaszín banánhéj. Bp.: Discovery
Hungary 222 p. Fve 3990 Ft
KKiinnddeerrmmaannnn,,  BBaarrbbaarraa: Sok hûhó semmiért. Bp.: General
Press [32] p. (Világirodalom gyerekeknek) Kve 2500 Ft
KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd: A dzsungel könyve. Bp.: Ciceró 214, [2]
p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 1990 Ft
KKiissss  BBeenneeddeekk: Utak keresztje: összegyûjtött versek, 1962-
2009. Bp.: Holnap 536, [18] p. Kve 3500 Ft
KKiissss  DDáánniieell: Minden gyümölcse életemnek...
Marosvásárhely: Mentor 302 p., [16] t. + DVD (Emberek
és kontextusok, 5.) Kve 3570 Ft
KKnnuuddsseenn,,  MMiicchheellllee: Oroszlán a könyvtárban. Bp.: Pongrác
K. [44] p. Kve 2700 Ft
KKoooonnttzz,,  DDeeaann  RR.: A védelmezô. Bp.: Animus 336 p. Fve
1980 Ft
KKoorrppoonnaaii  IIssttvváánn: Most és mindörökké. Bp.: Ad Librum 69
p. Fve 2290 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: 1848: nagy idôk nagy hôsei. Reprint kiad.
Bp.: Barnaföldi G. Archívum 95 p. Fve 999 Ft
LLaanncczzkkoorr  GGáábboorr: A mindennapit ma. Pozsony: Kalligram
105 p. Fve 2000 Ft
LLáázzáárr  ZZssóóffiiaa  ––  LLáázzáárr  EErrvviinn: Bogármese. Bp.: Sanoma 79 p.
(Nôk lapja mûhely) Kve 2290 Ft
LLeeiinneerr  LLaauurraa: A Szent Johanna gimi. 1. Kezdet. Bp.: Ciceró
386 p. Fve 2990 Ft
LLeennzz,,  SSiieeggffrriieedd: Gyászperc. Bp.: Európa 131 p. Kve 2700 Ft
LLeevvii,,  LLiiaa: Csillagok völgye. Bp.: Ciceró 218 p. Kve 2490 Ft
LLiinnddggrreenn,,  AAssttrriidd: Harisnyás Pippi a Déltengeren. Bp.:
Egmont-Hungary 118, [2] p. Fve 1699 Ft
LLiinnddoo,,  EEllvviirraa: Pápaszemes Manolito. Bp.: Espanexpo 132,
[2] p. (Pápaszemes Manolito) Kve 1800 Ft
LLiinnddoo,,  EEllvviirraa: Szegény Manolito! Bp.: Espanexpo 139, [2]
p. (Pápaszemes Manolito) Kve 1800 Ft
LLiinnddoo,,  EEllvviirraa: Tök jól vagyok. Bp.: General Press 116, [3]
p. (Pápaszemes Manolito) Kve 1800 Ft
LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa: A Malory család. 1. Egyetlen szerelem.
Bp.: Gabo 358 p. Fve 1990 Ft
LLiiuu  CCuunngg--jjüüaann: Megszeretem a számûzetést. Bp.: Terebess
131, [5] p. Kve 845 Ft
LLiiuu  ZZhhaanngg: Csung Kuj, az ördögûzô. Bp.: Terebess 151 p.
Kve 1405 Ft
LLooffttiinngg,,  HHuugghh: Doktor Dolittle és az állatok. Bp.: Ciceró
Kvstúdió 128, [5] p. (Klasszikusok fiataloknak) Kve 2490 Ft
LLoovváásszz  PPááll: Bálványdöntô. [Pécs]: Pro Pannonia 159 p.
(Pannónia könyvek) (Irodalmunk forrásai) Kve 1790 Ft
LLôôrriinncczzii  LLáásszzllóó: Szomszédok. Kolozsvár: Polis 130 p. Fve
1300 Ft
MMaajjttéénnyyii  ZZoollttáánn: Istennô szépséges fia! Bp.: Holnap 263,
[5] p. (Ifjúsági könyvek) Kve 2300 Ft
MMaannkkeellll,,  HHeennnniinngg: Kennedy agya. Bp.: Mérték K. 382 p.
Fve 3490 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: Halotti beszéd. Bp.: Helikon 374 p. Kve
3290 Ft
MMaarrggiittaayy  ZZssoolltt: 600+21: a futballvilág humoros mondásai.

Bp.: Scolar 137 p. Fve 1990 Ft
MMaassaaookkaa  SShhiikkii: Vért hányt a kakukk. Bp.: artOrient 103 p.
Kve 1800 Ft
MMaasstteerrss,,  EEddggaarr  LLeeee: A Spoon River-i holtak. Bp.: Európa
158 p. Kve 2800 Ft
MMaattssuuoo  BBaasshhôô: Százhetven haiku. Bp.: Terebess 55 p. Fve 280 Ft
MMiicchhaauuxx,,  HHeennrrii: Egy barbár Indiában. Bp.: Terebess 107,
[2] p. Kve 1125 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn: Szent Péter esernyôje. Bp.: Holnap 213,
[3] p. (Ifjúsági könyvek) Kve 2300 Ft
MMiillwwaayy,,  AAlleexx: Egerek és egyebek. Bp.: Pongrác K. 411 p.
Fve 2900 Ft
MMooddeerrnn  nnyyuuggaattii  hhaaiikkuu. Bp.: Orpheusz 212 p. Kve 1800 Ft 
MMóóddrraa  IIllddiikkóó: Trapp. Bp.: Naphegy K. 86 p. Kve 2990 Ft
MMóórraa  FFeerreenncc: A nagyhatalmú sündisznócska. Bp.: Holnap
Lapozó (16 p.) Kve 1700 Ft 
MMoorrggaann,,  NNiiccoollaa: Látlak... Bp.: Pongrác K. 281, [2] p. Fve 2900 Ft
MMuurraakkaammii  MMaakkii: Gravitation. 4. köt. Bp.: Athenaeum 160,
[12] p. Fve 1990 Ft
NNaabbookkoovv,,  VVllaaddiimmiirr  VVllaaddiimmiirroovviiccss: Adomány. Bp.: Európa
478 p. Kve 3500 Ft
NNáádduuddvvaarrii  AAnnnnaa: József és Jocó. Bp.: K.u.K. K. 140 p.
Kve 1700 Ft
NNaaggyy  KKooppppáánnyy  ZZssoolltt: Amelyben Ekler Ágostra emlékezünk.
Bp.: Magvetô 263 p. Kve 2990 Ft
NNeehhéézz  FFeerreenncc: Ezüstkönny. Pomáz: Kráter Mûhely Egyes.
187, [2] p. Kve 2200 Ft
NNeemmeess  NN..  ZZoollttáánn: Angyaltallér. Bp.: Andalúz-Dekameron K.
220 p. Fve 2900 Ft
NNeessbbøø,,  JJoo: Boszorkányszög. Bp.: Animus 395 p.
(Skandináv krimik) Fve 2890 Ft
NNoovváákk,,  JJaann: Eddig megvolnánk. Pozsony: Kalligram 616,
[5] p. Kve 3590 Ft
NNyyiirrôô  JJóózzsseeff: Uz Bence. Szeged: Lazi 213 p. (Nyirô József
mûvei) Kve 2600 Ft
OOrrttuuttaayy  GGyyuullaa: Napló. 3. 1967-1977. Pécs: Alexandra
646 p., [12] t. Kve 4999 Ft
OOzz,,  AAmmooss: Rímek életre, halálra. Bp.: Európa 119 p. Kve 2200 Ft
PPeeii  XXiinngg: A déltengeri rabszolga. Bp.: Terebess 68 p. Fve 280 Ft
PPeennnnaacc,,  DDaanniieell: Foglalkozása: bûnbak. Bp.: Ciceró 262 p.
Fve 990 Ft
PPhhiilllliippss,,  SSuussaann  EElliizzaabbeetthh: Csillagvirág. Bp.: Victoria 418 p.
Kve 3299 Ft
PPiillcchheerr,,  RRoossaammuunnddee: Elmúlt a nyár. Bp.: Ulpius-ház 238 p. Fve 2999 Ft
PPuunnkk  MMáárriiaa: Brummogóra cammogóra. Szeged: Bába 67,
[2] p. Fve 1436 Ft
RRaabbeellaaiiss,,  FFrraannççooiiss: Pantagruel. Bp.: Osiris 239 p. (Osiris
diákkönyvtár) Fve 980 Ft
RRaaddnnóóttii  MMiikkllóóss  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Bp.: Holnap 187, [6] p.
Kve 2100 Ft
RRaannkkoovv,,  PPaavvooll: Az idô távlatából. Pozsony: Kalligram 101,
[2] p. Kve 2200 Ft
RRiiddeegg  SSáánnddoorr: Indul a bakterház. Szeged: Lazi 182 p. Fve
1990 Ft
RRiieebbee,,  BBrriiggiittttee: Az éjszaka kapui. Bp.: General Press 478
p. (Regényes történelem) Kve 3300 Ft
RRjjaazzsssszzkkiijj,,  GGrriiggoorriijj: Példaértékû ház. Bp.: Gabo 453 p. Kve
3990 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: A három sorsistennô. Bp.: Gabo 607 p. Fve
2490 Ft
RRoobbiinnssoonn,,  KKiimm  SSttaannlleeyy: Árral szemben. Bp.: Metropolis
Media 259, [2] p. (Metropolis könyvek) Fve 2990 Ft
RRoossmmeerr  JJáánnooss: Hátsó ülés. Pozsony: Kalligram 85, [5] p.
Fve 1901 Ft
RRuubbiinnaa,,  DDiinnaa: A Leonardo-kézírás. Bp.: Gabo 415 p. Kve 3990 Ft
RRyyôôkkaann: 44 haiku. Bp.: Terebess 49 p. Fve 280 Ft
SSaannttooss,,  JJoosséé  RRooddrriigguueess  ddooss: Az isteni formula. Bp.:
Kossuth 509 p. Kve 3980 Ft 

SSaarraammaaggoo,,  JJoosséé: Az elefánt vándorútja. Bp.: Európa 225
p.K 2800 Ft
SSaayylloorr,,  SStteevveenn: Római vér. Bp.: Agave Kv. 407 p. Fve 2880 Ft
SSeebbaalldd,,  WWiinnffrriieedd  GG.: Szédület. Érzés. Bp.: Európa 230, [2]
p. Kve 3000 Ft
SSeevveerriinn,,  TTiimmootthhyy: A viking. [2.]. Vérszerzôdés. [Debrecen]:
Gold Book 316 p. Kve 2499 Ft
SShhoorrss,,  JJoohhnn: Hullámsír. Bp.: JLX 508 p. Fve 2951 Ft
SShhoowwddeerr  kkaalleennddáárriiuumm. Bp.: Scolar 205 p., [32] t. Kve 2990 Ft
SShhrriivveerr,,  LLiioonneell: Beszélnünk kell Kevinrôl. Bp.: Gabo 440 p.
Kve 3990 Ft
SSiillvvaa,,  DDaanniieell: A Moszad ügynöke. Bp.: Ulpius-ház 476 p. Fve 3499 Ft
SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti, a nagy varázsló. Bp.:
Animus 101 p. Fve 990 Ft
SStteeiinnhhaauueerr,,  OOlleenn: A turista. Bp.: Athenaeum 397 p. Fve 3490 Ft
SSttyyrroonn,,  WWiilllliiaamm: Feküdj le sötétben. Bp.: Európa 610 p. Kve 3900 Ft
SSüüsskkiinndd,,  PPaattrriicckk: Sommer úr története. Bp.: Partvonal 135
p. Kve 2690 Ft
SSzzáásszz  IIlloonnaa,,  GG.: A mindentvarró tû. Bp.: General Press 36,
[2] p. Kve 2500 Ft
SSzzeemmeerree  BBeerrttaallaann: Utazás Keleten. Bp.: Terebess 320, [4]
p. Kve 1875 Ft
SSzziiggeettii  LLaajjooss: Végtelen jel. Bp.: Hungarovox 76, [4] p. Fve 1200 Ft
SSzzllaavvnnyyiikkoovvaa,,  OOll’’ggaa: 2017: [100 éves a forradalom,
avagy szerezd meg, amit akarsz!]. Bp.: Noran 623, [2] p.
(Luna könyvek) Kve 3500 Ft
SSzzppiillmmaann,,  WWllaaddyyssllaaww: A zongorista. Bp.: Európa 196, [3]
p., [12] t. + CD Kve 3599 Ft
SSzzttrruuggaacckkiijj,,  AArrkkaaggyyiijj  NN..  ––  SSzzttrruuggaacckkiijj,,  BBoorriisszz  NN..: Bogár a
hangyabolyban. Bp.: Metropolis Media 217, [4] p.
(Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2990 Ft
SSzzuurroovveecczz  KKiittttii: Smink nélkül. Bp.: Sanoma Budapest 272
p. Fve 2490 Ft
TTaalllléérr  EEddiinnaa: A húsevô. Pozsony: Kalligram 113, [2] p.
Fve 2000 Ft
TTaammááss  ZZoollttáánn: Mindenképpen kíméletlen. Bp.: Ad Librum
172 p. Fve 2490 Ft
TTaarraattoorr  PPéétteerr: Mamuttampon. Bp.: Ad Librum 251 p. Fve 2500 Ft
TTeellllkkaammpp,,  UUwwee: A torony. Bp.: Magvetô 987, [5] p. Kve 4990 Ft
TTeerreebbeessss  GGáábboorr: Haiku a poggyászban. Bp.: artOrient 173,
[2] p. Kve 1800 Ft
TToommppaa  AAnnddrreeaa: A hóhér háza. Pozsony: Kalligram 301,
[3] p. Kve 2990 Ft
TToowweerr,,  WWeellllss: Elpusztítva, felperzselve. Bp.: Európa 279,
[4] p. (Modern könyvtár) Fve 2200 Ft
ÚÚjj  ííggéérreetteekk. Bp.: Garbó K. 176 p. Kve 2900 Ft
UUjjhheellyyii  TTiibboorr: PC versek. [Sopron]: Novum Pro 71 p. Fve 3290 Ft
VVeerrbbôôcczzyy  AAnnttaall: Talán az elefánt. Bp.: Akad. K. 92 p.
(Mesetárs) Kve 2000 Ft
WWaallddeerr,,  VVaanneessssaa: A tündekirály átka. Bp.: Pongrác K. 237,
[2] p. Fve 2900 Ft
WWaallllaaccee,,  EEddggaarr: Csontos mindent elintéz. Bp.: K.u.K. K.
291 p. Fve 1700 Ft
WWaarrdd,,  JJ..  RR.: Megsebzett szeretô. Bp.: Ulpius-ház 604 p.
(Fekete Tôr Testvériség, 3.) Fve 3999 Ft
WWaarrdd,,  JJ..  RR.: Síron túli szeretô. Bp.: Ulpius-ház 567 p.
(Fekete Tôr Testvériség, 2.) Fve 2999 Ft
WWeebbbb,,  HHoollllyy: Bukfenc bajba jut. Szeged: Könyvmolyképzô
K. 103, [5] p. Kve 1499 Ft
WWeeöörreess  SSáánnddoorr  ––  NNyyiisszzttoorr  ZZoollttáánn: Párhuzamos napló:
Weöres Sándor és Nyisztor Zoltán keleti útja.  Bp.:
Terebess 134 p. Fve 375 Ft
WWiitttteennwwiilleerr,,  HHeeiinnrriicchh: A gyûrû azaz. Bp.: Cédrus
Alapítvány: Napkút 284, [3] p. Fve 2790 Ft
WWooddeehhoouussee,,  PP..  GG..: Hölgy a pácban. Bp.: Geopen 274 p. Fve 2990 Ft
WWoooodd,,  BBaarrbbaarraa: Az álom idején. Bp.: Móra 440 p. Kve 2990 Ft
YYoouunngg,,  RRoobbyynn: A hadjárat. [Debrecen]: Gold Book 461 p.
Kve 2499 Ft
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A könyv egyik fôszereplôje egy ház. Casablanca egykor leg-
pompásabb, de mára romjaiban heverô háza, melyet egykor
kalifák laktak, mára azonban gonosz szellemek, a dzsinnek
uralják.

A könyv másik fôszereplôje a vállalkozó kedvû angol író, aki el-
határozza, hogy maga mögött hagyja a ködös Angliát, a szûk élet-
teret, a kiüresedô nyugati civilizációt, és családjával új életet kezd
Marokkóban. Megveszi a Kalifa házát, amely nemcsak titokzatos
múlttal, de saját energiával is rendelkezik.

Ekkor kezdôdik a két fôszereplô közös története. A férfi nagy
lelkesedéssel vág bele a ház felújításába, ám egyfolytában szem-
besülnie kell a kulturális különbözôségbôl eredô nehézségekkel.
Romantikus tervének megvalósulását nemcsak emberek, hanem
a régi ház még régebbi lakói, a dzsinnek nehezítik.

A ház felújítása különös utazás Marokkó kultúrájába. Miközben
újraépül a ház, az olvasó megismeri a marokkói szokásokat és er-
kölcsöket, a dzsinnekbe és a hozzájuk kapcsolódó babonákba ve-
tett töretlen hitet, a keleti világfelfogást.

Részlet:
Az elsô éjszaka, amelyet a Kalifa házában töltöttünk, egy beavatási
szertartáshoz hasonlított. A három gondnok vélekedése szerint sem-
mi esetre sem szabad a házban aludnunk, amíg a szeszélyes dzsin-
nek a házban vannak. Ez ellen természetesen hevesen tiltakoztam.
Elvégre ôrültség volna, ha saját ház birtokában szállodai szobát bé-
relnénk. Hosszas vitatkozás után végül belátták, hogy nem tudnak el-
tántorítani eltökélt szándékomtól. Ragaszkodtak azonban ahhoz,
hogy amennyiben maradni óhajtunk, úgy be kell tartanunk néhány
alapvetô szabályt. Elôször is egy és ugyanazon hálószobában kellett
aludnunk, még ha egy piszkos, s a földre leterített matracról volt is
szó, amit szenes füstölôvel hétszer körbejártak. Továbbá az ablako-
kat szigorúan csukva kellett tartanunk, ami
a fojtogató hôségben már-már elviselhetet-
lennek látszott. Nem énekelhettünk, köhög-
hettünk, és ha egymással beszélni akartunk,
úgy azt kizárólag suttogva tehettük. Egy
ideig féken tartottam kíváncsiságomat, de
aztán mégis megkérdeztem: 
– Miért fontos, hogy mindezeket betartsuk?
– Mert különben magatokra haragítjátok
a dzsinneket.
Az egyik ôr megismételte a szabályokat:
– Tilos a nevetés, a beszélgetés és a sétál-
gatás a házban, ezeken kívül pedig tisz-
tátlan dolgokra sem szabad gondolni.
– Ennyi az egész? – kérdeztem kisé ironi-
kusan.
– Nem, dehogy – felelte Oszmán félén-
ken, miközben arcára fagyott a mosoly. –
Van ezeknél egy sokkal fontosabb sza-
bály, amelyet minden körülmény között
be kell tartani…
– Nos,  mi légyen az?
-… különben elmondhatatlan gyötrelem
ér benneteket.

Feleségem tágra nyitotta szemét, majd erélyesen megkérdezte: –
Ki vele, mi az, amit be kell tartanunk? – A Medve nyelt egyet, mi-
elôtt nekikezdett volna. – Bármi történjen is, éjszaka semmi szín
alatt sem szabad a mellékhelyiségre menni!

Az alantas természetû dzsinnek ugyanis – amint azt kénytele-
nek voltunk megtanulni – elôszeretettel tanyáznak vízfelszínek
felett, és onnan lesnek áldozatukra.

Rachana, aki mindössze három héttel korábban esett át a szülé-
sen, s adott életet Timur fiunknak, hangosan felsóhajtott: – De hi-
szen ez teljes képtelenség!
– Mindenesetre megteszünk minden tôlünk telhetôt – válaszol-
tam diplomatikusan.
Amikor az alkony hirtelen estébe borult, libasorban bementünk
a házba. Gyertyafényben botorkáltunk elôre, mivel a világítás
nem mûködött. A falakra megnyúlt, szellemszerû árnyak vetül-
tek, az emberi betolakodás hangjára pedig csótányok ezrei kezd-
tek villámszerû, neszezô mozgásba. Hamza vezette a menetet.
Végigmentünk a hosszú folyosón, áthaladtunk a nagy szalonon,
majd felmentünk a lépcsôn.

Ahogy szobáról szobára haladtunk, pókhálófoszlányokat
kellett arcunkról lefejteni, és mind nagyobb csáberôvel kez-
dett kísérteni bennünket egy világítással, vécével és rendes
ággyal rendelkezô szállodai szobának a képe. Hálószobánkba
érve lekuporodtunk matracunkra, feleségem szoptatni kezdte
újszülött gyermekünket, amíg én szorosan magamhoz szorí-
tottam Arianét. Siralmas helyzetben voltunk. A pislákoló
gyertyafényben Rahanára néztem. – Isten hozott új ottho-
nunkban – suttogtam.

Szánk sarkát bontotta már a nevetés, de az ôrök szigorú figyel-
meztetésére gondoltunk s elfojtottuk kuncogásunkat, nehogy
magunkra haragítsuk a házban lakó dzsinneket. A négyzet alakú

hálószobánknak magas mennyezete volt, és apró abla-
kai, a színes falakon pedig szénfekete minták díszeleg-
tek. Némelyiket mintha absztrakt festô festette volna,
mások ellenben az ôsemberek által festett barlangraj-
zokhoz hasonlítottak.

Arianét betakartam, és elmeséltem neki egy jó kislány
történetét, aki még akkor sem fél, ha egyesek meg akar-
ják ôt ijeszteni. Ekkor kopogás hallatszott az ajtón, mely
akár egy figyelmeztetés erôsített rá a mese szavaira. Há-
rom ôrünk kint várakozott. Azért jöttek, hogy sok sze-
rencsét kívánjanak nekünk. Oszmán egy maréknyi sót
hintett a szoba négy sarkába, miközben a Medve egy
verset recitált a Koránból. Hamza még egyszer óva in-
tett bennünket a toalett használatától, majd sebtében ki-
mentek a szobából.

(…) Arra ébredtem, hogy Ariane felhúzza szemhéja-
mat, és megpróbál bekukucskálni alá. A kis ablakon
keresztül jótékonyan hintette szét fényét a nap. A
madarak harsányan csiviteltek az ablakpárkányon,
miközben orromat frissen sütött kenyér illata csapta
meg, amely a szegénynegyed egyik pékségébôl szál-
lingózhatott fel hozzánk. Hálószobánkat üdvözült ár-
tatlanság uralta. Ez az, gondoltam magamban. Most
kezdôdik el hát az új életünk. 
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Kezdjük talán a címmel. A szerkesztôk, a Ma-
gyar Országos Levéltár (MOL) munkatársai
úgy látják, hogy az 1989-90-ben történtek fo-
galmi meghatározására alkalmasabb kifejezés
– a bevett rendszerváltás helyett – a rend-
szerváltozás. Érveik kétségkívül megfonto-
landók, hiszen az általuk –  persze korántsem
elsôként –, preferált szó valóban jobban jelzi
a bekövetkezett események folyamat-jellegét.
„Csupán csak” azzal a kérdéssel kellene vala-
mit kezdeni, hogy a történeti tudatban rög-
zült szóhasználat – amelyet próbáltak már a
rendszerváltoztatás, a csalódottság ihlette
elit-, avagy gengszterváltással, az átmentés
forradalmával is kiváltani – vajon tényleg át-
programozható-e a fejekben?
Folytassuk a DVD címlapjával. Három fény-
kép, kettôn a változást kikényszerítô tömeg, a
harmadikon a Nagy Imre-temetésen szónok-
latot mondó Orbán Viktor. Mint a rendszer-
változás ikonizálódott fôszereplôje. Ami,
egyrészt történeti tévedés, másrészt ellenté-
tes azzal a szerkesztôk által leszögezett, s te-
gyem hozzá: többé-kevésbé következetesen
végigvitt alapvetéssel, hogy történészekként
zárójelbe teszik politikai szimpátiáikat. Leg-
feljebb csak azon meditálok, hogy a DVD ke-
resôjébe beütött nevek találati száma vajon
nem torzít-e mondjuk azáltal, hogy a (logikus
és értelemszerû módon) toronymagasan „ve-
zetô” MSZMP vezetôk (Grósz Károly 95 talá-
lat, Pozsgay Imre 88, Berecz János 77, Szûrös
Mátyás 63, Kádár János 57) mögött Orbán a
listavezetô. Õ fölényesen elôzi meg például
Antall Józsefet, Göncz Árpádot, Kónya Imrét,
Tölgyessy Pétert, Kis Jánost vagy az említés-
re sem méltónak találtatott Torgyán Józsefet. 
S ha már a fenntartásoknál tartunk – ígérem, a
DVD-rôl lesz még, nem kevés jó szavam is -,
nem maradhat említés nélkül az az alapvetô hi-
ányérzetem, hogy a rendszerváltás (pardon:
rendszerváltozás) szakirodalmáról, egy alapos,
áttekintô bibliográfiáról a szerkesztôk – akik
nyilatkozataik szerint a választott idôszak átfo-
gó bemutatására törekedtek – egyszerûen
„megfeledkeztek”. Mint ahogy a közölt képe-
ken látható személyek alaposabb s ma még el-
végezhetô beazonosítása vagy a DVD-n közzé-
tett gazdag forrásanyag gondos-pontos megje-
lölése is olyan hasznos információ lett, lehetett
volna mindazoknak, akik mondjuk nem tudják
– s a DVD egyik megcélzott használói rétege, a
diákság szinte bizonyosan nem tudja -, hogy a
korabeli, immár valóban történeti patinájú rá-
diós interjúkat nagyszámban készítô Pallai Pé-
ter és Kasza László közül melyikük volt a BBC-
nek, illetve a Szabad Európa Rádiónak a mun-
katársa. (S hogy magam ne essek a talányosság

bûnébe: Pallai Londonból, Kasza Münchenbôl
figyelte érzékeny szemmel a magyarországi
sorsfordító eseményeket.)
A fentiekbôl alighanem kiviláglik, hogy a
Rendszerváltozás Magyarországon 1987–1990
címû multimédiás DVD-t a jó összefoglaló és
az igen hasznos „képbe hozó” elôszó, vala-
mint a minden korábbinál részletesebb kro-
nológia mellett sem tartom „a” rendszervál-
tás – engedelmükkel, én maradnék ennél a
meghatározásnál – univerzális kiadványának,
már ha ilyen egyáltalán lehetséges. Ugyanak-
kor a világos szerkezetû, jól áttekinthetô és
felhasználóbarát menüsorával könnyen ke-
zelhetô korong lenyûgözôen gazdag tárház.
Számokra lefordítva: 300, döntô részt a MOL-
ban ôrzött, mintegy 5 ezer oldalnyi levéltári
dokumentum, 70 plakát, 270 fénykép, melyet
a rendszerváltás forrongó hónapjainak egyik
legszorgalmasabb képkrónikása, a mindenütt
ott lévô Nagy Piroska készített, kétórányi
mozgókép (24 filmrészletbôl) és 40 órányi
hanganyag, 125 rádióriport, interjú, döntô
részt, mint arról már esett szó, a BBC, illetve
a SZER archívumából. A nagy számok emle-
getése, persze, önmagában nem érdem, tech-
nikai lehetôség csupán. Korántsem mindegy,
hogy a 4,7 gigányi felületre végül is mi kerül
rá a rendszerváltás dzsungelnyi forrásából.
Nos, ez a DVD a fontosat, a nélkülözhetet-
lent, valamint az apró, ám jellemzô momen-
tumokat jó érzékkel mixelve válogat és vág
utat az említett dokumentum-ôserdôben.
Meg- és felmutat, vagy legalább is felvillant
minden fontosabb eseményt, súlyozni is
többnyire jól súlyoz, miközben a búvárkodás-
ra, a részletekbe való belefeledkezésbe is csá-
bít. Magam, aki rendszeresen felmegyek a
MOL digitarchiv.hu címû honlapjára, ahol az
egykori állampárt – hivatalos nevén – köz-
ponti szerveinek iratanyaga olvasható (és
ahonnan a pártiratok le is tölthetôek), a DVD
esetében leginkább a nem „központi” doku-
mentumoknál idôztem. Antall József és Pozs-
gay Imre 1988-as levelezésénél például, az
1980-as évek végi miniszteri bérlistánál, a

filmhíradó opera-
tôreként, rende-
zôjeként elhíre-
sült Csôke József
1989. február ele-
ji, a Munkásôr-
ségbe való (új-
ra)felvételi kérelménél, vagy a Magyar Nem-
zeti Bank elnökének, Bartha Ferencnek egy
ugyancsak 1989-es (március 28-i), a politikai
bizottság tagjainak készült jelentésénél. En-
nek már címe is árulkodóan sokatmondó: a
feljegyzés az elôzô esztendô „valóságos és
publikus költségvetési és devizaadatok kö-
zötti különbségeket” taglalta. De rábukkan-
tam arra a honvédelmi miniszteri parancsra
is, amely elrendelte – élvezzük csak a nyolc-
vanas évek szóhasználati gyönyörûségét! –,
hogy „a Magyar Néphadseregben a szolgála-
ti érintkezések során elôírt megszólítást”
meg kell változtatni. A „végbemenô társadal-
mi és politikai változásokból fakadó igények-
re tekintettel” július 1-jétôl a katonai személyi
állomány elvtársból egycsapásra „bajtárs”-ra
lényegült át. És a „csak belehallgatok egy ki-
csit” elhatározásom sem az eredeti tervek sze-
rint alakult, hosszú órákat töltöttem a számító-
gép mellett, merthogy – utókori ismereteim-
mel felvértezve – nem sikerült nem meghall-
gatnom az idôközben az érdeklôdés közép-
pontjába került egykori peremembereket, illet-
ve ilyen-olyan módon elhíresült vagy ellehe-
tetlenedett embereket, mint mondjuk… de ez-
úttal már nem citálnám a hosszú-hosszú név-
sort, gondolom, ez a felfedezô folyamat min-
denkinél másképp zajlik, és jól is van az úgy. 
Arról viszont még érdemes néhány meditatív
szót ejteni, hogy a taneszközzé nyilvánított
(de lehet, hogy még csak a nyilvánítási folya-
mat valamely pontján tartó) DVD-nek miért
kell elkövetnie azt a hibát, amit az ilyen és eh-
hez hasonló összeállítások nagyon is tudato-
san, mondhatni törvénydiktálta kényszerû-
ségbôl ugyancsak elkövetnek. A korongra ke-
rült anyagok ugyanis nem menthetôk be a
számítógépbe. Ennek, állítólag szerzôi jogi
akadályai vannak. Emlékezésre készülô diák,
tudományos kutató megkeresheti, el is olvas-
hatja a korongon az ôt érdeklô bekezdéseket,
dokumentumokat, filmeket, ám mintha a „co-
py” menüpont ismeretlen lenne, ha bármikor
bármit idézne, azt csak képernyôjérôl bepö-
työgtetve teheti meg. Mintha nem mindnyá-
junk közdokumentumairól lenne szó. Ez,
nem elôször mondom, írom ezeken a hasábo-
kon is: dermesztô bornírtság. Változtatni ké-
ne rajta, ha kell, törvénymódosítással. 

Murányi Gábor

LAPMARGÓ

AAzz  iikkoonniizzáállóóddááss  úúttjjáánn??

DVDRÔL
RENDSZERVÁLTOZÁS
MAGYARORSZÁGON
1987–1990. DVD
Szerkesztette: Majtényi György,
Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba
Magyar Országos Levéltár
Ármegjelölés nélkül
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Pazar humorral megírt regény Ramonáról, az al-
bínó lányról, akinek illatától bódulatba esik a fér-
finép. Ramona hatalmában tartja a férfiakat, és
mindent elér, amit csak szeretne. Ám egy nap
mindez egy csapásra megváltozik…

Részlet:
Ramona Drottoveo a La Casa szobalánya volt. A
fehér márványpalota a Volturno völgyében, ha-
talmas birtokon állt, amelyet a signora családja az
etruszkok óta magáénak mondhatott.

Ramonának több dolga akadt bent, mint kint,
fent, mint lent, így aztán valamivel elôkelôbbnek
vélte szolgálatait a birtok többi alkalmazottjáénál.

Hamarosan lenézte azokat, akik a földet mû-
velték, a citromligetben, a szôlôben és a gyü-
mölcsösben robotoltak, napraforgót, erôs pap-
rikát, paradicsomot, olívát és érett görög-
dinnyét szüreteltek. Egyenesen viszolygott a
bivalyok és más haszonállatok gondozóitól,
akárcsak a tejgazdaságban és lóistállóban dol-
gozó szolgáktól.

Mindazok fölé helyezte magát, akik a signora varázslatos kert-
jét csinosítgatták, ahol pávák sétálgattak, és a szökôkutak vizének
lágy csobogása fülbemászó dallamot idézett. Ritka orchideák vi-
rágzottak benne, a rózsák buján pironkodtak, és a leheletfinom
pázsit a kék horizont aljáig nyújtózott.

Ramona fittyet hányt a malacsütôkre, a rigótömôkre, a jégszob-
rászokra, a kenyérdagasztókra, a kacsapucolókra, a cukrászokra,
akárcsak az ezüst étkészlet és a kristálypoharak fényesítôire, akik
a hatalmas, boltíves konyhában tevékenykedtek.

Ramonát gyûlölték a nôk. Nem azért, mert toronymagasan
hordta az orrát. A gôg a legenyhébb volt az összes bûne közül.
Azért iszonyodtak tôle, mert az összes férfi kivétel nélkül istení-
tette. Leginkább ezért viszolyogtak tôle.

Ugyanakkor nem irigyelték a külsôjét, hiszen
kifejezetten ronda volt. Ha Ramona szebb lett
volna, sokkal elviselhetôbbnek érezték volna a
férfiak iránta érzett rajongását.

Ramona albínó volt. Dundi testét egyetlen pig-
ment sem színezte. A haja olyan fehér volt, akár
a galambok a signora díszesen faragott galamb-
dúcában. Sohasem fonta be, így aztán fakó keret-
ként szegélyezte az arcát.

Bôre rikító rózsaszínben pompázott. Az alatta
futó vér festette ilyenre. Halálsápadt, holdszerû
arca csúf kontrasztot adott fehér hajához.

Szempillája hosszú és fehér volt. A fehércselé-
dek közül néhányan szívesen hasonlították a
konyhakert mögötti ólakban tenyészô sertések-
hez. Ramona szeme volt teste legszínesebb pont-
ja. Ugyancsak rózsaszínben pompázott, akárcsak
a cilinderbôl elôhúzott vagy mesekönyvekben
szereplô angóranyulaknak.

Goromba természete, és véreres teste ellenére
a birtok férfi lakói csak úgy hemzsegtek Ramo-
na körül, és nem gyôztek viaskodni kegyéért. A
nôk boszorkánysággal vádolták. Állítólag ördö-

gi tudománynak hódolt, hogy el-
csábítsa tôlük férjeiket. Ramona
azonban nem volt boszorkány.
Amint a férfiak megérezték teste il-
latát, megfeledkeztek mindenrôl, és
minden igyekezetükkel azon voltak,
hogy a kedvében járjanak. Kisku-
tyát ajándékoztak neki, ha a lány
épp azt akarta, cseresznyét és új fô-
kötôt, ha úgy hozta a sors. Pocsék-
ba ment az elvégzett munka,
visszahozhatatlanul elmúlt a kedve-
zô alkalom, éhen halt feleség és
csecsemô. Hiába kopogtatott az aj-
tón szegénység és halál, a férfi
fittyet hányva mindent kockára tett,
hogy egyetlen szippantással gazda-
gabb legyen Ramona elixírjébôl.

Leginkább ezért gyûlölte minden nô.
Nappal, fôleg nyáron, Ramona a

La Casa védelmében maradt. Az
erôs napfény nem tett jót a bôrének. Esténként azonban sétá-
ra indult a kertben, akárcsak a signora. Mélyet lélegzett, és
halkan helyi népdalokat dúdolt. Úgy tett, mintha lenne hang-
ja, és szeretne énekelni.

A signora tudott a kertjében bóklászó, kéretlen éjszakai behato-
lókról. Többször próbálta rendreutasítani Ramonát, de férje kife-
jezett kérésére, aki akkoriban már rendszeresen élvezte a senki-
házi fehércseléd szolgálatait, végül letett róla, és egy szóval sem
említette neki.

Így aztán Ramona önfeledten sétálgatott a pávákkal a kerti ös-
vényen, amelyet húsz kerti szolga igazgatott nagy mûgonddal
mértani pontosságúra. A fû zöld volt: zsenge és friss, akár a har-
mat. Hosszan megôrizte Ramona lábnyomát, ahogy továbbha-

ladt. Valaki látta is, hogy Ovidio Gondulfo, a fô-
kertész térdre ereszkedett az akácsétányon, és
vágyakozva nyalogatta Ramona lába nyomát, mi-
után a lány kellemesebbnek találta egy másik
férfi ágyát az övénél.

A lány illata áthatotta az esti levegôt. A lenyug-
vó nap lágy, gyengéd fénye a föld legromantiku-
sabb helyévé varázsolta a kertet. Ramona hama-
rosan számtalan, esedezô imádója gyûrûjében
találta magát, akik a franciakertben rejtôzve vár-
ták érkezését. Nem gyôztek könyörögni neki,
hogy szánja meg ôket, és enyhítsen ágyékuk
gyötrô vágyán.

A kérôk nemcsak a birtokról érkeztek. Voltak,
akik a környezô dombokról származtak. Idôn-
ként messzebbrôl is eljöttek: az északkeleti és
nyugati síkságról, Dragoni, Teano, Carinola és
Mondragone városából. Ramona imádói között
minden rendû és rangú férfi megfordult. Miután
bájának híre és népszerûsége messze földre elju-
tott, elôszeretettel utasította vissza a földmûve-
sek közeledését, akikkel korábban szívesen
hempergett a szénakazalban és a sövény tövé-
ben, hogy kielégítse vágyát.
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Lily Prior
NEKTÁR
A csábítás regénye
3170 Ft
978 963 9633 72 8
Méret: 142 x 197 mm
Tericum Kiadó
Tel.: 453 0927
www. tericum.hu



NAPKÚT KIADÓ
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
www.napkut.hu, napkut@gmail.com
225-3474, 06-70/6178231

Hubay Miklós
AZTÁN MIVÉGRE
AZ EGÉSZ TEREMTÉS...?
– jegyzetek az Úr és Madách
Imre mûveinek margójára –
Hubay Miklósnak Az ember
tragédiája témájára évtize-
dek alatt összegyûjtött jegy-
zetei több szempontból is
kiemelkedô jelentôségûek.
Egyrészt páratlanul eredeti
és megrázó interpretációt
adnak magáról a madáchi
mûrôl és annak jelenkori ak-
tualitásáról, a 21. században
is feltétlenül érvényes „esz-

katologikus” látomásáról. Madách mûve eszerint koránt-
sem csak a Faust horizontja felôl értelmezhetô, hanem a
Tragédia nietzsche-i szelleme felôl is. De a madáchi mû-
rôl szóló excerpták Hubay Miklós legalapvetôbb dráma-
írói elveit is megmutatják, azt a szemléletet, mely az ál-
tala is idézett Schiller nyomán a színházat „morális in-
tézményként” értelmezi. A Tragédia különféle – magyar
és nemzetközi – színreviteleinek elemzése közben az ol-
vasó szeme elôtt kibontakozik egy új, Hubay-féle rende-
zés: jegyzeteiben mintegy újra színre viszi a drámát – hi-
szen maga a 15 fejezetre tagolt kötet is a Tragédia 15 szí-
nére alludál. S meglepetésként egy egyfelvonásost ka-
punk, amely az eszkimó-szín befejezésével veszi kezde-
tét, s amelybe az idô falain át behallatszanak a madáchi
mû gnómikus záróakkordjai. 

(X)
224 oldal, 2490 Ft

EZER MAGYAR HAIKU
Válogatta: Vihar Judit
A kötet elsôként vállalko-
zik arra, hogy egy nemrég
meghonosodott és népsze-
rûvé vált költôi mûfaj, a
haiku magyar alkotásaiból
gazdag válogatást nyújt-
son. Ebben a gyûjtemény-
ben kétszáznyolcvankét
magyar költô verseit olvas-
hatjuk: határon innen és
túl is; köztük számos olyan
alkotó szerepel a váloga-
tásban, akik más földrésze-
ken élnek – verseikbôl is

árad anyanyelvük szeretete. A kötet összeállító mestere, a
tanulmány értékû elhelyezô elôszó írója, Vihar Judit hu-
szonöt témakörbe csoportosította az éppen ezer haikut.
Helyet kaptak a könyvben olyan halhatatlan költôink rövid
mûvei is, akik még csak haikuszerû költeményeket írtak,
többek között Radnóti, Jékely, Pilinszky, Petri György ver-

seiben gyönyörködhet az olvasó.  A magyar haiku az idôk
során sajátosan magyar arculatot vett föl. Bizonyos esetek-
ben a formája változott, máskor tartalmi jegyei alakultak
át, de olyan haikukat is olvashatunk, melyek mind formai,
mind tartalmi szempontból is magyar jellegzetességekkel
rendelkeznek. A kötet mindezen eredmények színes tárhá-
zát kínálja. 

(X)
344 oldal, 3490 Ft

SZABÓ MAGDA-ALBUM
Hang – Kép – Írás 4. 
A sorozat új kötete (Mé-
szöly Miklós, Orbán Ottó és
Bella István után) tisztelet-
tel és visszaemlékezve há-
rom éve eltávozott klasszi-
kusunk életébe s életmûvé-
be enged kicsit belepillanta-
ni – dokumentumok segítsé-
gével. Nem publikált fekete-
fehér és színes fényképek,
iratmásolatok és kéziratfak-
szimilék, (CD-mellékleten)
megôrzött hangja – a könyv-

ben minden ôt idézi, állítja elénk, „szembesíti” a mûvet
születése körülményeivel. A másfélszáz oldalas összeál-
lítás forrása a hagyaték s a Petôfi Irodalmi Múzeumban
ôrzött anyagok némelyike. A kötethez a bevezetôt Szabó
Magda írásainak jó ismerôje (adaptálója), Bereményi Gé-
za írta, a válogatás Tasi Géza anyagadásának köszönhe-
tôen a szerkesztô, Vincze Ferenc munkája. 

(X)
128 oldal, CD-melléklettel, 2980 Ft

Vörös István
ÖRDÖGSZÁJ 
Lélekvesztések bô száz év
magyar történelmébôl
(1918–2048)
Tíz szokatlan drámát tartal-
maz a sokoldalú kortárs író
új kötete. Cím szerint: Lélek-
evôk, Az ördögszáj, Kôvá-
lasz, A rózsabogár, Az or-
szágjelentés, Play Faust, Szel-
lem a szódásüvegben, A csiz-
mafej, Tévedések szomorú-
játéka, Fûszertûz. Szubjektív
történelemkönyvet, magával
ragadó s elgondolkodtató

írott színmûsort tart majd kezében az olvasó. Fordulatokkal teli,
szarkasztikus, humoros – jellemzik a szerzôt gimnazista nézôi a
frissiben színpadra került Ördögszáj láttán. (Errôl a könyv borí-
tója árulkodik.)
Vörös István drámáit játssza a legendás Baltazár Színház, elhang-
zottak Európa számos nagyvárosában és falujában. Sikerre van
ítélve a kötetbe foglalt valamennyi – mû. Olvasva is élmény.

(X)
340 oldal, 2990 Ft
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EDGE 2000 KIADÓ
1013 Budapest, Attila út 23. VI. em. 37.
honlap: www.edge2000.hu, info@edge2000.hu
Telefon: 1/ 375 74 73. Fax: 1/ 202 01 80

Carl R. Rogers
TALÁLKOZÁSOK
A személyközpontú csoport
Carl R. Rogers a 20. század
egyik legnagyobb pszichológu-
sa. Munkássága több mint
húsz évvel a halála után válto-
zatlanul ösztönzô hatással van
a tanácsadók, pszichoterapeu-
ták, pedagógusok, orvosok, ve-
zetôk munkájára. Az általa út-
jára indított személyközpontú
megközelítés segíti a szülôket
a nevelésben, a házaspárokat a
párkapcsolat bensôségessé
alakításában, a szervezeteket

az élhetôbb, örömtelibb munkakörnyezet kialakításában. Ro-
gersnek eddig két könyve jelent meg magyarul az Edge 2000
Kft. kiadásában. A Valakivé válni a személyközpontú megkö-
zelítés elméletének és alkalmazási lehetôségeinek széles ská-
láját mutatja be. Az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézettel kö-
zösen kiadott A tanulás szabadsága a tanulóközpontú iskolá-
ról szól (a Függelékben magyar példákkal). Ez a harmadik
könyve bepillantást nyújt a személyiségfejlôdést szolgáló
csoportok életébe: meggyôzôen illusztrálja, hogy a tapaszta-
lati tanuláson alapuló „tréningek” eredményességét nem a
„játékok”, „gyakorlatok” biztosítják, hanem az ôszinte kom-
munikáció szabadsága, az önfeltárás kockázatát ösztönzô,
biztonságos légkör.

(X)
312 oldal 3200 Ft

Eugene T. Gendlin
ÁLOMFEJTÉS
Testünk bölcsessége
Mindenki álmodik és minden
álmodó kíváncsi arra, hogy
mit jelentenek az álmai. Sokan
sokféleképpen keresték a kul-
csot az álmok megfejtéséhez.
Gendlin, a Fókuszolás önmeg-
ismerô módszer kidolgozója
állítja, hogy nem kell tovább
keresnünk, mert a kulcs már a
kezünkben van. Illetve nem is
a kezünkben: az egész tes-
tünkben. Ha jól kérdezzük, ak-
kor a testünk jelzést ad, és

megadja a választ. Ez a világszerte népszerû könyv lépés-
rôl lépésre megtanítja az olvasót arra, hogy megértse, mit
üzennek számára az álmok. Az már az olvasón múlik, hogy
hallgat-e az álmok jelzéseire: elkerüli-e a rá leselkedô ve-
szélyeket, megvalósítja-e az álmokban megmutatkozó cso-
dálatos lehetôségeket.

(X)
256 oldal 2800 Ft

Szirmai Péter – Klein Sándor
ÜZLETI TERVEZÉS –
ÜZLETI GONDOLKODÁS
Induló vállalkozások tervezése
Magyarországon 1,5 millió regiszt-
rált vállalkozás van. Ha ebbôl le-
vonjuk a „látszatvállalkozásokat”
és a „fantom-cégeket”, akkor is
több százezer vállalkozás marad –
így nyilvánvaló, hogy a vállalkozás
a mai magyar társadalom egyik
legfontosabb területe.

A szerzôpáros egyik tagja – Klein
Sándor – pszichológiát tanít a Pé-
csi Tudományegyetemen, Szirmai
Péter pedig üzleti tervezést tanít a

budapesti Corvinus Egyetemen. Könyvük írásakor abból indultak ki,
hogy aki vállalkozást tervez, óhatatlanul önmagát, jövôjét tervezi: a
vállalkozás sorsa hatással lesz életének minden mozzanatára. Aki pe-
dig már mûködô cégének mókuskerekében pörög, nos, számára is
hasznos lehet elgondolkodni, hogyan is lehetne jobb, eredményesebb.

A szerzôk arra törekedtek, hogy olvasmányos formában mutassák
be a vállalkozások indításával együtt járó feladatokat, nehézségeket és
lehetôségeket. A marketing szükségességére és fogásaira, vagy a ri-
deg pénzügyi mutatók jelentôségére éppúgy rámutatnak, mint a vál-
lalkozás életre hívása szempontjából központi szerepet játszó szemé-
lyiségjegyek, gondolkodási stílus fontosságára. Bízunk benne, hogy
mindenki, aki vállalkozásba kezd, minden érdeklôdô, minden diák
megtalálja majd e könyvben a számára érdekes mondanivalót.

(X)
420 oldal, 3700 Ft

KORTÁRS KIADÓ
1062 Bp., Bajza u. 18., Telefon/fax: 343-6082
korkiado@t-online.hu, www.kortarskiado.hu

Sárközi Mátyás
VÉRBELI VÁRBELIEK
Kaiser Ottó fényképeivel
Sárközi Londonról és a pesti Ki-
rály utcáról írott könyvei után ez-
úttal a budai Várnegyedben bo-
lyongott – annak a Máraihoz
visszavezethetô axiómának igazát
keresve, amely szerint: „a Várban
lakni világnézet”. 

Hogyan gondolkodnak errôl a ma
itt élôk? Létezik-e efféle „várbeli vi-
lágnézet”? Léteznek-e ma „vérbeli
várbeliek”? A szerzô utcáról utcára
járva faggatja az itt-élôket, idézi fel az

egykor itt élt családok – Batthyányak, Széchenyiek, Esterházyak, Márf-
fyak, Mailáthok, Hatvanyak (hogy csak a leghíresebbeket említsük) –
olykor tragikus sorsát. Akiknek története összefonódik az épületekével.

A könyv izgalmas elegyét nyújtja helytörténetnek, építészettör-
téneti leírásnak, a peripatetikus séta örömének és egyes életraj-
zok novellisztikus felidézésének. S miközben szociográfia és
szépirodalom keverednek néhol tárgyilagos dokumentarizmus-
sal, még egy hajdani Ruszwurm-krémes is terítékre kerül.

(X)
155x235 mm, kötve, 144 oldal, 2950 Ft
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SCOLAR KIADÓ
1016 Budapest, Naphegy u. 8.
Telefon/fax: (1) 466 7648. www.scolar.hu 

Ungvári Tamás
AZ EMLÉKEZÉS
ENCIKLOPÉDIÁJA 
A Széchenyi-díjas iroda-
lomtörténész, egyetemi
tanár szerzô az Ünnepi
Könyvhétre egy újabb
esszégyûjteménnyel lepi
meg olvasóit. Ungvári a
tavaly megjelent, nagysi-
kerû kötet,  A feledés en-
ciklopédiája párját saját
gyártmányú mûfajának, a
„történelmi egypercesek-
nek” szentelte. Sajátos
enciklopédiájában ôrült
festôk országmegváltó
tervei, színésznôi budoá-
rok titkai, szentimentális

tollforgatók és politikai hazardôrök életének pillanatai, törté-
nelmi alkuk rémképei elevenednek meg. Áldozatok és árulók,
hôsök és gazemberek, túlélôk és eltemetettek – mind-mind
ott vannak e magyar panoptikumban. 

Az emlékezés enciklopédiája komorabb történetekkel szóra-
koztat, mint elôdje. 

Könyvünk szereplôinek névsorában olyan neveket találunk,
mint Karinthy Ferenc, Szerb Antal, Csontváry, Bródy Sándor,
Domján Edit vagy Devecseri Gábor.

(X)
304 oldal + 24 oldal képmelléklet, 3500 Ft 
ISBN 978-963-244-181-8

Tandori Dezsô
ÚGY NINCS,
AHOGY VAN
A magyar irodal-
mi élet egyik leg-
eredetibb külön-
ce és legnagyobb
hatású szereplô-
je, Tandori De-
zsô rég várt kö-
tetének megjele-
nése az Ünnepi
Könyvhét egyik
kiemelt fontos-
ságú eseménye:
az Úgy nincs,
ahogy van a
2 0 0 8 – 2 0 0 9 - e s

évek „verstermését” tartalmazza. A kötet minden bizonnyal
a modern líra szerelmeseinek új kézikönyve lesz, hiszen
minden olyan „tandoris” vonás jelen van benne, ami a köl-
tôi nyelvet alapjaiban frissítette fel, a szerzôt pedig a legna-
gyobb kortárs lírikusok közé emelte.

(X)
288 oldal, a szerzô illusztrációival, 3900 Ft

ISBN 978-963-244-155-9
Julius J. Coach
LÁNYNAK LENNI VESZÉLYES
Könyvheti meglepetésünk ez az
álnéven megjelentetett kötet. A
szerzô, aki a magyar közélet évti-
zedek óta jól ismert szereplôje,
ezt a pikáns formát választotta,
hogy más oldaláról is megmutat-
kozzon. Elôzô, szexualitással szin-
tén túlfûtött könyve magánki-
adásban jelent meg.   

A könnyed sodrású történet ele-
jén a tizenöt éves Maris vidékrôl,
nagymamája otthonából kerül a
nagyvárosba. A félénk lányt nagy-

nénje szárnyai alá veszi, és segít neki igazi pesti fiatallá válni. Hamar
be is illeszkedik az új közegbe, és kiderül, hogy ôstehetség a futásban:
osztálytársait játszva lehagyja, és sorra nyeri a versenyeket  – akár az
olimpiára is van esélye kijutni. A tragikus fordulatok azután kezdôd-
nek, hogy a nagynéni összeházasodik Mari edzôjével, aki hozzájuk
költözik. Hamarosan kiderül, miért is veszélyes lánynak lenni… 

18 éven felülieknek ajánljuk!
(X)

200 oldal, 1990 Ft
ISBN 978-963-244-179-5

Stephan Faust
SCOLAR MINDENTUDÓ –
FOCI
Minden, amit a gyerekek tudni
szeretnének a futballról
Kiadónk felkészült a focivé-
bére: kicsiknek és nagyoknak,
a legnépszerûbb sport rajon-
góinak és jövendô szerelme-
seinek ajánljuk új köteteinket.

A legkisebbek a már jól is-
mert Mit? Miért? Hogyan?-
sorozat A FOCI címû kihajto-
gatós ismeretterjesztôjével
kerülhetnek játékosan köze-
lebb a labdarúgás világához.
Az eggyel idôsebb korosztály
a nevezetes mérkôzésektôl

kezdve a focitrükkökön át a labdajáték titkaiig mindenféle fo-
cis érdekességérôl olvashat a Scolar mindentudó – Foci köte-
tében. A 600+21: A futballvilág humoros mondásai címû könyv
könnyed szórakozást ígér. A gyûjteményben edzôk, bírók,
sportriporterek, politikusok vicceit és „megmosolyogtató” böl-
csességeit  (vagy épp kevésbé elmés mondásait) olvashatjuk.
És ha már a felsorolt könyveket áttanulmányoztuk, a focIQuiz
segítségével letesztelhetjük magunkat és barátainkat, hogy
mennyit is tudunk a nemzetközi labdarúgás világáról.

(X)
Mit? Miért? Hogyan? A foci 
3250 Ft; 16 oldal, ISBN 978-963-244-161-0
Scolar Mindentudó – Foci 
2190 Ft; 128 oldal, ISBN 978-963-244-173-3
Margitay Zsolt:600 + 21 – A futballvilág humoros mondásai
1990 Ft, 144 oldal, ISBN 978-963-244-163-4
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BÁBA KIADÓ
6724 Szeged, Pulz utca 14. Telefon: 62/315-301
betuvetes@invitel.hu, www.btsainyomda.hu

Juhász Gyula
ÉBREDJ, MAGYAR!
Versek Trianon árnyékában
A magyar költészet mindig is
együtt lélegzett a történelemmel. 

Mitôl lett halhatatlan Borne-
misza Siralmas énnéköm versének
szívet tépô jajongása a törökvész
korából, Szenci Molnár keserves
sóhaja az Ó, én édes hazám, te
szép Magyarország soraiban, a Rá-
kóczi-nóta zokogó lamentációja a
nem szûnô csapásokról.

Ilyen korszakvers a Himnusz és a
Szózat is, a zivataros évszázadokat
felidézô önemésztôen vívódó,
vagy biztató kilátásaikkal. S ilyen –

más elôjellel – a Nemzeti dal 1848 fergeteges tavaszából; Ady gyötrel-
mes panasza a Ne tiporjatok rajta nagyon! fohászával, mikor a nemzet-
vesztôk bûnét hozza fel mentséget keresve a vesztes háború utáni vár-
ható csapásokra. Mind-mind a nemzetet megrázó érzelmek lenyoma-
tai, kimondva mindnyájunk helyett a kimondhatatlant. Ezek sorába il-
leszkedik Juhász Gyula Trianon címû költeménye is – egy korszakvers,
ami a nagy történelmi sorsforduló után szakadt fel a költô lelkében.

A Trianon címû vers 1927 nyarán jelent meg és követte több mint
száz, melyekben keserve, fájdalma, felháborodása tárul elénk.

(X)
176 oldal, 1500 Ft

Pálfi Sándor – Tóth Béla
SZEGEDI HAJÓK A TISZÁN,
DUNÁN, DRÁVÁN, SZÁVÁN
„Könyvünkben nemcsak a ha-
józás történelmi múltját mu-
tattuk be, a hajós, hajóépítô és
hajójavító emberek sokaságá-
nak küzdelmeirôl is írtunk.
Szóltunk a valaha Tápén élô
szögedi embörökrôl is, akik
hajókon, családjaiktól messze
küzdöttek az árral, átélték a

háborúk borzalmait, akik a hajójavítóban látták jövôjük megte-
remtését, alkotásaikkal tették virágzóvá a magyar hajózást. 

Elkalandoztunk évezredekre vissza, kutattuk a sikerek útját,
akaratlanul is belebotlottunk a szenvedések sokaságába. Meg-
tapasztaltuk, hogy a sikerek mellett, ahol az ember két kezével
csodákat tud alkotni, vannak rögös, göröngyös utak is, száraz-
földön és vízen egyaránt...Ha már kezedbe vetted olvasni e
könyvet, és megtaláltad benne gyönyörûséged, olvasd tovább
és meglátod, mennyi ember élt évszázadokon át e tájon, akik
dolgoztak s reméltek. Tûrtek mindhalálig. Szólni nem mertek,
akkor sem, ha mélyen megbántották ôket. Lassacskán e törté-
netek homályba vesznének, ha nem tárjuk fel mindezeket. Le-
írtuk sorrendben az utókor számára, hátha valahol megmarad,
valamely könyvtárban.” (részlet a könyvbôl)

(X)
352 oldal, 4500 Ft

SpringMed Kiadó
1114 Bp., Bocskai út 21. Telefon: 279-0527

Dr. Zajkás Gábor –
Gyurcsáné Kondrát Ilona 
SZÍV- ÉS ÉRBETEGEK
NAGY DIÉTÁSKÖNYVE
A SpringMed Diétás Könyvek
sorozatának újabb kötetét tartja
kezében az Olvasó! 
E diétás könyv nemcsak szív-és ér-
betegnek szól! A szívbetegségekben
történô elhalálozás ma is a vezetô
halálok a világon és hazánkban is!
A könyv segítséget nyújt azoknak,
akik hajlandók az életvitelükön
változtatni, hogy javítsanak az álta-

lános közérzetükön és megelôzzék a bajt! A betegséget mindig
könnyebb megelôzni, mint kezelni! Az orvos- dietetikus és élet-
módtanácsadó szerzôpáros nem egy diétával és receptgyûjte-
ménnyel örvendeztette meg olvasóit és segített praktikus tanácsaival
betegeknek, hozzátartozóiknak, és az egészséges életre vágyóknak! 

Miben segít Önnek ez a könyv?
Segít az étkezési szokásai kialakításában!
Étrendmintákon, kiterjedt receptgyûjteményen, kalóriatáblázato-

kon és színes fotókon keresztül mutatja be, hogy lehet egészséges
ételekbôl is változatosan és finomakat fogyasztani!

Segít az egészsége megôrzésében!
(X)

336 oldal, 2980 Ft

Dr. Berkô Péter
SZÜLÔNÔK KÉZIKÖNYVE
„40 éves szülészorvosi tapasztalata-
im alapján állítom, hogy óriási jelen-
tôsége van annak, ha egy várandós
kismama felkészülten várja a szülé-
sét. Ez a tapasztalat vezetett arra,
hogy ôszintén és segítô szándékkal
írjam le azokat a gondolatokat, ame-
lyek fontosak lehetnek az Önök felké-
szülése során. Tudatosan törekedtem
arra, hogy a terhességnek és a szülés-
nek ne csak a szebbik oldaláról írjak.
Felelôtlenségnek tartom, ha a terhes-

séget és a szülést rózsaszín felhôkbe burkoljuk és idealizáljuk. Tud-
nunk kell a veszélyekrôl és a lehetséges szövôdményekrôl, mert azo-
kat könnyebb megelôzni, ha gondolunk rájuk. Ez is sokat segít az anya
és gyermeke egészségének megóvásában.”

A könyv teljes útmutató a várandós idôszak, a terhesgondozás, a
szülés és a gyermekágyi idôszak alatt felmerülô kérdésekre. Ajánljuk
a könyvet azoknak a szülôknek, akik már a gyermekáldás elôtt tuda-
tosan szeretnének felkészülni a jövevény megérkezésére.

A könyv tartalmából: Életmód tanácsok; A meddôség lehetsé-
ges okai és kezelési módjai; Terhességi jelek; Kövessük magzatunk
fejlôdését lépésrôl lépésre!; Betegségek terhesség alatt; Terhesgon-
dozás, ajánlott szûrôvizsgálatok, genetikai tanácsok; A szülés me-
nete. Fájdalommentes szülés? Divat a császár?; A szoptatás elônyei
és komplikációi; A koraszülött csecsemô ellátása, védôoltások

(X)
350 oldal, 3500 Ft
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Trivium Kiadó
T/F: 248-1263, konyvek@triviumkiado.hu, www.triviumkiado.hu

Várunk minden érdeklôdôt a könyvhét idején, a Vörösmarty té-
ren a Trivium pavilonnál, az Újbuda Allee Bevásárlóközpont elôtt,
és a Ráday utcában

Szôllôsi Györgyi Shakti
SZEX ÉS TITOK
Keribredso tudja…
Szöllôsi Györgyi Shakti de-
bütáló könyve, a Szex és ti-
tok – Keribredso tudja… az
eddigi hazai szinglitörténe-
teket felülíró regény. A
szerzô – egy sikeres nôi
magazin rovatszerkesztôje,
ahol férfiak és nôk kapcso-
latáról ír humoros, kissé fa-
nyar stílusban – teljesen
más aspektusból közelíti
meg a szingli témát, mint
mások. A párkeresés pozi-
tív módszerével találkozha-
tunk nála, humoros, vagány

stílusban elôadva. (A Shakti felvett név, jelentése: kreatív nô.) A ki-
adó többek között azért is karolja fel a tehetséges írónôt, mert ez a
regénye élô megtestesülése mindannak, amit sikersorozatunkban –
Mars és Vénusz… – John Gray professzor rendre leírt.

(X)
Fûzött, 264 oldal, 2890 Ft, ISBN 978-963-9711-57-0
Dedikálás: 2010.06.05-én 15.30 Vörösmarty tér
Trivium pavilon

Kerstin Gier
A KERESZTANYA
Kerstin Gier vitathatatla-
nul ma Németország leg-
sikeresebb szerzôje. A
történetben a maffiózó vi-
lágot képviselô Kereszt-
apa mintájára Constanze-
Keresztanya és barátnôi
felveszik a harcot az intri-
kus szupermamik, a félre-
lépô férjek és egy gonosz,
tartásdíjra éhes párocska
ellen. Kerstin Gier gon-
dolkodása, humora, prob-
lémalátása európaisága
révén jóval közelebb áll
hozzánk, magyarokhoz,

mint a tengerentúli szinglitörténetek. A hasonló léptékek
okán így aztán könnyebben ismerünk saját világunkra is, ahol
az édes sokszor keserû, a magasztosról kiderül, hogy kicsi-
nyes, az erôsrôl pedig, hogy gyámoltalan és gyenge. Ettôl lesz
A Keresztanya mélyen emberi és hitelesen mulatságos. A
szerzôtôl kiadónknál megjelent még: Halálom után felbontan-
dó, Férfiak és egyéb katasztrófák, Anyák maffiája.

(X)
Fûzött, 280 oldal, 2990 Ft, ISBN 978-963-9711-58-7

Steve Harvey
és Denene Millner
HOGYAN
GONDOLKODNAK
A FÉRFIAK?
Számos párkapcsolat fut
zátonyra a rossz, vagy
rosszul idôzített kommuni-
káción. Azon, hogy a párok
nem ismerik a másik gyen-
géit, hiányosságait – vagy
csak nem akarnak ezekkel
szembesülni. Steve Harvey
és Denene Millner ezúttal
a férfiak – sokszor tagadha-
tatlanul sajátos – szem-
pontjait veszi sorba, az ô
szemükkel és gondolataik-

kal próbálja szembesíteni a nôket. Mi hajtja a férfiakat?, Miért hût-
lenek a férfiak? Steve Harvey elhatározta, hogy megismerteti a nô-
ket a férfiak gondolkodásával. Õszintén, minden idealizálástól
mentesen, mégis humorosan szembesíti ôket a valósággal, amit
vagy megszoknak, vagy megszöknek… A könyv 2009-ben abszolút
No 1. volt az USA-ban, 3 hónapig vezetett minden bestseller listát,
beleértve a The New York Times-t és az USA Today-t.

(X)
Fûzött, 194 oldal, 2990 Ft
ISBN 978-963-9711-63-1

Ôszentsége a Dalai láma
és dr. Howard C. Cutler
A BOLDOGSÁG
MÛVÉSZETE FELFORDULT
VILÁGUNKBAN
A jól ismert „szerzôpá-
ros” – kiadónknál eddig
A boldogság mûvészete
és A boldogság mûvé-
szete a munkában je-
lent meg – ezúttal a leg-
utóbbi években tapasz-
talható emberi és világ-
válság okait keresi a
már megszokott „be-
szélgetôs” formában.
Az interjúk arról szól-
nak, hogy a keleti és
nyugati ember által
képviselt hitelvek ho-

gyan férnek meg egymás mellett és hogyan segítenek át
napjaink zûrzavarában. Hogy küzdjünk meg félelmeinkkel,
miként ismerhetjük fel a mindannyiunkban rejlô erôszak
gyökereit? Mit kezdjünk az elôítéletekkel, s hogy léphe-
tünk fel az egyén szintjén a szélsôséges nacionalizmussal
szemben? Mi az egyén felelôssége a társadalmi változások-
kal kapcsolatban? Egyébként is, mennyit, mit tehet egyet-
len ember ebben a felfordult, zavaros értékrendû világban?
A kötet aktualitását a dalai láma ôszi magyarországi láto-
gatása adja.

(X)
Kötött, 312 oldal, 3790 Ft ISBN 978-963-9711-61-7
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A túltermelési válság a hazai könyvszakma ciklikusan új-
ratermelôdô belsô problémája, amely szerintem a diffe-
renciálatlan bizományi  rendszerre, a kereskedôktôl ér-
kezô elégtelen piaci információkra, az árrésnek, mint a
kereslet és kínálat egyensúlyát elôsegítô gazdasági ösz-
tönzônek elégtelenségére vezethetô vissza.  A kiadók és
termékcsoportok szerint, de még az értékesítési forma
szerint is differenciálatlan, és évrôl évre növekedô árrés
hosszútávú tervezést sem a terjesztôi, sem a kiadói olda-
lon nem tesz lehetôvé. Nem mellôzhetjük ennek a rend-
szernek az összekapcsolódását a negyedik bajként emlí-
tett fizetési morállal. Azt is be kell látnunk, hogy komoly
érdekek fûzôdnek a helyzet fenntartásához, a kiadók ro-
vására kinyerhetô és forgatható pénzekhez. 

2008 év végétôl  érezzük a gazdasági és hitelválság ha-
tását a vásárlók számának csökkenésében,  a forgalom
csökkenésében, a finanszírozásban, és még koránt sincs
vége. A görög események rámutatnak az Európai Unió és
pénze sebezhetôségére. Egyelôre igazolódni látszik a  ne-
ves közgazdászok által megjósolt kétfenekû, W alakú vál-
ságlefolyás. Általános gazdasági növekedés kellene, a la-
kosság reáljövedelmeinek növekedésével együtt, a köny-
vek iránti kereslet csökkenésének megállásához. Egyelô-
re azonban a munkanélküliek száma  növekszik. Megáll-
ni látszik a terjesztôk expanziója, hirtelen drágává vált a
nagyterületû boltok mûködtetése.

Nincs itt még  az e-világ, de mindenképpen egy olyan
mérvû hosszútávú átalakulás folyik világméretekben,
amelyet csak az ipari forradalom hatásaihoz hasonlítha-
tunk. A rossz ízû kulturális forradalom szót feledve, be-
széljünk inkább az emberiség tudásanyagának új techno-
lógia és eszközrendszerek segítségével történô megôrzé-
sérôl és megújításáról, valamint a minden eddiginél szé-
lesebb és demokratikusabb elérhetôségérôl, az  egyéni
alkotási kedv és lehetôségek kiteljesedésérôl. Ez az igazi
értelme ennek a folyamatnak. Rengeteg a nyitott kérdés. 

A szerzôi jognak – általában a jogi szabályozásnak – al-
kalmazkodnia kell a változó világhoz, de ez rendkívûl
lassan 10-20 év késéssel történik, így tanultam. (Ehhez
képest a magyar adószabályozás gyorsasági világrekor-
der, a maga negyedéves, féléves változtatásaival.) Amit
kitekintve láthatunk, az a Google ajánlat, akár elfogadja,
akár elutasítja egy kiadó vagy szerzô, állást foglal a jövô-
rôl. 

Mi lesz a kiadók, a nyomda, a könyvtárak szerepe az új
világban? Láthatjuk a terjedô webáruházakat, a válság
hatására forgalmuk növekedési üteme csökkent, de a nö-
vekedés nem állt le. Megjelennek a hazai aggregátorok –
tartalom-szolgáltatók, valamint hasznosító eszközeik,
könyv esetében az e-readerek. Örülök, hogy a könyvfesz-
tivál helyet biztosított a problémafelvetô elôadásoknak,
és bemutatkozásoknak.

Amit ebben a zûrös átmeneti korszakban tanácsolni le-
het a könyvszakma vállalkozásainak az két dolog:

– Többcsatornás és több formában történô értékesítés,
– A könyvvásárlókhoz kapcsolat kiépítése, ennek ápolása.
Az elsôn azt értem,  hogy a kiadó szerezze meg az

elektronikus kiadás jogát is az eredeti jogtulajdonostól,
készíttesse el a könyvet papíralapú hagyományos módon
és elektronikus könyvként is, árusítsa kereskedôkön ke-
resztül és direkt módon, webáruházakban, és letöltô köz-
pontokon keresztül, és még legyen lehetôség az ún. meg-
személyesített egyedi nyomtatásra is (digitális nyomda,
on demand printing). Mindemellett ne felejtse hirdetni
termékét, a marketing sok eszközével. Ma még ezek a
különbözô megjelenési és értékesítési formák nem egy-
más alternatívái, hanem kiegészítôi a differenciált keres-
let kielégítésében. A világhálón keresztüli értékesítésnél
a „hosszú farok” törvénye is érvényre jut, információk és
választék a két kulcs szó.

A második „bajusz” egy új vevôközpontú üzleti és gon-
dolkozási modell szükségességére utal. E modell alapfo-
galma az ügyfélérték ami egy célcsoport, piaci szegmens
által termelt nyereségjellegû mutató, például az eladott
termékek hozama, fedezete, csökkentve a kiszolgálás
költségeivel. Ügyfélszerzési költség  az egyszeri marke-
ting-ráfordítás (befektetés, például címállomány vásár-
lás, regisztrációra irányuló tájékoztatás stb.), amely majd
a jövôbeni vásárlásokban térül meg. Az ügyfél-kiszolgá-
lási költségeket mindenki ismeri a közüzemi számlákon
feltüntetett számlakészítési díj  analógiájára. Ide tartozó
költségek lehetnek eseti ügyfélmegtartási költségek (hû-
ség akció, törzsvevô kártya stb.) a lemorzsolódás elkerü-
lésére adott ajándékok, kedvezmények kiadásai. 

Amit még feltételezünk ebben a modellben, az a lemor-
zsolódási ráta, és természetesen egy diszkontált számí-
táshoz kamatlábra is szükség van. Az ügyfélélettartam
érték megfelel egy olyan pénzáramlás jelenértékének,

GAZDASÁG

FFeesszzttiivvááll  uuttáánn  ––  hheellyyzzeettéérrttéékkeellééss
Tanulságos volt az idei könyvfesztivál. A rendezvényeken, kapcsolódó  sajtótudósí-
tásokban szó esett a három fô „bajról” (készletek és túlkínálat, forgalomcsökkenés
a gazdasági válság miatt, az e-világ elôretörése a papíralapú könyvkiadás rovására),
az egymás közti beszélgetéseinkben ehhez negyedikként hozzávehetjük a magyar
„fizetési morált” is, a nem fizetések, visszatartások következmény nélküli szokásait.
Korábbi cikkeimben részletesen írtam ezekrôl a problémákról, a kiadók szorult
gazdasági helyzetérôl, itt csak összefoglalóan és rezignáltan jegyzem meg, hogy
nem látok javulást, vagy elôrelépést.
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amely indul a negatív ügyfélszerzési pénzkiadással, majd
a kamattal és lemorzsolódási rátával diszkontált idôsza-
ki ügyfélértékek (hozamok)  pozitív jelenértékével ad
egy nettó eredményt. Hosszútávon ez a mutató számít.
Ez az eredmény emelhetô a megtartó programokkal, me-
lyek persze az adott idôszaki ügyfélértéket csökkentik,
de csökkentik a lemorzsolódási rátát is.

Csak a gondolat lényegét szeretném kiemelni. A vevô-
orientált, fenti típusú gazdasági modellezés a mai gya-
korlatunkban nem preferált, de ahogy megyünk az e-vi-
lág felé a siker feltétele lehet. 

Amíg a huszadik század elsô feléig a közvetlen ter-
mékre elszámolható költségek aránya meghaladta a re-
zsi, fix jellegû költségek arányát, addig jelenkorra a
fix és rezsi költségek uralkodása jellemzô. Például
a könyvek elôállítási önköltségébôl elôször kiszorult a
belsô szerkesztôk és tördelôk bére és járuléka, majd
a royalty-vá váló szerzôi jogdíjak is, szinte már csak a
nyomdai darabár maradt.

A kiadók többsége a könyvelési rendszerében nem vá-
lasztja ketté, nem kódolja a közvetlen, az értékesítési ál-
talános és igazgatási általános költségeket, ezek az
igénybevett szolgáltatások felduzzasztott kategóriájába
kerülnek. A jövô számvitelét, gazdaságtanát a fix költsé-
gekre épülô megoldások képezik.

Dr. Bódis Béla

GAZDASÁG

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE

Az öngyógyítás
mûvészete egy
magyarországon
praktizáló mongol
orvosnô kutató
munkájának az
összegzése.

Ôsi hun, mongol,
ujgur, tibeti és
kaukázusi
hagyományok
alapján szervek,
illetve betegségek
szerinti bontásban
kereshetjük benne
a megfelelô
gyógymódokat.
A könyv kézirat

jellegû kiadványként nagy példányszámban fogyott
a betegek körében.
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E-mail: ddanima@yahoo.com
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Stephen Fry
A VÍZILÓ
Mit tehet egy költô, ha nem
tud költeni se verset, se
pénzt? Mit tehet egy víziló,
akinek vastag a bôre, de vé-
kony a pénztárcája? Ted Wal-
lace (a hatvanon túl, de Prü-
dérián innen) elég állástalan
és gátlástalan ahhoz, hogy ne

utasítsa vissza keresztlánya, Jane pénzét. Feladata, hogy eltöltsön
egy kis idôt régi barátja, Lord Logan vidéki kúriájában, és nyitva
tartsa a szemét. Gyönyörû környezet, ingyen pia, tétlen tespedés:
kemény munka, de Ted vállalja.

Csakhogy a Logan birtokon valami bûzlik, és nem csak az istálló-
ban. Történnek dolgok. Váratlan vendégek érkeznek. Így Ted, a ve-
terán víziló, arra fanyalodik, amiért tényleg nincs megfizetve: pi-
hentetni az üveget és mozgósítani szürkeállományát.

„Nem várható el egy magamfajta trottytól, hogy normálisan el
tudjon mondani egy történetet. Nekem az is rohadtul elég, hogy
elboldoguljak ezzel az iszonytató számítógéppel. Megszámoltam a
bepötyögött szavakat: 94 536 vár magára. Sok szerencsét. Maga
akarta, maga fizetett érte, hát seggelje is végig. Ahogy mondani
szokás, én megszenvedtem a mûvészetért, most magán a sor.
[Edward L. Wallace]”

(X)
364 oldal, 2990 Ft

Stephen Fry
HAZUDOZÓ
Fry ismét szellemes és szem-
telen a végletekig. A Hazudo-
zóban Adrian Healey viszon-
tagságokkal teli életét ismer-
jük meg az angol bentlakásos
fiúiskolák világától a Camb-
ridge-i doktorátusig, fiúszerel-
mektôl a nôkig, a valóság lát-
szatától a teljes, mindent át-
itató fikcióig. Stephen Fry
részben önéletrajzi ihletettsé-
gû regénye ismét tabukat
döntöget és persze tükröt tart.

„Adrian azt is tudta, hogy Ad-
rian hazugságai igazak: ugyan-
úgy megélte, átélte és elôadta

ôket, mint mások az igazságot –  már ha másoknak van igazságuk -, és
lehetségesnek tartotta, hogy ez az utolsó hazugság kitart a sírig”

Semmi nem az, aminek látszik, mindenkinek van rejtegetni való-
ja, épületes hazugsága, és a szerzô Healeyvel karöltve elôszeretet-
tel hozakodik elô a mocskosabbnál mocskosabb részletekkel.

Ahogyan azonban a regényt átszelô idegen szál fokozatosan
összefonódik a cselekménnyel, kiderül, hogy a saját világot építge-
tô Adrian még csak alig pedzi az intelligenciájukkal mit kezdeni
nem tudó, unatkozó ex- és regnáló angol és magyar titkosszolgála-
tok ártatlannak alig nevezhetô játékát.

(X)
384 oldal, 3490 Ft
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nter revolutionem silent festae, forradalom közben hallgat-
nak az ünnepek, parafrazeálhatnám a klasszikus mondást.
Tele vagyunk mostanában forradalommal, forradalom a

szavazófülkében, forradalom a törvényhozásban, a forradalmi
nemzeti-keresztény kormányzás most veszi kezdetét, ilyen for-
radalmi lázban nincs igazán idô
a hagyományos ünnepekre. 

A múlt alkalommal arról szá-
moltam be, hogy a választás elsô
fordulója, ahol a polgárok forra-
dalmi módon segítették gyôze-
lemre a legnagyobb jobboldali el-
lenzéki pártot, szintén eltolta egy
nappal a Magyar Költészet Ünnepét, de a magyar költészetnek
mindenkor ideje van, vagyis ez a kis csúszás a költészetünknek
meg nem árthatott. De a tendencia folytatódott, mint látható.

Az Anyák Napját is alig vették észre. Nemzeti szempont, hogy
nemzetünk egyre fogy. Kevesebben születnek, mint ahányan
meghalnak, csak az anyaság fokozott tisztelete és megbecsülése
növelheti meg a szülési kedvet, ha már a gyes háromról két évre
rövidült le a válságkezelés következtében. 

Mivel az ország szavazópolgárai forradalmilag emelték a hata-
lomba a kereszténydemokráciát, az emberek akaratából egy ke-
resztényi közélet várható, mely sokkal családcentrikusabb lesz,
mint ahogy azt az elmúlt években megszoktuk; vagyis az anyaság
ünnepe jelentôsebb kell, hogy legyen. Ehhez képest a média nem
figyelt idén fokozottabban az ünnepre, mint általában szokott. 

Egy hétre rá a náci Németország fegyverletételének ünnepét
még kevésbé kapta föl a média. Néhány kötelezô, rövid cikkecs-
ke jelent meg itt-ott, a rend kedvéért.

Azért azt se tagadjuk le, hogy május 9-e sohasem volt igazi
magyar ünnep, mi nem tartoztunk a szövetségesek közé. Sôt.
Sikerült az országnak az utolsó utáni percig a náci Németor-
szág hû szövetségesének maradnia a nyilas hatalomátvétel

nyomán – de ne firtassuk ezt az eseményt tovább; szégyen-
keztünk már érte eleget. 

Egy biztos: a második világháborúnak vége volt. Fölszabadu-
lás? Megszabadulás? Megszállás? Totális vereség? Föltétel nél-
küli kapituláció? Bejöttek a rohadt ruszkik? Legalább azok a sze-

mét angolok, amerikaiak meg
franciák jöttek volna, hogy ette
volna meg ôket a fene!

Ki mint él, úgy ítél – klassziku-
san: a lét határozza meg a tudatot.
Engem fölszabadítottak. Ott la-
pultam már hónapok óta a halá-
losban, és tudtam, hogy bármikor

jöhet értem a hóhér, hát sunyítottam, hogy ne találhasson rám. És
vártam a véget, a sûrû homályba bukót, a csodákat. És néhány
rendes ember segített is elbújnom. Hát amikor idegen katonák le-
verték a börtön kapujáról a lakatot, és nekem azt mondták: „kla-
pec, igyi damój!” – az nekem, akárhogy is, de fölszabadulás volt.

Hatvanöt évvel ezelôtt Európa ünnepelt, még a németek is;
ôk azt ünnepelték, hogy vége a lidércnyomásnak, nem kell már
félniük a bombáktól, nem arat többé a halál, és a katonák, ha
szerencséjükre nem szovjet fogságba estek, hazatérhetnek
nemsokára. Csak mi, magyarok ültünk ökölbeszorított kézzel
és összeszorított fogakkal, és azt sziszegtük: „török-dúlás, ta-
tár-dúlás, fölszaba-dúlás”, meg hogy „davaj, davaj, jobb volt ta-
valy, mert nem volt davaj”.

Megjegyzem a régi rendszer (amikor még itt tartózkodtak a ba-
ráti szovjet csapatok) sem lelkesedett igazán május 9-ért, mert
arra emlékeztetett, hogy nem a dicsôséges Vörös Hadsereg gyôz-
te le egyedül a Harmadik Birodalmat, besegítettek a nyugati de-
mokráciák is, ezért akkor az április 4-ét favorizálták; hazánk terü-
letérôl ugyanis a nácikat a szovjet csapatok egymaguk verték ki. 

Hát igen, nehezen tudunk ebben a huzatos Kelet-Európában felhôt-
lenül ünnepelni, túl sok volt a rendszerváltás a történelmünkben.

Halál komolyan
drMáriás, a hazai underground mûvészet meg-
vesztegethetetlen alakja. Új kisregényében a dal-
szövegekbôl és korábbi prózáiból már jól ismert
hangon szól hozzánk. A kortársak közül majd-
hogynem egyedüliként használja a groteszk ábrá-
zolást a téma kifejtéséhez. Ez teszi lehetôvé szá-
mára, hogy úgy beszélhessen létünk legfontosabb
kérdéseirôl: a halálról és a túlvilágról, – és ez
nagy erénye a kötetnek –, hogy nem válik didak-
tikussá, sôt még szórakoztató is.  Sôt ennél
messzebb megy. Irodalmunkban szokatlanul
bátor módon elmondja, hogyan lehetne, illetve
kellene jobban élni.

A szöveg egyszerre él a köznyelv és a szleng a
kifejezéseivel, de használja a magas irodalom
nyelvezetét is. Közérthetô, de egészen egyéni
hangon szólal meg. Bár olykor a stílus bicsaklik,
de a szövegtestet erôs kohézió tartja össze, mert a szerzô
különös erôvel teremti meg az ábrázolásmód és téma egy-
ségét, így az apróbb törések nem okoznak a befogadásnál
problémát. 

A Szabadkômûves szex egyes szám elsô személyû beszélôje
és fôhôse egy tévedésbôl eltemetett férfi, a kriptalakó, aki élô-

halott zombiként járja a város utcáit. Kettôs éle-
tet él. Éjszakáit a kriptában tölti, ahol túlvilágról
vendégek látogatják meg, akik a közéjük vezetô
út megismerésében segítik. Ahogy a cselekmény
elôre halad, egyre jobban elmerül ebben a világ-
ban, de hogy éhségét, testi vágyait csillapítsa
napközben alkalmi munkát vállal. Munkaadói zö-
mében a társadalom perifériájára szorult csavar-
gók, monomániás eszelôsök és más szerencsétle-
nek. drMáriás a tôle megszokott módon, értô
kézzel mutatja be ezeket a furcsa figurákat, és te-
szi világának hôseivé, általuk láthatjuk kiszolgál-
tatottságunkat, és tetteink kicsinyes voltát.

A könyv egyetlen gyenge pontja a címe, mely
nem tesz hozzá a szöveghez, és bár figyelemfel-
keltô, valójában félrevezetô, de ettôl eltekintve a
szöveg a kitûzött írói célokat maradéktalanul tel-
jesíti. Különösen izgalmas az önirónia, mellyel a
kötet utolsó pár oldalán saját „tanulságaival”
szemben fellép, más nézôpontok felvetésével,

azok relatív voltát mutatja ki. A Szabadkômûves szex egy-
szerre szórakoztató és tartalmas olvasmány. A mûvészet
egyik örök, sokszor feldolgozott témája a halál, drMáriás
mégis tud újat, mást, máshogyan mondani róla. Görbe tük-
röt tart, melyben megláthatjuk az emberiség és az általa
uralt világ torz arcát.

Kertész Ákos 
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KERTÉSZ ÁKOS

drMáriás 
SZABADKÔMÛVES
SZEX
Noran 2004 Kiadó
192 oldal, 2699 Ft
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PANORÁMA

Vigasztaló,
jó Atya
Az intézményes vallásosság
egyre kevésbé vonzza a mai
embert, lelkében ugyanakkor
él a vágy, hogy a körötte lévô
mind zavarosabb világban
megtalálja a helyét, spirituális
fogódzó pedig számos akad. 
Wm. Paul Young bestsellere,
A viskó nem kevesebbre vál-
lalkozott, mint hogy egy szen-
timentális történeten keresz-
tül bemutassa, írója szerint
milyen lenne egy ideális Isten-
ember kapcsolat. A könyv
pontosan azért tudott ekkora
népszerûségre szert tenni,
mert az emberi lét alapvetô
kérdéseit teszi fel: mi a jó és
mi a rossz? Van-e Isten, és ha
van, miért engedi, hogy rossz
dolgok történjenek a világ-
ban? Ha mindenható, miért

nem akadályozza meg, hogy
gonosz emberek szörnyûsé-
ges dolgokat mûveljenek ár-
tatlan gyermekekkel? A szoká-
sos teológiai válasz a szabad
akarat nehezen felfogható
dogmájához tereli a kérdezôt,
de biztosan lehetne a Szent-
háromság Isten valódi lénye-
gérôl, hatalmáról, szeretetérôl
a hétköznapi ember számára
is érthetô módon beszélni! 
Young regényének kulcsa,
hogy a reális világból egy
álom leírása segítségével ki-
emeli olvasóját, egy új Éden-
kertet teremt a rossz emlékû
viskó köré (a könyv elbeszélô
hôse ebben az erdei kunyhó-
ban talált rá elrabolt kislányá-
nak utolsó nyomaira), ahol Is-
ten, Jézus és Szentlélek embe-
ri alakban megjelenik a meg-
tört szívû apának. A Szenthá-
romság derûs együttérzéssel

veszi körül hôsünket és türel-
mesen válaszolgat gyötrô kér-

déseire. Nem nehéz belekép-
zelnünk magunkat az apa
helyzetébe, mindannyian átél-
tünk már veszteséget, mind-
annyian éreztük már szüksé-
gét a vigasztalásnak. 
A viskó ha teológiai szakiro-
dalomként nem is, önsegítô
könyvként annál inkább hasz-
nálható. Bizonyítja ezt a ma-
gas eladási példányszám, a ha-
zai toplistás helyezés is. Sokak
szerint hatása John Bunyan 17.
századi keresztény allegóriájá-
hoz, A zarándok útjához mér-
hetô, amely hasonlóan Young
regényéhez, korának bestsel-
lere volt. Hatása máig érzôdik:
közel négyszáz nyelvre lefor-
dították, legutóbb pedig látvá-
nyos fantasy-film készült a
történetbôl. Ne legyenek két-
ségeink, hamarosan A viskót
is láthatjuk a mozikban!

Pompor Zoltán

„lélekhús az ember”
Mindenképpen rövid, jellem-
zô idézetet szántam recenzi-
óm címének. Természetesen
volt másik jelöltem is, eláru-
lom, melyik: „Minden értünk
semmi”.(A Kész minden címû
versbôl. A fentebb olvasható,
a Kétségek esôben címûbôl
való.) Döntésemben közre
játszott az erôteljes hatású
szóösszetétel és annak az ál-
talános alanyra való vonatko-
zása. Kételyt az okoz bennem,
hogy a másik idézet egy teljes
mondat, benne van a könyv
kulcsszava – mint ahogy a kö-
tet címében –, továbbá az ige
többes szám elsô személyû
alakja közvetlenebbé teszi azt
a sok mindent, ami Báthori
Csaba verseskötetében meg-
található, és figyelmes, több-
szöri olvasás során megkap
bennünket. Tartalmilag-tema-
tikailag és formailag is gazdag
ez a kötet, s a versek számát
tekintve ugyancsak. Mégis
csupán három fejezetbe so-
rolta verseit: Földi holmi,
Több a semminél, Nincs nap,
nincs éj.) Jogosan illesztett
kötetébe négy mûfordítást,

hiszen Aquitánia hercegének,
a provanszál Guillaume-nak a
verse az Ének a semmirôl cí-
met viseli. (Ezt Weöres Sán-
dor fordításában ismerhettük
eddig.) A tengerparti temetô
Paul Valéry terjedelmes köl-
teménye,  Ted Hughes-tól va-
ló a Rigók, a Zavarodottság
Fr. Hölderlintôl.  

A kötet kulcsszava, a semmi,
többek között ilyen összefüg-
gésben bukkan fel: „Semmi
nincsen úgy, ahogy van…(Föl-
di holmi); „Égért és földért
soha nem cserélném/ bol-
dogságom, szerencsém//
mégha a kínörömök közt a
semmi/ hívna is halni, hûlni”
(A távozás képei II.); „Álmo-
mat mesélik a bolygók/ s
nem ér véget bennem a sem-
mi” (Melankólia I.); „Láttam
már démont hosszan nevet-
ni/ hallottam, derût súgnak a
tárnák, s egy evéssel jóllakik
a semmi – …” ( Itt lenn); „Még
minden lehetne a semmi,/
fû-fa megpróbál gazdagod-
ni,…” (Petöffi, komra, szôjô);
„Három az ember is este/ is-
ten és éjjel és álom,/ semmi
magába temetve,…” (Három
az ember); „Szégyent szül
bennünk a semmi.” (Dies
irae); „Ki tudja, mennyi elég/
a semmi-senkihez…” (Ki tud-
ja…); „A tért nem érzi ûrnek,/
teleírja a mennyet/ könnyû-
séggel, hitetlen, – / csoda és
semmi egyben.” És az utolsó
két sor a Fecskébôl: „…a sem-
mi tud leginkább/ istenrôl
hozni mintát.”

Ugyanilyen kimutatást érde-
melne a halál szó és fogalomkö-
re. De ezeknek a szavaknak (ha-
lál és semmi) a funkciója nem
mindenütt ugyanaz. Ettôl gaz-
dag, változatos és izgalmas ez a
kötet. Továbbá a fent és lent, az
élet és halál, a hiány és meglét
kontrasztjától. A játékos részle-
tektôl. Nem sötét, nem komor
ez a kötet. Talán csak elsô olva-
sásra tûnhet annak.
Ugyancsak jellemzô, feszültség-
keltô megoldás nála egy dolog
egyszerre pozitív és negatív elô-
jellel való ellátása, pl. „A legna-
gyobb teher istent nem/ viselni,
aki kezdeményezte víg/ napja-
im örömét és töredelmét” (Fu-
tólépés); „A csodákban viasko-
dás van” (A távozás képei I.);
„…rossznak és jónak mindkét fé-
len/ egy tûzzel világít kalandja”
(Türelem és buszmegálló). Biz-
tos formakezelésérôl itt nincs
mód értekezni. A formafegye-
lem azért megengedi a játékos-
ságot.  Rímhasználata hol Kosz-
tolányit, hol Szabó Lôrincet idé-
zi. De tagolt formában sem
mindig csendíti össze a szava-
kat. Erôs képekkel teli, egysé-
ges, igen színvonalas kötet ez.

Cs. A.  

Wm. Paul Young
A VISKÓ
Immanuel Alapítvány
2250 Ft
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JEL A SEMMIRÔL
Napkút Kiadó
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– Játékosság, dalszerûség jellemzi.
Gyermekversei a népköltészet világát
idézik. 
– Énnekem kezdettôl fogva a számra állt
a dal. Beszélni nehezen beszélek, ha-
csak nem társaságban, de énekelni vi-
szont imádok, rengeteg népdalt tudok.
Azt hiszem, ennek a hatása is, hogy a
verseim általában – a felnôtt versek is –
oldottabbak, érthetôbbek és a megfo-
galmazás szerint játékosabbak, ríme-
sebbek – és nem áll tôlem messze még
a szójáték, a szóvicc sem. 
– Éppen az egyik mottóját – egyik ked-
vencemet – akartam idézni:  Szókra-
tesz Sokra tesz, / ki szókra tesz!
– Ott a Szókratesz szobrom! Nagy pél-
daképem, naponta látom az íróaszta-
lomon.
–  A szójátékon túl a lényeget ragad-
ta meg! 
– A szójáték üres, és nagyon olcsó do-
log, ha nem hordoz valami komoly tar-
talmat. Így van, ez filozófia. Ugyanis
az írásnak, az írástudónak nagy fele-
lôssége van, társadalmi felelôssége:
minden, amivel az ember találkozik, a
költészet témája. Márpedig életünk
nagyobb részét a társadalmi, politikai
gondok teszik ki, és ha valaki ezek ki-
fejezésérôl lemond és csak öntörvé-
nyû szómûvészetnek gondolja a költé-
szetet, az nagyon téved és nagyon
megcsonkítja a saját életét és a saját
mûvészetét is.
– Szavakat újít: például, a Megnyug-
szom egyszer címû versében írja, hogy
„napszentülés”, meg, hogy „hangyálló
vérem”. Hogy talál ki ilyeneket?
– A költészethez hozzátartozik a szó-
képzés, szóalakítás. Az ôsidôkben, ami-
kor beszélni kezdtünk, minden szó,
amit az ôsember elôször kimondott,
költészet volt, és költészet az egész
nyelv. Most már mechanikusan használ-
juk, de annak idején minden szó elôszö-
ri kimondása, megjelenése a közösség-
nek a költészete volt. Ezt nem szabad

abbahagyni! A nép alkotó tehetsége él-
teti a népköltészetet, és ha a népkölté-
szet tárgyi világa el is tûnik, a szellemi
világa tovább él, hat. József Attila írja a
költészet örök emberi léthez kapcsoló-
dó mivoltáról, hogy nem az a fontos,
hogy én, József Attila verset írjak, ha-
nem az, hogy vers íródjék a világban,
mert különben meggörbül a világ gyé-
mánt tengelye. Gyönyörûen mondja!
Aki egy kicsit érzi a szavak értelmét,
tudja, hogy nagyon fontosat jelent ez,
pedig tárgyilag nincs ilyen, hogy „a vi-
lág gyémánt tengelye”, de mégis van: az
egyensúlynak, az egészséges emberi
életnek, az emberi lélek megnyilvánulá-
sának, kiteljesedésének összefoglaló
megnevezése! 
– Még egyet idézek Öntôl, mintha ars
poética lenne: „Ki az a/  költész,/ mi az
a költész?/ Az bizony én  vagyok,/ láb-
lóga-mûvész,/  huncutságra kész,/  s
nem igen bölcs ész.” Ez nagyon tetszik!
– Örülök, énnekem is tetszik, megmon-
dom, ilyet minden pillanatban nem talál
ki az ember! Ezekhez különös pillana-
tok kellenek…
– Balassival, Csokonaival rokonítják
költészetét, egyéniségét. Mit szól
ehhez?
– Nagyon szeretem, tisztelem ôket,
mert a maga korában mindegyik ak-
kora munkát végzett a nyelvi világ-
ban, mint egy fél honfoglalás. Ha át is
szûrôdik munkásságuk lényege, szí-
neik, pompáik világa az én világomba,
én azért mai költônek érzem és tu-

dom magamat, aki beépít, amennyit
tud, az egész magyar költészet hagyo-
mányából. Énrám elsôsorban Ady és
József Attila hatott, az újabb korok-
ban viszont Nagy László és Juhász Fe-
renc. Weöres elsôsorban a játékossá-
gával. Elôdeinknek, nagy költôinknek
óriási tudása és mûveltsége volt, ma
ez egy kicsit mintha föloldódna és
nem annyira világot átlátó filozófiák-
kal és esztétikai remekmûvekkel ta-
lálkoznánk, ahogyan például József
Attilánál. A mai alkotóknál nem érzek
nagy filozófiai és világtörténeti meg-
alapozottságot. Való igaz, hogy nagy
léptékkel tárul ki a világmindenség
körülöttünk, a különbözô szaktudo-
mányok óriási eredményeket produ-
kálnak, és egyre inkább a kis dolgok
foglalkoztatják az emberiség tudósait,
mûvészeit, de számomra azért hiány-
ként jelentkezik az összefoglaló nagy
tudás… El kell mondanom, szinte
mintha ma lenne, amikor még az Író-
szövetségben  nekünk rendezték a Fi-
atal költôk estjeit! Sajnos, nagyon
gyorsan eltelt az idô, és most már mi
vagyunk az öregek… 
– Mit tanácsol a fiataloknak?
– Hogy tanuljanak minél többet, és nyi-
tott szemmel járják útjaikat. Nem baj,
ha városon élnek, akkor is tudják, hogy
mi a búza, mi az árpa, mikor aratják,
mert a tudás az emberiség értékében
semmilyen filozófiával nem helyettesít-
hetô. Kis országunk jó helyzetben van a
nagy világátalakulásban, vizünk van,
termôföldünk van, és hogyha vissza kell
állni az önellátásra, akkor mi jó helyzet-
ben vagyunk. De az egészet lássák, pró-
báljanak áttekinteni mindent, amit az
ember eddig létrehozott. Ez egyre ne-
hezebb, mert szegmensekre bomlik a
világ. Ám a költôktôl is érdemes tanul-
ni, mégpedig szemléletet. A költô
ugyanis mindig összefoglal, sûrít. A köl-
tô sûrítô, Dichter.

Szepesi Dóra

INTERJÚ

KKööllttéésszzeett  aazz  eeggéésszz  nnyyeellvv
Beszélgetés Kiss Benedekkel
A Könyvhétre megjelenô kötet a pálya ívét fogja át.
Ám a könyv leadása óta született még egy kötetnyi verse,
sôt tízezer sornyi bolgár költészet fordítása is kiadásra
vár a Holnap Kiadónál.

KÖNYVRÔL
Kiss Benedek 
UTAK KERESZTJE
Összegyûjtött versek
1962–2009
Holnap Kiadó
556 oldal, 3500 Ft
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PANORÁMA

Talán fel kéne
már nôni
A mozgalmas, sodró lendü-
letû regény fôhôse a felnôtt-
kor küszöbén álldogálva
próbál felnôni a feladathoz,
vagyis próbál dûlôre jutni
saját magával, merre is in-
duljon tovább. Álldogálás
közben sem tétlenkedik,
gondosan ápolja baráti kap-
csolatait – értsd minden
idejét velük tölti, hajku-
rássza a nôket – gondosan
strigulázva, hányat sikerült az
ágyába csábítania, járja a
kocsmákat – magyarul: leissza
magát a sárga földig. Mind-
eközben az államvizsgájára
kellene készülnie, de a tanu-
lás, érthetô okokból, igen
nehezen megy. Mivel többé-
kevésbé önálló egzisztenciá-
val rendelkezik, dolgoznia is

kellene, de nyolcórás mun-
káról esetében szó sem le-
het. Az effajta munka adta
szabadság miatt is kezd el
reklámszövegeket írogatni,
amelybôl ha jól nem is él, de
úgy-ahogy a felszínen tartja
magát. Annak ellenére, hogy
ez a bulizós, lumpolós élet
sokak számára vonzónak is
tûnhet, a fôhôsben ott mo-
toszkál az érzés, hogy vala-
mi hiányzik az életébôl, nem
erre a sorsra rendeltetett.
De hiába töri a fejét, nem
jön rá, milyen szakma vagy
hivatás lenne neki való, ta-
lán azért sem, mert valójá-
ban semmi sem köti le
hosszú idôn át, egy óránál
tovább ülve sem képes ma-
radni – csoda, hogy sikerült
befejeznie a bölcsészkart. A
megoldás végül nem várt
irányból érkezik: váratlanul

„villámcsapás” éri, mint Mi-
chael Corleonét. És a szere-
lem kivirágzik, és a fôhôs
végre képes valakire figyelni
önmagán kívül, sôt még a
rettegett AIDS-tesztnek is
aláveti magát. 

A regényben mindvégig
van valami filmszerû, jele-
netrôl jelenetre hömpölyög
a történet, mely egy vi-
szonylag rövid idôszakot
dolgoz fel, de közben rá-rá-
közelít egy-egy korábbi epi-
zódra. A vélhetôen önélet-
rajzi mû oly plasztikusan áb-
rázolja a felnôni nem tudó
fiatalembert és környezetét,
hogy szinte mi is átéljük a
történteket. Az erôs, olykor
már vulgáris nyelvezetû, ol-
vasmányos regény szarkasz-
tikus humorával is magához
láncolja az olvasót. 

Jolsvai Júlia

Növényneveink
enciklopédikus
feldolgozásban
A szerzôt, a Budapesten
1953-ban született Rácz Já-
nost elsôsorban a nyelvtu-
domány mûvelôi ismerik,
különösen a Magyar Nyelv-
ôrben megjelent tanulmá-
nyai révén. „A magyar
nyelv halnevei” (1996) címû
munkája megbízható kézi-
könyv, s jelentôsek szûkebb
hazájával, Balatonfüreddel
foglalkozó mûvei is.

Rácz jelen, több évtizedes
kutatómunkájának eredmé-
nyeit összefoglaló könyve,
növényneveinket feldolgo-
zó enciklopédiája 760 szó-
cikkben 1030 növénynév
eredetét, etimológiáját is-
merteti, és összefoglalja a
növényrôl a legfontosabb
tudnivalókat. Ezek a szá-
mok népünk etnobotaniká-
ja szempontjából, de a bota-
nikatörténetet is figyelem-
be véve óriásinak tûnnek. A
lenyûgözô adatgazdagság a
botanika iránt érdeklôdô fi-
lológust éppúgy zavarba ej-

ti, mint a filológia iránt ér-
deklôdô botanikust.

Egy környezete növényvi-
lága iránt érdeklôdô közös-
ség tapasztalati ismeret-
anyaga hosszú válogatás
eredménye. A több ezer le-
hetôség közül (például a ná-
lunk vadontermô kb. 3000
virágos növényfaj közül)
csupán annyit használtak fel
táplálékként vagy gyógynö-
vényként, amennyivel ered-
ményeket értek el (kb. 300
fajt). Nagyjából ennek meg-
felelôen egy adott vidék va-
dontermô virágos növénye-
inek mintegy 10%-ának van
népi neve. Az elnevezések
hiányának legfontosabb
oka egyrészt az érdeklôdés
hiánya, másrészt pedig,
hogy a népi differenciáló
képesség elmarad a tudo-
mányostól. Nagy részletes-
séggel és nagyobb tájegysé-
geken végzett újabb vizsgá-
latok (magyar nyelvterüle-
ten áttörést jelentett Pén-
tek János és Szabó Attila
kalotaszegi etnobotanikája,
1985) jobb eredményeket
mutatnak. Univerzálisan is
megfogalmazást nyert,

hogy a növényvilág felosz-
tásakor a nem földmûvelô
kultúrákban egy-két száz
generikus (nemeket szá-
montartó) taxon használa-
tos, míg a földmûvelôkben
több száz, akár közel ezer
generikus taxon. (A taxo-

nok nem jelentenek külön
szavakat, a taxonok jelen-
tôs része körülírással van
megadva.) Tehát a földmû-
velés során elsajátított bo-
tanikai tudást az illetô kul-
túrák kiterjesztik a vadon
termô növényekre is. 

Ezeket a tényeket figye-
lembe véve, Rácz János
munkája a magyar kultúrá-
ban botanikatörténeti és et-
nobotanikai szempontból
különös gazdagságot re-
gisztrál. A népi és tudomá-
nyos növénynevek felsoro-
lásával és ezek kultúrtörté-
neti szemrevételezésével
segít a növények megisme-
résében. Részletesen is-
merteti gyógyászati, élelmi-
szeripari tulajdonságaikat,
megemlíti díszítômûvészeti
és irodalmi kapcsolataikat.
Priszter Szaniszló, Stirling
János és Vörös Éva közel-
múltban megjelent össze-
foglaló munkái után újabb
bizonyítékot tarthatunk a
kezünkben arról, hogy a
magyarság növényismerete
világviszonylatban is jelen-
tôsnek minôsíthetô.

K. S. A.

Domokos Gábor
REKLÁMORSZÁG
PEREMÉN
Cor Leonis Kiadó
184 oldal, 1990 Ft

Rácz János
NÖVÉNYNEVEK
ENCIKLOPÉDIÁJA
Az elnevezések
eredete, a növények
élettani hatása
Tinta Könyvkiadó
812 oldal, 5990 Ft
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AAzz  AARRGGUUMMEENNTTUUMM  KKIIAADDÓÓ kköönnyyvvhheettii  úújjddoonnssáággaaiibbóóll

BBaalloogg  IIvváánn::  BBiibbóó  IIssttvváánn  rreecceeppcciióójjaa
Politikai átértelmezések
(Eszmetörténeti könyvtár 12.)
168 oldal, A/5, kötve, 2400 Ft
Bibó-konjunktúra vagy Bibó-felejtés? Mikor és ho-
gyan értelmeztük Bibó hagyatékát? Miként szólt
bele a politika az átértelmezésekbe?

BBiittóó  LLáásszzllóó::  MMéégg  nnééggyy  éévv  22000066––22001100
Publicisztikák, interjúk, recenziók
324 oldal, 135 x 215 mm, kartonált, 2800 Ft

KKuullccssáárr  IIssttvváánn::  MMiittyyaa
Egy pesti kisfiú emlékiratai gyerekeknek (és felnôtteknek)
Szûcs Édua illusztrációival
168 oldal, A/5, kartonált, 2300 Ft
A 20. század 30-as és a világháborúba torkolló 40-es éveit idézi föl
a könyv egy kisfiú élményein keresztül.

SSáánnddoorr  GGyyöörrggyy::  KKiiéé  aa  ttéévvéé??
168 oldal, 128 x 188 mm, kötve, 2600 Ft
Szakmai ismeret, bôséges tapasztalat és aggodalom jegyében szól a
szerzô a tévé múltjáról és jelenérôl.

SSeeggeessvváárryy  VViikkttoorr::  CCiivviilliizzáácciióókk  ddiiaallóógguussaa
188 oldal, A/5, kötve, 2600 Ft
Segesváry Viktor az ENSZ gazdasági fejlesztési programjainak igaz-
gatójaként, majd gazdasági fôtanácsadóként éveket töltött afrikai és
ázsiai országokban. Ott szerzett tapasztalatai alapján a különbözô ci-
vilizációk viszonyát új megközelítésben vizsgálja. 
Munkája elôször angol nyelven látott napvilágot, az ünnepi könyvhét-
re a szerzô tolmácsolásában jelenik meg magyarul.

TTóóttffaalluussii  IIssttvváánn::  IIrrooddaallmmii  aallaakkookk  nnaaggyy  lleexxiikkoonnaa
1. Mítoszok és mondák
472 oldal, B/5, kötve, 4950 Ft
A három kötetben készülô, az írók és költôk képze-
letében született s az egyetemes és magyar iroda-
lom alkotásaiból ismert szereplôket bemutató lexi-
kon elsô kötete az irodalom elôtti irodalom, az em-
beriség ôsi, kollektív alkotásaiban megjelenô ala-
kokat vonultatja fel alfabetikus rendben. Az év vé-
gére tervezett második kötet a világirodalom, a jö-
vôre megjelenô harmadik kötet pedig a magyar
irodalom legfontosabb figuráit állítja elénk.

„„ZZeennggeetttt  SSzzííoonnoonn  aa  zzssoollttáárr””
A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai
Szerkesztette Kulin Ferenc és Veliky János.
296 oldal, B/5, kötve, 3100 Ft
A tanulmánykötet a Kálvin születésének 500. évfordulójára 2009 no-
vemberében rendezett tudományos konferencia elôadásait tartalmaz-
za három nagy téma köré csoportosítva: Nyelv és irodalom; Politikai
eszmék és intézmények; Egyház és társadalom.

AArrgguummeennttuumm  KKiiaaddóó  ••  11008855  BBuuddaappeesstt,,  MMáárriiaa  uu..  4466..
TTeelleeffoonn::  448855--11004400  ••  FFaaxx::  448855--11004411

aarrgg--tteerrjj@@vvnneett..hhuu  ••  wwwwww..aarrgguummeennttuumm..nneett

Németh Magda: MÉLYSÉGBÔL MÉLYSÉGBE
Németh László és családja, 1944–1945 
Utószó: Monostori Imre. Különleges könyvek sorozat
AK/24, keménytáblás, 84 oldal, 2000 Ft
Németh László legidôsebb lánya, Magda a saját emlékei
alapján idézi fel a család történetét, és mondanivalója kiegé-
szítésére részleteket közöl Németh László visszaemlékezései-
bôl és Illyés Gyula Naplójából is. Monostori Imre utószavában
irodalomtörténészi alapossággal igazolja Németh Magdát,
aki szerint édesapja életmûvére a háború utolsó két éve sors-
fordító hatással volt.

József Attila: ÓDA
Költôk a Költôrôl sorozat
Válogatott versek a válogatók esszéivel
AK/40, keménytáblás, 120 oldal, 2500 Ft
A Nap Kiadó költô szerzôi: ÁGH ISTVÁN, CSOKITS JÁNOS,
CSOÓRI SÁNDOR, FERENCZ GYÔZÔ, KODOLÁNYI GYULA,
LATOR LÁSZLÓ, LUKÁCS SÁNDOR, PAPP ZOLTÁN, megne-
vezték a legkedvesebb 5 József Attila-versüket. A könyv el-
sô részében ezt a versválogatást olvashatjuk, a Magyaráza-
tok ciklusban pedig költôink a választásukat kisesszékben
meg is indokolják.  Magas rendû játék és szellemi izgalom!
A Költôk a Költôrôl sorozat 3. kötete.

Ágh István: ÁROKBÓL JÖN A TÖRPE
Elbeszélésfüzér
Ágh István életmûsorozat
A/5 keménytáblás, 200 oldal, 2310 Ft
Az író 13 év után másodszor megjelenô könyve kü-
lönleges és lenyûgözô széppróza. Az édesanyjától
kapott levelek nyomán – melyeket mintegy második
szövegként a lap alsó részében folyamatosan közöl
– tizenkilenc elbeszélésben olvashatjuk az önéletraj-
zi ihletésû történeteket; és Ágh István itt olyan iro-
nikus és szarkasztikus látásmódról ad bizonyságot,
amit eddigi írásaiban ilyen erôvel nem tapasztalhat-
tunk. Komor történetek ezek, nincs happy end!, en-
nek ellenére az utóbbi két évtized egyik legjelentô-
sebb, legolvasmányosabb könyvét kapjuk. Látszólag

csak a faluról, a falusi emberekrôl szól, de eközben felmutatja a 20. század
legnagyobb magyar társadalmi átváltozását.

A NAP KIADÓ könyvbemutatója 2010. június 2-án, szerdán 17 órakor lesz
az Illyés Archivumban. VI. Teréz krt. 13. I.em. Levezeti Kulcsár Katalin
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A SANTOS KIADÓ AJÁNLJA 

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu
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AA  JJÓÓSSZZÖÖVVEEGG  MMÛÛHHEELLYY  KKIIAADDÓÓ  AAJJÁÁNNLLJJAA
ÜÜNNNNEEPPII  KKÖÖNNYYVVHHEETTII  ÚÚJJDDOONNSSÁÁGGAAIITT

Dedikálások a SANTOS KIADÓ standján:

GYARMATHY ILDIKÓ
június 4-én, pénteken 15 órakor

MENTOVICS ÉVA és ESZES HAJNAL
június 5-én, szombaton 11 és 16 órakor

LAÁR GYÖRGYI
június 5-én, szombaton 17 óra 30 perckor 

MIKOLA PÉTER
június 5-én, szombaton 11 órakor

Ranschburg Jenô
ajánlásával

KKiissss  AAnnggééllaa:: LONDON CSAK ODA
125x200 mm, 279 oldal, kartonált. Bolti ár: 2990 Ft
Intenzív angliai párkeresés kezdôknek. A szingli, Miss
Kiss, a magyar „angolkisasszony” csak oda szóló je-
gyet vesz Londonba. Mivel nem tud angolul, kalandból
kalandba esik a munkakereséstôl a párkeresésig. Ked-
ves olvasó, készen állsz a nagy kalandra?

EErrôôss  FFeerreenncc::
PSZICHOANALÍZIS ÉS KULTURÁLIS EMLÉKEZET
143x204 mm, 196 old, kartonált. Bolti ár: 2590 Ft
E kötetben a szociálpszichológia professzora többek
között elemzi az emberek közötti kommunikáció, az
irodalom, a film és a pszichoanalízis nagy mûveket is
nemzô „kölcsönhatásait”. 

AAyyss̨̨ee  KKuulliinn::  AZ UTOLSÓ VONAT ISZTAMBULBA
135 x 199 mm, 364 oldal,  kartonált, Bolti ár: 2990 Ft
Amikor Selva, az egyik utolsó ottomán pasa lánya bele-
szeret Rafaelbe, a zsidó fiatalemberbe, családjaik kitagad-
ják ôket. Az ifjú házasok Franciaországba költöznek, de
itt Hitler rémuralma, a  koncentrációs táborba hurcolás fe-
nyegeti a párt. A regény bemutatja a bátor török diploma-
tákat, akik életük kockáztatásával több száz Európában
rekedt zsidót mentenek meg a náci népirtástól.   

ÜÜNNNNEEPPII  KKÖÖNNYYVVHHEETTII  DDEEDDIIKKÁÁLLÁÁSSOOKK

AA  JJÓÓSSZZÖÖVVEEGG  MMÛÛHHEELLYY  3366--OOSS  PPAAVVIILLOONNJJÁÁNNÁÁLL::

JJúúnniiuuss  44..  ppéénntteekk
15 óra EErrôôss  FFeerreenncc:: Pszichoanalízis és kulturális emlékezet

MM..  MMeennddeellssssoohhnn:: Jeruzsálem címû mûvét a fordító,
RRaatthhmmaannnn  JJáánnooss dedikálja

16 óra FFeerrbbeerr  KKaattaalliinn::  Mindenki szellemi kalauza: Japán
17 óra 30 KKiissss  AAnnggééllaa:: London csak oda

JJúúnniiuuss  55..  sszzoommbbaatt
11 óra FFeerrbbeerr  KKaattaalliinn::  Mindenki szellemi kalauza: Japán
15 óra LLeeggáátt  TTiibboorr:: Közlekedik a fôváros

Buszos könyv

16 óra KKeerreesszzttyy  AAnnddrrááss:: Merénylet az érsek ellen
17 óra KKiissss  AAnnggééllaa:: London csak oda

JJúúnniiuuss  66..  vvaassáárrnnaapp
10 óra EErrôôss  FFeerreenncc:: Pszichoanalízis és kulturális emlékezet
11 óra CCsseeppeellii  GGyyöörrggyy  ––  PPrraazzssáákk  GGeerrggôô::

Örök visszatérés?
15 óra KKiissss  AAnnggééllaa:: London csak oda
16 óra FFeerrbbeerr  KKaattaalliinn::  Mindenki szellemi kalauza: Japán
17 óra JJoosshhii  BBhhaarraatt dedikálja könyvét



Ballai László: AA  SSZZAABBAADDSSÁÁGG  MMÍÍTTOOSSZZAA (regény) 1900 Ft
Baranyi Ferenc: KKÖÖDDSSIIRRAATTÓÓ (Versek 2005–2010) 1500 Ft
Laczkó András: BBAARRAANNYYII  FFEERREENNCC Pályakép-vázlat 1900 Ft
Juhász György: MMIIKKOORR  KKEEZZDDÔÔDDIIKK  AA  XXXXII..  SSZZÁÁZZAADD??
(cikkek, esszék, tanulmányok) 1500 Ft

Fábián Janka: VVIIRRÁÁGGSSZZÁÁLL (regény) 2500 Ft
Szuromi Pál: ÁÁRRNNYYAAKK  ÉÉSS  PPAARRAAZZSSAAKK
Ezredfordulós látleletek 3500 Ft

HUNGAROVOX KIADÓ
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 11.

Telefon/fax: 340-0859 www.hungarovox.hu

Révay Mór János

ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK

Egy magyar könyvkiadó emlékiratai
(1920)

Reprint kiadás, I–II. kötet
408+496 oldal, 8500 Ft

A Révai Testvérek Rt. igazgatójának,
a Révai Nagy Lexikona fôszerkesztôjének
emlékirata 1920-ból.

Régi könyv – tanulsággal a mának

Csak keresni kell – a könyvesboltokban!



A legendás történelmi tévhitek eredetét hol
ismerjük, hol nem, az azonban biztos, hogy jól
beleették magukat „köztudatunkba”. Nincs
hát könnyû dolga annak, aki a tévhitek elosz-
latására vállalkozik. Hahner Péter történész új
kötetében  nekiveselkedett e nehéz feladat-
nak, kötetérôl és a történelmi tévhitekrôl kér-
deztem a szerzôt.
– Van-e valamilyen aktualitása, történelmi,
politikai, e most megjelenô gyûjteményének?
– A történelmi tévhitek elleni küzdelem min-
dig aktuális. A 21. évszázad elején különösen
idôszerû felülvizsgálni mind a 19. századi, naci-
onalista elôítéleteken, mind a 20. századi, mar-
xista-leninista világnézeten alapuló történelmi
tévhiteket. Ami pedig könyvem fejezeteinek
szûkebb értelemben vett aktualitását illeti, ez
változó. Három év múlva, Kennedy meggyilko-
lásának ötvenedik évfordulóján például aligha-
nem aktuális lesz kötetem egyik fejezete. Bíz-
vást számíthatunk rá, hogy elképesztô spekulá-
ciók özöne árad majd felénk a médiából – hol-
ott a Kennedy-gyilkosság egyáltalán nem olyan
rejtélyes, ahogy ezt sokan hirdetik.
– Mi volt a kötet  megírásakor a legfôbb célki-
tûzése?
– Ha egy egyetemi oktató újra és újra legendá-
kat hall történelmi tények helyett, ha azt látja,
hogy félévszázados kutatási eredmények még
mindig nem terjedtek el, s legmûveltebb tanít-
ványai és barátai is ôsrégi közhelyeket hangoz-
tatnak – akkor szeretne tenni valamit ez ellen.
Talán az érdeklôdô olvasókban sikerül némi
kételyt elültetnem a közkeletû megállapítások-
kal és értelmezésekkel kapcsolatban.
– Egyetért azzal, hogy a tisztánlátás sokszor
illúzióromboló, és az embereknek szükségük
van példaképekre, nemzeti hôsökre?
– Egyetértek mindkét megállapítással – két
megszorítással. Az elsô: a tisztánlátást nem
utasíthatjuk el, az illúziókat le kell rombolni,
mert illúziókra nem lehet történelemszemléle-
tet alapozni. A második: minden kornak más és
más példaképekre, nemzeti hôsökre van szük-
sége, a mi korunknak is meg kell találnia saját
példaképeit, hôseit. A történészeket könnyen
megvádolják azzal, hogy rombolják a nemzeti
hagyományokat, mert megfosztják az embere-
ket azoktól a nemzeti hôsöktôl, akiket tisztel-
hetnek. Csakhogy a hagyományokat kizárólag
megbízhatóan igazolható ismeretekre építhet-
jük, a történelem valódi hôseinek pedig nem
árthat, ha alaposabban megismerkedünk tevé-
kenységükkel. A „deheroizálás” vádja alaptalan,
a történészek nem azt állítják, hogy nincsenek

„hôseink”, hanem inkább azt, hogy mások a
„hôseink”: a tisztelet nem feltétlenül azokat il-
leti meg, akiket korábban dicsôítettek. A mai
középkor-történészek például jóval sikeresebb-
nek tartják Károly Róbert uralkodását Nagy La-
josénál és Zsigmond királyét Hunyadi Mátyá-
sénál. A magam részérôl pedig jobban tiszte-
lem Mária Terézia óvatos, a hagyományokat is
tiszteletben tartó reformtevékenységét II. Jó-
zsef kapkodó, elsietett intézkedéseinél.
– Mi alapján választotta ki, hogy mely legen-
da kerüljön be a kötetbe a számtalan élô tör-
ténet közül? 
– Egyrészt a fontosabb történelmi kérdésekkel
kapcsolatos tévhiteket választottam ki – ezért
írtam a feudalizmus és a polgári forradalom fo-
galmairól, az abszolutizmusról és a reformáci-
óról. Másrészt azokat a problémákat idéztem
fel, amelyek talán nem olyan jelentôsek, de na-
gyon sokan érdeklôdnek irántuk – ezért olvas-
hatnak a könyvemben Nostradamusról, a Vas-
álarcosról, Nagy Katalin szeretôirôl, Napóleon
magasságáról és haláláról, valamint Hitler állí-
tólagos szobafestôi pályafutásáról.
– Melyik, a köztudatban fennmaradt esemény
alapul a legnagyobb tévhiten, s melyik az,
amelyik a legközelebb áll a valósághoz?
– Egyes legendák totális valótlanságot állíta-
nak. A középkorban nem ismerték sem az
erényövet, sem az „elsô éjszaka jogát.” XIV. La-
jos pedig sohasem mondott olyasmit, hogy
„Az állam én vagyok” – sôt, éppen az ellenke-
zôjét jelentette ki halálos ágyán: „Én elmegyek,
de az állam örökre itt marad.” Azon viszont
már lehet vitatkozni, hogy John Brown hôs
volt-e vagy elmebeteg terrorista, mint ahogy
azon is, hogy milyen elnök volt Richard Nixon.
Könyvem egyes fejezeteiben ténykérdésekkel
foglalkozom – más fejezetekben a hagyomá-
nyos értelmezéseket kérdôjelezem meg. 

– Az Ön véleménye szerint miért ebben a for-
mában maradtak fent ezek a históriák? Érde-
kében állhatott ez valakinek, valakiknek?
– Egyes tévhitek egyszerûen a régi, elavult is-
meretanyag részét képezik, amelyeket a kuta-
tások már régen megcáfoltak. Fenntartásuk-
hoz senkinek sem fûzôdik érdeke – csakhogy a
cáfolatukhoz sem… Más legendák a marxiz-
mus-leninizmus több évtizedes hegemóniájá-
nak köszönhetôen kerültek be a tankönyvekbe,
s igen nehéz megszabadulni tôlük, mert olyan
kényelmesen leegyszerûsítik a valóságot. Ta-
lán azok a tévhitek a legéletképesebbek, ame-
lyek kedvezôbb színben tüntetik fel egy cso-
portnak, közösségnek, vagy nemzetnek a
múltját, vagy megerôsítik a más csoportok, kö-
zösségek, nemzetek iránt táplált elôítéleteket.
Egyes legendákat pedig a média munkatársai
élesztenek fel újra meg újra, hogy felkeltsék
velük a közönség figyelmét. 
– Ezeket az írásokat felhasználja a tanítás-
ban? Hogyan reagálnak rájuk a hallgatók?
– Természetesen felhasználom, s általában
nagy érdeklôdéssel hallgatják. Hisznek is ne-
kem, nem is… minden attól függ, mennyi idôt
fordíthatok a magyarázatra. Ha a Kennedy-
gyilkossággal kapcsolatos kutatások eredmé-
nyét röviden ismertetem, látom, hogy sokan
hitetlenkednek. Ha azonban több idôm van, és
alaposabban elmagyarázhatom a tényeket és
az értelmezéseket, már nem ingatják a fejüket,
inkább elgondolkozva néznek maguk elé.
– Mit gondol, milyen lesz a történész kollégái
között a kötet visszhangja? Számít-e bírálatra
esetleg írásos cáfolatra?
– Amit itt leírtam, az nem jelent különösebb
újdonságot a történészek köreiben. Több
kollégámmal konzultáltam egyes témakö-
rökrôl, mások pedig kifejezetten felhívták a
figyelmemet a saját szakterületük leghíre-
sebb legendáira. Nekik ezúton is szeretnék
köszönetet mondani.

Illényi Mária

INTERJÚ

MMiinnddeennbbeenn  kkéétteellkkeeddnnii  kkeellll
Beszélgetés Hahner Péterrel

KÖNYVRÔL
Hahner Péter
100 TÖRTÉNELMI
TÉVHIT avagy amit
biztosan tudsz a
történelemrôl – és
mind rosszul tudod… 
Animus Kiadó, 320 oldal, 3290 Ft
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A hatalmas sikerû, ezt
tekintve az 50-es évek-
ben már mega, giga, oe-
maga (ô maga) sikerû
író, simácska mûveinek
mintegy ellentételezé-
seként, mimikrinek
annyi hepehupát rakott
kiadók, kritikusok (!)
útjába, hogy csak na
(régiesen szólva). 12 év
alatt lepergette nem je-
lentéktelen, figyelemre-
méltó életmûvének
megírását (1951–63), az-
tán rejtélyek, mûrejté-
lyek, jogosak – persze!
–, magánéletek (egyete-
mi tanítás? kisleányra-
jongás oda-vissza etc.) jöttek. Fogalom
lett. Világszellemünk jellemzô fogalom-
zavarának jegyében.

Jellemzô (?), hogy kiváló könyvében
(Labirintusok) Ungvári Tamás (ha helye-
sen, ha kicsit furán) nem is említi Salin-
gert. (Bocsánat, ha nagyon tisztelt és
szeretett irodalomíróm esetében téved-
ne a szemem.) Salingerrôl azt kell tudni
(hagyván mûhepehupákat, nem impor-
tálva kislányszerelmi ügyeket), hogy iga-
zi mély írónak látszott, holott minden ki-
válósága ellenére csak mega-giga techni-
kus. Üzemmérnöke az irodalomnak.

Regénye példátlannak mondott siker
volt. Novellái között olyan híresek van-
nak, mint az Alpári történet (az „Es-
mé”)... a Ficánka bácsi... fôleg a Teddy,
de a Banánhalak... is alapvetô. Mondhat-
ni, kérdéslátásban Csehov se jobb nála.
Csak a sima felszín visszahatott a Salin-
ger-novellákban. Vagy a belsô fölény, va-
lami gôg-féle nagyralátás természetelle-
nessé teszi élményünket. Aztán. Késôbb.
Mostanra már.

Nem azért írok Salingerrôl, mert aktuá-
lis (hogy ki fogják adni biztos hamar.)
Hûtlen se lettem hozzá, pedig sokáig hû
voltam. Zen-buddhizmus...igen, ahogy
Gábor Miklós Hamletje hatott rám az
Arany-Hamlet-fordítás mellett (mit örök-
ké újrafordítani azt a régit?), így Teddy,
Seymour stb. nélkül, pusztán az elmélet-
író Suzuki révén nem másztam volna be-
le a zen-be, a koanba. Jóllehet ... az ilyesmi
vagy belülrôl jön, vagy sem. És aki ízig eu-

rópai(as neveltetésû),
könnyebben lesz harci
sportok japán bajnoka,
mint igazi zen akárki.
(Gondolom én.) Salinger
a nagy amerikai városban
kritikusan kallódó Holden
alakján át kis bölcsessége-
ket közöl egy borzasztó
nagy árnyék árnyékában
(így!), mert árnyékfelfo-
gás csak a „Fogó leszek a
rozsban, a rozsföld szélén
van egy nagy szakadék, és
én megóvom a kis gyere-
keket attól...” – ne már), és
ezek a bölcsességek, mint
a könyv híres vége, hogy
kitaposott kaka utat új sá-

rért el ne hagyj, inkább maradj otthon stb.
– szintén még hogy! Ne, aztán!

Jól írni sokan tudnak, még igen silány
szellemek is, sekélyes divatírók. Közelrôl
látjuk ezt. Nem az, hogy rosszul, olvasha-
tatlanul (mi „olvashatatlan”?), balzaci
terjedelemben kell írni, de
a régi korok irodalmára
volt jellemzô inkább az a
szájbarágósdi, amit Salin-
ger mûvel. Karinthy tudná
kifigurázni. Salinger ké-
nyes talajra tévedt az írás-
tanulás-szemináriumok
után, háborús katonai fog-
lalatossága pedig talán túl-
zott önbizalommal töltötte
el. Rendben, részemrôl
vicc, kicsit, az „elder-fel-
hár” vagyis, hogy amit
megoldunk, csak távolabb-
ra toljuk érdemi ismeretét,
amikor pedig hárítunk, fel-
hárítjuk csak istenre, világ-
ra, sorsra... Na, Salinger
úgy viselkedik, mint aki
egy normandiai hadszintérszakaszt (fô-
leg a harcok után) tökéletesen átvilágít, s
majd ô megmondja, méghozzá nemesen,
szépen, fájón.

Pedig micsoda téma a banánhalas. Tele-
eszi magát a banánhal, aztán a nagy hasá-
val nem tud kijönni az üregbôl, ott vész. A
sztori alapja a buddhista fôhôs (Seymour,
a kibírhatatlanul édelgô Glass család fô-fô
fia) és polgárias neje, meg a nej és anyja

bulvárfolyóirat-szellemû kapcsolata,
csömpölygése ... de hogy ezért valaki ön-
gyilkos lesz, mert az édes-kedves-gyerek-
pornóígéretes kicsi lány nem ellenjáték?
Ne! Vagy az Esmé, az alpári történetnek
nevezett egyáltalán nem alpári történet:
annyira, de annyira kimondja a tudnivalót,
mint ha valaki a römikártya ötvenkét lap-
ját sorolva azt hinné, franciázik. (Undorí-
tó szó a derekas dologra.) Salinger az un-
dorító dolgokra keres émelyítôen sima,
szépséges, derekas szavakat.

El tudom képzelni, hogy valakinek –
nekem nem, én honorálom, módjával –
úgy repítendô sarokba, mint hétkötetnyi
Tolsztoj. (Tolsztoj nem repítendô, csak...
olvasni nehéz, bajos. Tolsztoj bajos, Sa-
linger világa bájos. Nem rendít meg már,
amit azóta – Salinger rovására – rosszab-
bul, de élhetôbben megírtak. Tiszta sor.
Norman Mailer v. Truman Capote sem
üdvözítô. Egyáltalán, ha odáig megyek,
Ungvári könyvébôl az összes nevet ki-
hagynám, helyettük egyet sem írnék. Jó,
ez a „zen” túlzása.) Ám Salinger nem

csupán a furán máig
élô világhíresség-mi-
volta, olvasottsága elle-
nére: az élet mélyebb
kérdéseit (bocsánat)
megismerni akaró lé-
leknek nem jó kaja.
Megismeri a kérdése-
ket az olvasó, szó se ró-
la, de ahogyan szó van
róluk, kicsinálmány fe-
lé hajlik. Tiszta sor, az
írni-tanulás szeminári-
umában Salinger min-
den mûve jeles dolgo-
zat, csillagos. De köny-
vekkel nem szeminári-
umban foglalkozunk.
Nem a kifogástalanság
ideológiáját akarjuk a

mûalkotásokban ünnepelni.
Ám ha a világ elnagyol, a mûvészet még

nem kicsinyel el. Sôt, milliós mészárlásai-
val, éhínségeltetéseivel, teljes gazdasági,
hadi rendszerességével a világ még min-
dig akkora borzalom, hogy a mûvészet-
ben – bármennyi kifogásunk támad is el-
lene, épp önjellege miatt – több a remény.
Olyan is, persze. Világi, kétes.

Tandori Dezsô  

SZUBJEKTÍV

Két ideológiás (II.)
JJ..  DD..  SSaalliinnggeerr
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Szerencsés és ritka csillagállás az iro-
dalomban: közel azonos idôben két
olyan jelentôs levelezés jelent meg,
mint Szabó Magdáé és Kertész Imréé.
A levelek címzettjének neve a magyar
olvasók többségének eddig nem volt is-
merôs: Haldimann Éva, a magyar szár-
mazású, 1947 óta Svájcban élô kritikus
és fordító figyelmének fókuszában
mindvégig a magyar irodalom állt.

Az idô érlelte be legjelentôsebb kriti-
kusi tettét: 1977-ben értô méltatást írt
a Neue Zürcher Zeitungban a Sorsta-
lanságról. E ponton kezdôdik levelezé-
se Kertész Imrével, aki – mint írja egy
'77. június 2-án keletkezett levelében –
úgy értesült a kritikáról, hogy az uszo-
dában valaki felhívta rá a figyelmét.
„Másvalakitôl megtudtam a lap dátu-
mát. Végül is egy londoni barátom el-
küldte a lapkivágást” – derül ki egy
hosszú barátság kezdete. Mindemellett
kedvesen árulkodó sorok a hetvenes
évek Magyarországának kulturális
„know-how”-járól: a Lukács-fürdô hírei
életet adó forrásként csörgedeztek a
szellem emberei életébe, és a határo-
kat is legyôzô együttmûködés barátsá-
gokat érlelt. A kötet utolsó levele stíl-
szerûen a 2002. november 26-án kelt
Haldimann Éva-levél (majdnem az
egyetlen, amelyet ô jegyez; a másik egy
részvétlevél '95 ôszén Kertész elsô fe-
lesége halálakor), amelyben gratulál a
Nobel-díjhoz. A kettô között eltelt idô
levelekbe zárt történelem. A hol sie-
tôs, gyakorlatias, hol elmélyülten filo-
zofikus sorok monológszerû naplóvá
kapcsolódnak. 

De nézzük, miként esett eközben a
Szabó Magda-barátság kezdete, ame-
lyet maga Haldimann Éva mesél el a
Drága Kumacs! címû levélgyûjte-
ményben (Európa Kiadó, 2010). Ide-
haza 1969-ben jelent meg az író Kata-
lin utca címû regénye, melyet Haldi-
mann Éva németre fordított. Ugyan-
abban az évben, amikor megjelent a

Sorstalanság-kritika, annak írója egy
zürichi irodalmi rendezvényen talál-
kozott (akkor már többedszer) Szabó
Magdával, és az együtt töltött nap
meghatározta késôbbi barátságukat.
A Szabó Magda-levelek tanúságát a
címzettjük is megerôsíti: az írónô
Haldimann iránt érzett lelkesedését,
rajongó szeretetét nem kis mértékben
meghatározta az a nemes tett, aho-
gyan a kritikusnô az itthon méltatla-
nul perifériára szorított Szobotka Ti-
bort (Szabó Magda férjét) méltatta a
Neue Zürcher Zeitungban. Szabó
Magda jobban kínlódott Szobotka nél-
külözöttségétôl, mint bármi mástól,
különösen, amikor az író- és élet-társ
depressziója ennek a gyötrelemnek
már jól érzékelhetô jeleként volt jelen
életükben. Haldimann Éva – csakúgy,
mint Kertész Imre esetében – a meg-
értô, a támogató és segítô angyal sze-
repét játszotta, s a különös, de nem
helytelen dramaturgia, úgy látszik, va-
lahogy azt diktálta e kötetek szerkesz-
tésekor, hogy ennek az angyalnak lát-
hatatlannak kell maradni: csak a hoz-
zá beszélôk sorait olvassuk. A távoli
angyal csak olykor-olykor, egy rendez-
vény, nemzetközi esemény, például a
'99-es Magyarországra fókuszáló
Frankfurti Könyvvásár alkalmával
lesz hús-vér és látható barát a két író-
nak, de recenziói, fordításai révén fo-
lyamatos a kapcsolata az élô magyar
irodalommal, s levelezôtársai a „kivá-
gások” segítségével folyamatosan tá-
jékoztatják is a hazai helyzetrôl. Ker-
tész levelei elsôsorban a politikairól.
Riadt, olykor kétségbeesett, tanácsta-
lan sorok, azé az íróé, aki „nem lelé
honját a hazában”. Az állandó megtá-
madtatások kereszttüzében vergôdô
Kertész 1993-ban kelt levelében még
így nyilatkozik a Nobel-díj-latolgatá-
sokról: „ez egyenesen nevetséges. (…)
Az én tippem egyébként Nádas (- if
any).” A Kertész-kötetet kiegészítik a
Haldimann Éva kritikáiból, illetve
Kertész Imre interjúiból vett részle-
tek, s még ezeknél is informatívabb a
levelek jegyzetanyaga.

Az udvarias visszafogottságba, ta-
pintatos szûkszavúságba zárkózott
Kertész-leveleknek jó ellenpontja Sza-
bó Magda szárnyalóan szellemes, csa-
pongó, jajongó, sokszor kacagó és ka-
cagtató stílusa, a legmélyebb kínokon

is derûvel felülemelkedô „pesti jógi”
bölcsessége, és – ahogyan magát elne-
vezi egy pillanatban –: „Szabó kutya”
vonítása, nyüszítése, majd a magára
húzott macska-szerepben való pará-
dés alakítása. (Így lett ô maga is, és a
levelek címzettje is Kumacs: kutya +
macska; 1982 legvégén tessék keres-
gélni a tréfás nexus filológiai erede-
tét). Szabó Magda leveleinek stílus-
bravúrja meg nem írt novellák és re-
gények tucatjait rejti magában. A hu-
mor és a fájdalom úgy folynak egy-
szerre a töltôtollából, hogy mesebeli
színû tinta marad utánuk a papíron.
„Ez nem levél, Évám, csak buborék a
tenger fenekérôl. Nem láttad véletle-
nül valamerre Szobotkát? Mert erre
nincs, és valahogy módfelett irreális a
távolléte” – így Szobotka halála után.
No és az „Atomkéz” becenevû bejáró-
nô gyanúsan hosszú eltûnése utáni
eset: „Elhatároztam, felkeresem kis
otthonában, ha otthon van, legalább
tisztán látok, mielôtt bekerülök az
ôrültek házába, ha nincs, akkor is vi-
lágosabb lesz a helyzet. Otthon volt.
Mi az, hogy otthon! Á la Mme Dubar-
ry, iszonyú csábhálóingben ágyban fe-
küdt, s délelôtt fél tízkor televíziót
nézett az ágyból. Engem doktornônek
szólított, ami stimmel, csak ô nem
tudhatja, hogy az vagyok, több gyógy-
szert is átnyújtott, megkérdezte, jókat
szerzett-e be. Kissé meglepve távoz-
tam, majd felhívtam a munkahelyét,
ahol közölték, Atom ideggyógyászati
kezelés miatt náluk is szünetel.” 

A Haldimann-levelezés a Szabó Mag-
da-életmûnek nem egyszerûen kiegé-
szítôje: az író saját magához mért kon-
zseniális futamainak tárháza. Kertész
Imre eddigi életmûvében e levélgyûjte-
mény a regények közötti híd: segítette
az átkeléseket a veszélyes sodrású fo-
lyamokon is.

Laik Eszter
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„…gondoltál-e ilyen végre”
Kispál és a Borz: Szécsi Pál

Könnyen lehet, hogy a negyvenen aluliak
közül sokaknak már csak a Kispál-dal cí-
meként ismerôs Szécsi Pál neve. Magam
azért kezdtem el néhány évvel ezelôtt
Szécsi Pált hallgatni, hogy megértsem ezt
a dalszöveget.

A hatvanas-hetvenes években sajátos te-
her volt sztárnak lenni Magyarországon.
A „sztár” kor- és rendszeridegen fogalom
volt, mégis kellett, mint élethez a nap-
fény: sugározta magából az elôadómûvé-
szet és a közakarat. Szinte törvényszerû
volt, hogy két akkora hegycsúcs, mint
Domján Edit és Szécsi Pál egymásra talál-
nak. Az életüket és halálukat körülvevô
legendák a mai napig tartják magukat,
mert legendát gyártani éppúgy szeret az
ember, mint sztárokért rajongani. 

Szécsi Katalin, a táncdalénekes nôvére
most Több mint szerelem címû köteté-
ben (K. u. K. Kiadó) megírja annak a kap-
csolatnak a hiteles történetét, amivel kap-
csolatban annyi homályos találgatás je-
lent már meg.

Szécsi Pál a háború utolsó éve elôtt szü-
letett, külföldre szökött édesanyja nevelô-
szülôkhöz adta, s ez a helykeresô hányat-
tatás mindvégig jellemzi az életét. Manö-
kenként kezdte a pályafutását, de zenei te-
hetsége is hamar kiderült. Depresszív al-
kata, amely alkoholizmusba hajszolta, ál-
landó ellentéte volt benne a szakma köve-
telte könnyedségnek. Közvetlenül a „Tás-
karádió”-korszak után vagyunk, a televí-
zió egyre népszerûbb, és menthetetlenül
népszerûvé teszi, aki rendszeresen fel-
bukkan benne. Ha vetünk egy pillantást
Szécsire (a videomegosztóknak hála, akár
kimerítve is hosszan tanulmányozhatjuk
legapróbb mozdulatait), akkor jól kirajzo-
lódik a korszak elôadói férfiideálja: ez a ki-
csit nôies-kisfiús, nem kevés bájjal, hatá-

rozott vonásokkal megáldott arc, ami – a
kor elvárásának megfelelôn – kissé eltúl-
zott arcjátékkal, széles mosollyal vagy
szomorúságtól ráncolt homlokkal, színpa-
dias átéléssel adja elô a dalait. Carolina,
Gondolsz-e majd rám, Gedeon bácsi, Má-
sok vittek rossz utakra engem, Csak egy
tánc volt, Pillangó, Kósza szél… Semmi
kétség: a slágerei bôven túlélték ôt. „Pali-
ka” – ahogy egy ország becézte, és ez a
becenév elárulja, leleplezi: épp kisfiús fél-
szegsége volt, ami miatt a nôk vállukra
emelték és bálványként kezdték körbe-
hordozni. „Szinte biztos voltam benne,
hogy nemcsak láttál, de fel is ismertél –
emlékezik vissza Szécsi Katalin könyvé-
ben Domján Edit a januári napra, amikor
Sediánszky János rádiós szerkesztô invi-
tálására részt vett egy Szécsi Pál-mûsor
felvételén – és bevallom, ettôl kezdve én
már leginkább a mûsor végére vártam, ar-
ra a pillanatra, amikor bemutatnak ne-
kem. Láttalak én addig is számtalanszor,
televízióban, lapokban, belvárosi óriáspla-
káton, de még a híres Szipálnál készült
mûvészi fotókon is, és bár azokról is egy
nagyon jóképû fiatalember mosolygott
rám, ám így szemtôl-szembe sokkal von-
zóbbnak találtalak. Rudolf Valentinót jut-
tattad eszembe, a némafilmek sztárját, de
téged a kétségtelenül nem mindennapi
külsôd mellé a jó Isten még egy külön
csodával, a kivételes melegségû hangod-
dal is megajándékozott. Azzal a varázsla-
tosan lágy bársonyos baritonoddal, ami
akkor is zenével és dallal van teli, ha nem
is énekelsz, csak beszélsz!” Szécsi így idé-

zi fel, s összegzi egyben a találkozás idô-
szakát: „És végül valóban bekövetkezett,
mert ami velem történt, tényleg maga
volt a csoda! A manökeni kifutó úgy várt
rám, mintha csak imádkoztam volna érte,
azt követôen pedig, számomra a csúcsok
csúcsa, az éneklés. Számtalan szépséges,
és még annál is szebb hölgy Palikája let-
tem, hirtelen fellángoló, és még gyorsab-
ban ellobbanó röpke szerelmek sora cifráz-
ta az életem, mégis magányosan róttam a
mindennapjaimat, bármennyire is más-
ként látták ezt a kívülállók. Mert a lelkem
sóváran várta a hívó hangot, azt az egyet-
lent, amire válaszolni képes, az asszonyt, a
nôt, akit úgy szerethetek, ahogyan én, és
ahogyan ô szeretné.” 

Szécsi Katalin levelezések, dokumentu-
mok, emlékek alapján állította össze a ki-
lenc hónapnyi boldogságról és elôzmé-
nyeirôl szóló vallomás-kötetet, életre kelt-
ve az egykori elhangzott, vagy csak gon-
dolatként megszületô szavakat, szereppé
formálva a Szécsi- és a Domján-jelensé-
get. Korszakfestôek ezek a felelgetô, hol
párhuzamosan futó, hol hosszasan „Pali”
vagy „Edit” életénél elidôzô vallomások:
mai szemmel olvasva kissé negédes, fi-
nomkodó, elbájolt és bájolni szándékozó
szavak, amik kitûnôen idézik meg a hetve-
nes évek elejének varázsát. Igazi mélysé-
gük jellemzôen a tragikus megszólalások-
ban tárul fel: a cukormáz-szerû édelgés
alatt ott húzódik két, páratlanul tehetsé-
ges szellem vergôdése, a „mindent meg-
kaphatnék, de semmit el nem érhetek” ál-
lapot kilátástalan útkeresése. A tragédiát
elôrevetítô apró hangulatváltozások ár-
nyékai, a hiperérzékeny szenzorok villa-
nása, a látszólag felhôtelen boldogság felé
úszó sötét fellegek… Egyikôjük sem tudott
mit kezdeni az ünnepeltséggel. Kívülrôl
simogatta, belülrôl marta ôket a siker. Mi-
tológiai szerelem volt, úgy is kellett véget
érnie. Mindketten, egymástól függetlenül
életük végét keresték sikereik zenitjén is:
„Palika” nem élhette túl Edit halálát. „És
minden a szigorú erôt ünnepli most ben-
ne” – énekli Lovasi a Szécsi Pálban.

Laik Eszter
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Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2010. április 16 – 2010. május 15.

Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: Hannahanna méhei

Studium Plusz Kiadó
2. José Rodrigues dos Santos:

Az isteni formula
Kossuth Kiadó

3. Paul Wm. Young: A viskó
Immanuel Alapítvány

4. Dan Brown: Az elveszett jelkép
Gabo Könyvkiadó

5. Cormac McCarthy: Az út
Magvetõ Könyvkiadó

6. John Caldwell: A káosz ünnepe
Cherubion Könyvkiadó

7. Vavyan Fable: A halál zsoldjában
Fabyen Könyvkiadó

8. Nora Roberts: Menyasszonyok
Harlequin Magyarország

9. Paulo Coelho: A gyõztes egyedül van
Athenaeum Kiadó

10. Hugh Ambrose:
The Pacific – A hõs alakulat
Cartaphilus Könyvkiadó

Ismeretterjesztõ
1. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás

Jaffa Kiadó
2. Soma Mamagésa: Nemek igenje

Jaffa Kiadó
3. Müller Péter: Gondviselés

Alexandra Kiadó
4. dr. Csernus Imre: A férfi

Jaffa Kiadó
5. Gálvölgyi János: Jókedvet adj!

Jaffa Kiadó
6. dr. Csernus Imre: A nõ

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

Édesvíz Kiadó
8. Tolvaly Ferenc: 40 nap lélekúton

Alexandra Kiadó
9. Kezdõ írók kézikönyve

Alexandra Kiadó
10. Csokoládé

Art Nouveau Kiadó, Könyvescéh Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Stephenie Meyer: Eclipse – Napfogyatkozás

Könyvmolyképzõ Kiadó
2. Darren Shan: A pokol hõsei

Móra Kiadó
3. Stephenie Meyer: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzõ Kiadó
4. Stephenie Meyer: New Moon – Újhold

Könyvmolyképzõ Kiadó
5. Bartos Erika: Bárányfelhõk – Gyerekversek

Alexandra Kiadó
6. Marék Veronika: Boribon focizik

Pozsonyi Pagony Kft.
7. Geronimo Stilton: Az eltûnt kincs rejtélye

Alexandra Kiadó
8. Tea Stilton: Rejtély Párizsban

Alexandra Kiadó
9. Geronimo Stilton: A Kalóz-szigetek kincse

Alexandra Kiadó
10. Bartos Erika:

Anna és Peti – Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2010. április 16 – 2010. május 13.

Szépirodalom
1. Santos, J. R. dos: Az isteni formula

Kossuth Kiadó
2. Harris, Charlaine: Lidércfény – True Blood 5.

Ulpius-ház Kiadó
3. Young, William Paul: A viskó

Immanuel Alapítvány
4. Cole, Kresley: Vámpírharc

Ulpius-ház Kiadó
5. Smith, Lisa Jane: Vámpírnaplók 1. – Ébredés

Könyvmolyképzõ Kiadó 
6. Frost, Jeaniene: Karó és sírhant

Ulpius-ház Kiadó
7. Cast, P. C. – Cast, Kristin: A Vad

Kelly Kiadó
8. Smith, Lisa Jane:

Vámpírnaplók 2. – Küzdelem
Könyvmolyképzõ Kiadó 

9. Leslie L. Lawrence: Hannahanna méhei
Studium Plusz Könyvkiadó

10. Soma Mamagésa: Nemek igenje
Jaffa Kiadó

Ismeretterjesztõ
1. Holt, Susanna: GI-étrend

Aréna 2000 Kiadó
2. Böjte Csaba: Út a végtelenbe

Helikon Kiadó
3. Bereznay Tamás: Mai magyar konyha

Magánkiadás
4. Böjte Csaba: Ablak a végtelenre

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

Édesvíz Kiadó
6. Bagdy E. – Daubner B. – Popper P. –

Stenger Gy.: A tudattalan ösvényein
Jaffa Kiadó

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

8. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
Jaffa Kiadó

9. Popper Péter: Ne menj a romok közé!
Saxum Kiadó

10. Szoó Judit: Kilófaló sütemények
Timp Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Marék Veronika: Boribon focizik

Pozsonyi Pagony Kiadó
2. Meyer, Stephenie: Eclipse – Napfogyatkozás

Könyvmolyképzõ Kiadó 
3. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat

Könyvmolyképzõ Kiadó 
4. Meyer, Stephenie: New Moon – Újhold

Könyvmolyképzõ Kiadó 
5. Bartos Erika: Bárányfelhõk – Gyerekversek

Alexandra Kiadó
6. Gryllus Vilmos: Maszkabál 1. rész

Sanoma Kiadó
7. Lackfi János (szerk.): Aranysityak

Csodaceruza Kiadó
8. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít

Pozsonyi Pagony Kiadó
9. Berg Judit: Maszat épít

Pozsonyi Pagony Kiadó
10. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék

Móra Ferenc Könyvkiadó

A Könyvtárellátó Kft. sikerlistája
2010. április 1 – április 30.

Szépirodalom
1. Lõrincz L. László: Hannahanna méhei

Studium Plusz Kiadó
2. Sparks, Nicholas: Az utolsó dal

General Press Kiadó
3. Marsh, Evelyn: Miért?!

Budakönyvek Kiadó
4. Roberts, Nora:  A sors viharában

Harlequin Kiadó
5. Connelly, Michael: A kilátó

Alexandra Kiadó
6. Courths-Mahler, Hedwig: 

Merre jársz, kedvesem?
EX-BB Kiadó

7. Parsons, Tony: A kedvenc feleségem
Európa Könyvkiadó

8. Courths-Mahler, Hedwig: Várj reám!
EX-BB Kiadó

9. Tormay Cécile: Korinthoszi szerelem
Lazi Könykiadó

10. Holt, Victoria: Szenvedélyes ellenségek
I.P.C. Kiadó

Ismeretterjesztõ
1. Szakolczai Attila: Magyarország története 21.

Kossuth Kiadó 
2. Püski Levente: Magyarország története 18.

Kossuth Kiadó 
3. Ungváry Krisztián: Magyarország története 19.

Kossuth Kiadó 
4. Gyarmati György: Magyarország története 20.

Kossuth Kiadó 
5. Feghelm, Stephanie: Papírdíszek és -füzérek

Cser Kiadó
6. Kotra Károly:

Kresz könyv személygépkocsi-vezetõknek
Kotra Kiadó

7. Vogelbacher, Margarete: Papírcsík-technika
Cser Kiadó

8. Gõbel Orsolya: Önmagunkban elmélyülten
L'Harmattan Könyvkiadó 

9. Wimmer Ágnes -J uhász Péter -
Jeney Johanna: Hogyan írjunk...?
101 tanács (szak)dolgozatíróknak
Alinea Fontes Kiadó.

10. Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája
Tinta Könyvkiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. Brown, Rennie: Így neveld a sárkányodat 

Egmont Hungary Kiadó
2. Több mint játék 

Természetjáró Fiatalok Szövetsége
3. Landa, Norbert: 

Rajz- és festõiskola gyerekeknek
Saxum Kiadó 

4. Sielmann, Heinz: Hobbiállatok
Tessloff és Babilon Kiadó

5. Gállné Gróh Ilona:
Ringató – énekeljünk és játsszunk
Dialóg Campus Kiadó

6. Horváthné Csapucha Klára: A kreativitás
játékos fejlesztése az óvodában
Flaccus Könyvkiadó

7. Reider, Katja: Csikótörténetek
Fabula Stúdió Kiadó

8. Potter, Beatrix: Tüskés néni kalandjai
General Press Kiadó

9. Kalwitzki, Sabine: Rejtélyes történetek
Fabula Stúdió Kiadó

10. Donászy Magda: Cinkeház
Holnap Kiadó

Santos, José
Rodrigues Dos:
Az isteni formula 
Bookline sikerlista, 

szépirodalom, 1.

Vajon mi lehetett
Einstein utolsó
üzenete? Sokan
kíváncsiak rá… a
Portugál iában
rendkívül népsze-
rû szerzô kötete a
kalandos történe-
teket kedvelô ma-
gyarországi olva-
sók körében is si-
kert aratott.

Hajdú Mihály:
Családnevek
enciklopédiája
Könyvtárellátó sikerlista,

ismeretterjesztô, 10.

Márpedig család-
neve mindenkinek
van. Emiatt nem
meglepô, hogy si-
keres az a könyv –
enciklopédia –
amelybôl minden-
ki megtudhat vala-
mit, valamennyit
nevének eredeté-
rôl… érhetik megle-
petések az olvasót!

A Typotex kiadó összes kiadványa 25%-os kedvezménnyel vásárolható meg a kiadóban
(Bp. 1024 Retek u. 33–35. Tel.: 315-0256) és az Olvasók Boltjában (Bp. 1051 Pesti Barnabás u. 4. Tel.: 266-0018)

A TYPOTEX KIADÓ Könyvheti könyvei, amit a könyvhét ideje alatt
25% kedvezménnyel kínál:

Csányi Vilmos, Kampis György, Mérô László, Pléh Csaba: Mindörökké evolúció 2200 Ft
Gábor György – Vajda Mihály (szerk.): A lét hangoltsága Filozófiatörténeti írások 3200 Ft
Károly Zsuzsa: Csak logIQsan 1950 Ft
Korpics Márta – Wildmann János: Egyházak és vallások az egyesült Európában 3600 Ft
Venetianer Pál: Génmódosított növények Mire jók? 2200 Ft
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Libri sikerlista
2010. április 1 – április 30.

Szépirodalom 
1. Brown, Dan: Az elveszett jelkép

Gabo Kiadó
2. Santos, José Rodrigues Dos:

Az isteni formula
Kossuth Kiadó

3. Young, William Paul: A viskó
Immanuel Alapítvány

4. McCarthy, Cormac: Az út
Magvetõ Kiadó

5. Musso, Guillaume: Ott leszel?
Ulpius-ház kiadó

6. Parsons, Tony: A kedvenc feleségem
Európa Könyvkiadó

7. Kati Marton: A nép ellenségei
Corvina Kiadó

8. Oz, Ámosz: Szeretetrõl, sötétségrõl
Európa Kiadó

9. Sparks, Nicholas: Az utolsó dal
General Press Kiadó

10. Márai Sándor: Füveskönyv
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztõ
1. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás

Jaffa Kiadó
2. dr. Csernus Imre: A férfi

Ulpius-ház kiadó
3. Byrne, Rhonda: A Titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
4. Sors és önismeret

Jaffa Kiadó
5. dr. Csernus Imre: A nõ

Jaffa Kiadó
6. Hay, Louise L.: Éld az életed!

Édesvíz Kiadó
7. Müller Péter: Gondviselés

Alexandra Kiadó
8. Kolosi Tamás – Szelényi Iván:

Hogyan legyünk milliárdosok?
Corvina Kiadó

9. Schache, Ruediger: A szívmágnes titkai
Édesvíz Kiadó

10. Csíkszentmihályi Mihály: Flow
Akadémiai Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Meyer, Stephanie: Eclipse

Könyvmolyképzõ Kiadó
2. Meyer, Stephanie: Twilight

Könyvmolyképzõ Kiadó
3. Meyer, Stephanie: New Moon

Könyvmolyképzõ Kiadó
4. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít

Pozsonyi Pagony Kft.
5. Shan, Darren: A pokol hõsei

Móra Kiadó
6. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ

– Annakönyv – A kezdetek
Alexandra Kiadó

7. Bartos Erika: Anna, Peti és Gergõ
– Megmondalak!
Alexandra Kiadó

8. Mélytengeri küldetés – Lego Atlantis
Manó Könyvek

9. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Kiadó

10. Gryllus Vilmos: Maszkabál
Sanoma Budapest Kiadó

Líra sikerlista
2010. április 1 – április 30.

Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: Hannahanna méhei

Stúdium Plusz Kiadó
2. Cormac McCarthy: Az út

Magvetõ Kiadó
3. Dan Brown: Az elveszett jelkép

Gabo Könyvkiadó
4. D. Marianna Birnbaum:

Esterházy, Konrád, Spiró Jeruzsálemben
Magvetõ Kiadó

5. Márai Sándor: Füveskönyv
Helikon Kiadó

6. Olen Steinhauer: A turista
Athenaeum Kiadó

7 Dos J.R. Santos: Az isteni formula
Kossuth Kiadó

8. William Paul Young: A viskó
Immanuel Alapítvány

9. Paulo Coelho: A gyõztes egyedül van
Athenaeum Kiadó

10. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztõ 
1. Kati Marton: A nép ellenségei

Corvina Kiadó
2. Kolosi Tamás-Szelényi Iván:

Hogyan legyünk milliárdosok? 
Corvina Kiadó

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

4. Baranyi Mária: Egy elõszoba titkai 
Athenaeum Kiadó

5. Müller Péter: Titkos tanítások
Alexandra Kiadó

6. Kotra Károly:
KRESZ változások 2010. január 1.
Kotra Kft.

7. Dr. Csernus Imre: A férfi
Jaffa Kiadó

8. Böjte Csaba: Út a végtelenbe
Helikon Kiadó

9. Emelt szintû érettségi – Történelem 2010
Corvina Kiadó

10. Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági 
1. LEGO Atlantis – Az elveszett város nyomában

Manó Könyvek
2. Stephenie Meyer:

Eclipse – Napfogyatkozás – fûzött
Könyvmolyképzõ Kiadó

3. Hohol-Boris: Terka a piacon
Manó Könyvek

4. Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít
Pozsonyi Pagony Kiadó

5. LEGO Atlantis – Mélytengeri küldetés
Manó Könyvek

6. Magyarország - Kifestõ és foglalkoztató
Manó Könyvek

7. Állatszámláló
Manó Könyvek

8. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Kiadó

9. Fazekas Anna: Öreg néne õzikéje
Ciceró Könyvstúdió 

10. Keresgélõ – Matricás kifestõ könyv
Santos Kiadó

Popper Péter:
Ne menj
a romok közé!
Bookline sikerlista,

ismeretterjesztô, 9.

Popper Péter
meghalt, de gon-
dolatai tovább
élnek, és mûvei
velünk maradtak.
Új meg új olvasói
ismerkedhetnek
meg mûveibôl a
lélekkel és a vi-
lággal…

Darren Shan:
A pokol hôsei
Alexandra Könyáruhá-

zak sikerlistája, gyermek,

ifjúsági 2.

Darren Shan két
alkalommal is
vendégeskedett
a Budapesti
Könyvfesztivá-
lon, és mindkét-
szer lelkes fiatal
olvasók állták
végig a hosszú
sort, hogy dedi-
káltassák vele
mûveit, népsze-
rûsége látható-
lag csorbítatlan…

Nagyon vagány

–  Bár nem mondja ki, a valódi
ökumenizmust és toleranciát éli
meg, és igyekszik továbbadni a
dévai gyerekeknek, jól látom?
–  Nagyon örvendek, ha így látja. Nem
volt szándékomban mindenkinek
megfelelni. Az igazságot és a teológi-
ai igazságot próbáltam körüljárni.
–  A szövetségek válságát éljük –
fogalmazza meg – egyre kevesebb
a házasság, a gyerek, vagy a pap. 
–  Jelenleg hatalmas önbizalomhullám
van, mindenki úgy érzi, hogy önma-
gának elég. Nagy alázat kellene ahhoz,
hogy belássa az ember, hogy a másik
nélkül kicsi vagyok, gyenge vagyok,
sebezhetô vagyok. Tudatos vágyódás
kell ahhoz, hogy társat keressek, akivel
egy életre szövetséget kötök, csalá-
dom legyen, egy néphez, nemzethez
tartozzam. Ezt a vágyat is próbáltam
feléleszteni a könyvben. Hiszek ben-
ne, hogy elôbb-utóbb elementáris
erôvel fog feltörni az emberekben az
igény és elhiszik, hogy ez a jó nekik.
– „Jó buli szerzetesnek lenni” – nyi-
latkozza. Mit gondol, lesznek követôi?
–  Naponta jelentkeznek nálam ön-
kéntesek személyesen, levélben.
Életre szóló elkötelezettséget, szer-
zetességet persze ritkán választa-
nak. Tény, hogy most az egyházi hi-
vatás leszálló ágban van. Pedig na-
gyon vagány dolog Isten közelében
élni, ez a hivatás nem fog kihalni. 

(Részlet Szénási Zsófiának Böj-
te Csabával – Csaba testvérrel –

készített, elôzô számunkban
olvasható interjújából) 

Út a végtelenbe. Csaba testvér 
Isten iránytûjérôl és ajándékairól
Bookline sikerlista, ismeretterjesztô, 2.

Dr. Bódis Béla:
KONTROLLING ELEMEK A KÖNYVKIADÁSBAN

Hogyan szervezzünk hatékony kiadói ügyvitelt?
Kapható a könyvesboltokban

www.euro-audit.hu



Nagyon triviális lenne, ha azzal a fel-
ütéssel indítanánk: akasztják a hóhért.
Menyhért Anna – bár az utóbbi két-
három évben több orgánum is közölte
verseit –  tudósként  (s nem melléke-
sen irodalomszervezôként)  szerzett
nevet, három elismert líraértelmezô,
az olvasói  befogadást,  a lírai modern-
ség újraolvasását, a trauma mûképzô
erejét feldolgozó fontos  kötet írója,
elméleti szakember, akinek Szabó Lô-
rinc-, Kertész Imre- vagy József Attila
tanulmányai szinte kötelezôen  hivat-
kozottak. Esetünkben, ezzel a debütá-
ló líra-kötettel nem az a helyzet, hogy
„annyit foglalkozott vele, hogy maga
is megpróbálta”: éppenséggel koráb-
ban próbálta, mint az elmélyült tudo-
mányos munkát, e negyven vers nem
egy darabja tíz évnél is régebben szü-
letett. Csak éppen – szerzôje több he-
lyütt nyilatkozta, tehát nem titkos
közlés –, hogy nem látta a korábbi
kortárs líratérképen  elhelyezhetônek,
elfogadtathatónak írásmódját: ezért
várt, megengedôbb, nyitottabb köze-
get remélve. 

Az alaphelyzet ugyanis az, hogy
Menyhért Anna két fronton is támad:
egyrészt több fórumon is szót emel a
nôi magyar irodalmi hagyomány illet-
ve a nôírók „kánon”-ból való kiebruda-
lása okán, másrészt önmagát is ezen
rejtegetett és kibeszéletlen hagyomány
és alkotói kör részeseként pozicionál-
ja. Nôi témák, nôi szemszög, nôi sors:

„Szerelem, család, szex
(e s e t l eg ) , / b i o l ó g i a ,
otthon mindenna-
pok/Hatalmas esemé-
nyekrôl nem számol-
hatok be.…” – gyûjti
össze ironikusan  a
kötelezôket.  Nincs
„ezen túl” – nincs
emelt, létösszegzô lí-
ra itt, újholdas cizel-
lálás, finom elaborálás, raffinált
forma- és nyelvjáték, metafizikai sík.
Menyhért  másként dolgozik. Magán-
beszédnek, szolilokviának tûnik a
megszólalás, a szakítástörténet trau-
mája és feldolgozása, a szerep- és
egyensúlykeresés: problematikusan és
dialogikus viszonyban jelenik meg
mindez. Nagyon gyakori a felszólító
mód, a kérdés: van, hogy dramolett-
ként, van, hogy önmegszólító versként
is leírhatóan.  Nem a „trauma-könyv”
miatt gondolható, hogy  az életepizó-
dok nemegyszer a kései feldolgozás,
belsô lelki „munka” során fordultak
verssé, ezáltal magukon hordozva  a ke-
letkezés fájdalmát és a költôi eszköztár
terapikus feldolgozásra is alkalmas mi-
voltát (Mégis, Talon, A tölcsér). 

„Megkapod a válaszokat./A történe-
tet elrendezed magad.” (Ne legyen). A
feltámadó aktivitás, a primér fájdalom
legyôzése: ez is az egyik különleges
eljárásmód ebben a szaggatott, szûk-
szavû versbeszédben. Hiszen szinte
valamennyi vers mögött áll egy meg-
lehetôsen komor történet, mely dara-
bosan, szilánkokként kerül elô. Az
„ének éneke” – hogy elsô kötete címét
ideidézzük, mégsem következmények
nélküli. („Aztán az elemzô haj-
lam/megállíthatatlan”.) A narráció –
magyarul, a ki beszél itt? – kérdése a
retorizáltság egyik legfurfangosabb
eleme ebben az „ôszinteséget” ki-be

fordító, ujjai közt forga-
tó kötetben. Az Ami
lennél-ben a „te” alak-
változatai kavarognak,
vagy a másik bravúr-
versben, a Múlt törölve,
del-ben hárman, a kopo-
gó „azt írta” kezdettel
beidézve,  leveleznek e-
mailben. Háromszög-
történet (a „konkrét éle-
tet akarok”  kezdetû ars

poetica-jellegû sor szellemében) egy-
felôl, a nézôpont  és költôi kameraál-
lás mesteri kezelésével és dramaturgi-
ai érzékkel másfelôl.

Menyhért Anna az elemzô nem azért
használ tehát egyszerû, erôs, gyakran a
szópaneleket saját hétköznapi kontex-
tusukban meghagyott elemeket, mert
„nem képes” egyébre. (Egyébként ra-
vaszul elejt belsô rímeket, szervezô
metaforákat, színek hangsúlyozott já-
tékát, gyönyörû sorokat: „Koromba
forgatott faforgács/hever mindenütt
az udvaron.” Vagy a nagyszabású fel-
ütés: „Képzeld azt, egy álmatlan éjsza-
kán/kinyithatod a múltját, akár egy
naptárt”) De a sûrítettség, az élet té-
nyeire való elemi reakciót  is  meg
akarja jeleníteni, szimultán gyorsaság-
ban: („A szülés. Nem vagy/Csak fájda-
lom. Belátni/nem lehet. Gyors.”) A
depresszió, az önpörgetés, az anyaság,
az „ovi”, a  szeretôi státusz mellett, a
sminktôl kezdve az ékszerig, a fôzéstôl
az autóvezetésig megjelenik minden
„nôi kellék”:  szinte kihívó pôreségben.
Ha nem is „tabudöntögetô” mivolta,
hisz ezt ma már értelmetlen lenne túl-
hangsúlyozni, de hangja, modalitása,
saját lírájának tudatos hely-kijelölése
miatt is különleges ez a még számos
elemzés kiindulási pontját jelentô kö-
tet, a Szelence.

Budai Katalin

UNICUS

AA  nnôôii  sszzeemmééllyy

KÖNYVRÔL
Menyhért Anna
SZELENCE
Palatinus Kiadó
1600 Ft
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ÚJDONSÁG AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTRE

CSOKONAI ATTILA
HÓFEHÉRKE ÉS A BERLINI FIÚK

Egy hivatásos olvasó kalandozásai
a gyermek- és ifjúsági irodalomban

Függelék
Gyermek- és ifjúsági mûvek annotált bibliográfiája

A szerzô kötetérôl: „Be akartam mutatni néhány kiadót, amelyek a
gyerekkönyvkiadás legfontosabb mûhelyeinek számítanak. A Könyv-
hétben megjelent interjúim alanyai sikeres írók, de van közöttük il-
lusztrátor is. Michael Endét és Christine Nöstlingert jól ismeri a magyar
olvasóközönség, számos mûvük megjelent magyarul – úgy gondoltam,
érdemes róluk legalább portrévázlatot adnom. Hangsúlyozni kívánom,
nem irodalomtörténeti megközelítésben foglalkoztam velük, nem is
kritikákat írtam – nyugodtan fogalmazhatok így: kedvet szeretnék éb-
reszteni mûveik elolvasásához. A három mûelemzést kötetem legkiér-
leltebb részének ítélem. Aztán egy tematikus rész következik, olyan té-
ma, amelyet nem lehet megírni: ez a háború. Összeszedtem néhány ré-
gebbi háborús ifjúsági regényt, majd sorra vettem hat olyat, amelyet
manapság adtak ki. A két csoport között óriási a szemléletbeli különb-
ség. Hiszen a mi kis világunk is óriási változáson ment át. Mindeneset-
re nem kívántam az olvasó szájába rágni, hogy miképpen viszonyuljon
az ismertetett könyvekhez. A kötetet annotált bibliográfia zárja.”

(Könyvhét Könyvek) Kiss József Könyvkiadó
268 oldal, fûzve 2640 Ft

CSOKONAI ATTILA DEDIKÁL AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN: 

A BUDAPESTI VÖRÖSMARTY TÉREN:
2010.  június 4-én, pénteken,16 órakor
a Fekete Sas Kiadó könyvespavilonjánál
2010. június 6-án, vasárnap, 16 órakor,

a Líra/Fókusz Könyváruház könyvespavilonjánál

AZ ÚJBUDAI ÜNNEPI KÖNYVHÉTEN
(Allee bevásárlóközpont mellett, Kôrösy József utcában)

2010. június 5-én, szombaton, 16 órakor,
a Göncöl Kiadó – Kiss József Könyvkiadó könyvespavilonjánál



A „hétpettyes” jelzô azért kínálja magát,
mert a szerzônek – és a németországi ku-
tatóútra vele tartó tudós férjének, sôt a tá-
gabb család egy részének is – szenvedélye
a „katicázás”. „Útikaticákkal” – inkább szív-
hez szóló, mintsem mágikus tárgyakkal –
szerelik fel magukat. A buburusa nem
veszhet el. Amikor hûtlenül külön életre
kel, akkor is megkerül, visszatér övéihez. A
Szabó-Petrôczi famíliában a tárgyak és mo-
tívumok alapján még egy családi katica-
múzeum megnyitása is felmerült tervként.

Az elsô petty: a várospetty – ahogy Hei-
delberg és a soha el nem feledhetô Pécs
(Budapest és néhány más település bemin-
tázódásával) egymásra rajzolja magát az
idei esztendô német telébôl. A második
petty a személyekre-emlékezésé, s ebben a
visszapillantásban a nagyapa s más rokonok
portréja épp oly megkapó, mint például a
segítôkész költôtárs Rab Zsuzsáé. A harma-
dik a hivatás, a munkaszeretet pettye: a
könyvek, tennivalók sürgetnek, az állandó
szakmai szorgalmatosságtól vonják el az ér-
tékes félórákat a naplóírás intervallumai.
Negyedik petty a szolidaritás, empátia: Pet-
rôczi a távolból is segíteni igyekszik a ki-
sebbségi sorsban szorongatott tanítványán,
együtt gyászol a költô-kiadóvezetô Deák
Lászlót idehaza siratókkal. Az ötödik petty
füstölgésbôl színezôdik: a naplóíró többé-
kevésbé megbocsátó hangon számol be el-
lenlábasai áskálódásairól, s arról, hogy –
szerinte – a költôtársadalom az irodalom
kvalifikált kutatóját és egyetemi oktatóját
látja benne, az irodalomszakmai kaszt vi-

szont a költôt. Mindkét kö-
zösség az oktalan és kissze-
rûen igaztalan szembefor-
dítással ejt sebet. A hatodik
petty a szûkebb magánszfé-
rából bújik elô: az egészsé-
ges-ízletes táplálkozás ige-
hirdetését még recept is kí-
séri, és szent borzadály: mi
mindent volt képes elfo-
gyasztani a jó étvágyú me-
sélô fiatalabb korában (no-
ha az akkori lázak közepet-
te a komolyabb kalóriatar-
talmú étkek sem hagytak
felesleges dekákat rajta).

A hetedik petty? Annak keressen helyet
és nevet minden olvasó maga e szerethetô
könyv lapoztán. A jegyzetsor roppant öko-
nomikusan használja ki viszonylag szerény
terjedelmét, s az alkalmi késztetésen, janu-
árius fehérségének szivárványán kívül is
okait adja a megszólalásnak. Ezen okok
közt a felerôsödô számvetésigény is fel-
bukkan. Petrôczi Éva utolsó ötössel kezdô-
dô életévében kerített sort a könyv meg-
formálására, s ha bár nem rendszeres ön-
életrajzot készített, de mindenesetre olyan
érvényes énképet, amely sajátszerû tükör a
jövôre esedékes hatvanadik születésnap
elôtt. 2011-re ígéretet is kapunk, gyûjtemé-
nyes verseskötet ígéretét. Az Áfonyahegyi
jegyzetek közöl mutatóba ötletként régóta
hordozott, de csak az idei esztendô elején
megíródott verset, s közöl olyat is, amelyre
valószínûleg a válogatott versek közül való
kimaradás szomorú sorsa vár.

Bizonyára még több költeményt elbírt
volna e kötetke, de Petrôczi Éva érezhetô
alkotói szándéka az, hogy a nem egészen új,
ebben a kivitelben mégis újszerû elbeszé-
lésmódot ne feszítse túl, teherbírását, fe-
szes arányait azonban keményen próbára
tegye. A mellékösvények többsége is járha-
tó (azért nem az összes, mert a magánbe-
szédszerû dialógus e formájával együtt jár

egy kis szószaporítás).
Mivel számomra a kö-
zelmúltban a Páskándi-
drámák részleges újra-
olvasása volt az egyik
tennivaló, s mert az
Apáczai Cseri János cí-
mû darab békéscsabai
színpadáról, negyven év
távolából is erôsen em-
lékszem Bángyörgyi Ká-
roly beijedt Basirius
Izsákjára, legkíváncsib-
ban azt követtem, mi-
ként látja az angol teoló-
gus alakját (és a felesé-

géét) a vele, mûveivel módszeresen foglal-
kozó historikus. Aki, mint bevallja, némi –
korábbról datálódó – lelkifurdalást is érez
alanyával szemben.

Mielôtt az ünnepi könyvhéten napvilá-
got látó Petrôczi-könyv szuggesztív inspi-
rációjára magam is múltidézésbe, jelen-
pásztázásba, jövôfaggatásba fognék, in-
kább az idézô szerzôt idézem, aki Szent
Pál Károli Gáspár fordította mondatának
oltalmát keresi mûve befejezésében: „An-
nakokáért tehát nem azé, aki fut, sem
nem azé, aki akarja, hanem a könyörülô
Istené”. Petrôczi Éván kívül aligha van ma
szereplôje a magyar irodalmi életnek, aki
ne írná le: ez a mondat a gondolati bázisa,
prózapoétikai váza Ottlik Géza Iskola a
határon címû regényének. Petrôczi nem
írja le. Mert ugyan tudja, ám az ô eszme-
futtatásában itt nem szükséges leírni. Az
Áfonyában ez a gyönyörû, ez a teljes:
nincs benne más, csak áfonya.

Tarján Tamás
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ÚÚttiikkaattiiccaa
Hétpettyes könyvet írt heidelbergi ösztöndíjas heteirôl a költô-irodalomtörténész.
A 2010. január 5. és 28. közötti idôszakot öleli fel a szépen kordában tartott, bôséges
képzet- és emléktársításainak köszönhetôen mégis szabadon csapongó napló. Az élet –
a sokat nyújtó anyagi fedezet, a kényelmes szállás, a beszippantott friss ismeretanyag
ellenére – Heidelbergben, azaz „Áfonyahegyen” sem fenékig áfonya, de Petrôczi Éva
(alkata s eddigi munkásságának tanúságtétele szerint) a diszharmónia mögött is
a harmónia magasabb mozgatóelvét, a múlt távlattá aszúsodását sejti, keresi.

KÖNYVRÔL
Petrôczi Éva
ÁFONYAHEGYI
JEGYZETEK
Fekete Sas Kiadó
134 oldal, 1200 Ft  
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Petrõczi Éva  június 5-én,
11 és 20 órakor, 6-án 18 órakor
dedikálja kötetét a budapesti
Vörösmarty téren, a Fekete Sas Kiadó
könyvespavilonjánál.



– Az elmúlt három év során három kötete
született, mely az emlékezés/felejtés dialek-
tikájával foglalkozik.
– Az idô múlásával talán még mélyebben ér-
zem azt a felelôsséget, melyet a nemzeti érté-
kek megôrzése iránt érzek. A feledés és az
emlékezés enciklopédiáját egyaránt a félelem
hívta életre, hogy a közöny és a restség vég-
leg maga alá temeti a múltat. A múlt minden
nemzet talpköve, s a történelmi tudat megér-
tôbbé, elfogadóbbá teszi az embert. Egy nem-
zet élete/története ugyanakkor apró, sokszor
triviálisnak tûnô eseménydarabkákból áll, az
emlékezet pedig abból, hogy egy kávéházban
két alak errôl beszél: „emlékszel, itt ült anno
Nagy Lajos József Attilával, és azt mondta ne-
ki: eccer élünk, eccer élünk, két parasztot lec-
cerélünk.” Ha az ember bemegy a bécsi
Central Kávéházba, az elsô asztalnál egy alak-
kal találkozik, a 19. században élt Peter Alten-
berg költô élethû másával. A bécsiek így jel-
zik, hogy a mi költônk közöttünk él. Ez a kol-
lektív emlékezés nálunk nem létezik.
– Az emlékezés – mennyiben folytatása A
feledés enciklopédiájának?
– Az emlékezés enciklopédiáját tükörnek kép-
zeltem el: azonos mûfaj, bejegyzések, szócik-
kek a történelem képtelenségérôl. Az enciklo-
pédia a hiány mûfaja, a dolgoknak soha nincs
teljes leírása, ahogy Swift mondta: a tökéletes
térkép éppen akkora, mint maga a Föld. Mint
ahogy tökéletes megoldás sincs. Én sem állí-
tom, hogy tudom az „igazat”, csak azt mondom
az olvasónak: „gyere velem, nézzük, talán így
történt, és talán errôl neked is eszedbe jut va-

lami”. Mindkettô 52 fejezetbôl áll, (nem 50 –
nehogy azt mondják, formalista vagyok), mely-
nek mindegyike egy-egy tragikus sorsot villant
fel. A történelmi szálak ezúttal is személyes
sorsokon keresztül bomlanak ki. A felejtéssel
ellentétben azonban itt már nincsenek vígjáté-
kok, a szórakoztatás mellett az irónia és a kese-
rûség adja meg az alaphangot. A feledés encik-
lopédiája a méltatlanul elfelejtettek jogaiért pe-
rel: süket festôk, divatjamúlt költôk jogaiért. Az
új kötet szintén az emlékezésért, a felejtés el-
len harcol, de a megidézett múlt tragikusabb –
a történetekhez vér tapad. Röviden úgy írnám
le a könyvemet, mint egy kávéházat, ahol ott ül
a múlt századi magyar történelem: Adytól és
Gárdonyitól kezdve Mensáros Lászlóig, Dom-
ján Editig és Szécsi Pálig, s a visszatérô szerep-
lôk, pl. Szerb Antal, aki összesen 35-ször lép
színre a kötetben. Sokan személyes ismerôse-
im voltak – de ha megfigyelte a könyv írói atti-
tûdjét, én mindig csak mellékszereplôként je-
lenek meg, mint Caravaggio a képek szélén. A
történetek alapja néha egy pletyka – például
miért romlott meg Bródy és Gárdonyi viszo-
nya? – de e mellett benne van a nemzeti tudat,
a történelmi háttér és az anekdotázó kedv,
amit hiába próbáltak kiûzni a magyar iroda-
lomból, mert Mikszáth óta elválaszthatatlan
tôle. Persze az anekdotázó-kedv is halkabban
szól a „Lágerszemináriumokban”, géppuskák
tüzében, ahol a hóhér csak teázik két akasztás
között. Tömeghalál, öngyilkosok, s a világhá-
ború után lassan felnôtt egy apák nélküli nem-
zedék. A megértés pedig olyan messze van,
mint Makó Jeruzsálemtôl.    
– A nagy nevek mellett ebben a kötetben is
fontos szerep jut az elfelejtetteknek. 
– Így van, a méltatlanul mellôzött, egyébként
nagyon tehetséges Réti Ödön író, aki idôs ko-
rára beleôrült abba, hogy egyetlen novellája
sem nyeri már el a tetszését, vagy a szódás-
szifon-szemüvegû, csúnya vénlány, Kosztolá-
nyi Mariska, akiben kevesen ismerik a Pacsir-
ta fôszereplôjét, s akivel én magam Szabad-
kán találkoztam, kevéssel a halála elôtt, nem
kevésbé fontos szereplôi a könyvnek, mint

Füst Milán vagy Örkény. Azt akartam érzé-
keltetni velük, hogy a történelem nem a hô-
söké, hanem a miénk, egyszerû halandóké, s
hogy olykor épp a legjelentéktelenebbek vál-
nak a múlt tanújává. Nagyot változott a törté-
nelem, s vele együtt az irodalmi ábrázolás. A
jelen történelme többé már nem a nagy, ki-
tüntetett események krónikája. Mindannyian
mellékszereplôk vagyunk, akiket egy erô föl-
dob egy-egy pillanatra, majd visszaejt a sem-
mibe. Írás közben végig Ady Föl-földobott kô
verse zakatolt a fejemben. 
– Új tervek?
– 20 évvel ezelôtt írtam elsôként Elbert János
kritikusról, akinek titokzatos haláláról mélyen
hallgattak idehaza. Magam sem kutattam, mi
történt valójában, helyette sztorikkal töltöt-
tem ki az üres réseket. Most viszont elszán-
tam magam, hogy újraírom a régi könyvet. Az
Állambiztonsági Levéltárban a közelmúltban
kérvényeztem Elbert aktáinak a megtekinté-
sét. Ha megtalálom azt, amit keresek, kará-
csonyra elkészülök az új könyvvel. A másik
könyvterv – ami a fejemben már teljesen kész
van – az 1947-48-as, magyar irodalmi életet
mutatja be, Tersánszkyval, Zilahy Lajossal, Cs.
Szabó Lászlóval, Nagy Lajossal. Már a kötet
címe is megvan: a Fordulat éve. Ezeket az óri-
ásokat én még személyesen ismerhettem,
mint utolsó szemtanú, szeretném megírni iro-
dalmunknak ezt a lázas-tragikus fejezetét.
Mindemellett pedig tanítok, még két sze-
meszterem van a Kaliforniai Állami Egyete-
men, valamint egy-egy elôadássorozat vár
Német- és Olaszországban. Szóval folytatódik
az én „soklaki” életem, de tudja, ahogy öreg-
szem, az élettel egyre kevesebb bajom van.
No persze a siker is sokat segít. 

Maczkay Zsaklin

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2010

AA  ttöörrttéénneelleemm  kkéépptteelleennssééggee
Beszélgetés Ungvári Tamással
Ungvári Tamás Széchenyi-díjas író, mûfordító, irodalomtörténész, új,
a könyvhétre megjelenô kötetével, Az emlékezés enciklopédiájával
– az elôzô kötetekhez hasonlóan – ismét a méltatlanul elfeledettekért,
a homályba veszôk jogaiért perel, miközben drámai erôvel, s mégis
lebilincselô módon villantja fel a történelem képtelenségeit.   

KÖNYVRÔL
Ungvári Tamás
AZ EMLÉKEZÉS
ENCIKLOPÉDIÁJA 
Scolar Kiadó
304 oldal + 24 oldal
képmelléklet, 3500 Ft 
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Ungvári Tamás  június 5-én, 16 órakor,

6-án 12 órakor dedikálja kötetét

a budapesti Vörösmarty téren,

a Scolar Kiadó könyvespavilonjánál.



– Vártunk az interjú elkészítésével, mivel
meg akarta várni, hogy egy bizonyos szer-
zôdés megköttessen.
– Így van. A most formálódó e-könyv-ter-
jesztési piacon az egyik nagy cég a Sanoma
lesz. Velük kötöttünk szerzôdést, s tárgya-
lunk még két másik szereplôvel is. 
– Úgy tudom, a Sanoma barátibb árréssel
dolgozik, mint például az eKönyv Kft.
– Így van, de még mindig nem vagyok elége-
dett. A nyugati példák egyértelmûen abba az
irányba mutatnak, hogy ezen a területen si-
kerül végre normális arányban megegyezni.
A nyugati kiadók elérték a 30–70%-os meg-
oszlást, melybôl természetesen az utóbbi a
kiadóé. A szerzôdéskötéskor, amelyen több
kiadó volt jelen, megbeszéltük, hogy egy-
elôre maradunk a 45–55%-nál – de csak át-
menetileg. Ezzel ugyanis – bármennyire
furcsán is hangzik – hozzájárulunk a ter-
jesztô befektetéseihez, akinek az elején vi-
tán felül sok pénzt kell invesztálnia az üzlet-
be. Azt a határozott ígéretet kaptuk, hogy
ha az áfát csökkentik, és valóban beindul az
üzlet, akkor mi is a nemzetközi gyakorlat-
hoz igazodunk. Ismerve a könyves szakma
eddigi történetét, ez önmagában példátlan
dolog lenne Magyarországon. 
– Miért pont a Sanoma?
– Mert egyelôre csak ez a cég kínált olyan
feltételeket, amelyek nem taszítják a könyv-
kiadókat eleve rabszolga pozícióba, s amely
már az elején, a feltételek kidolgozásakor
partnernek tekintett bennünket, s nem felül-
rôl közölte módosíthatatlan diktátumait.
Számomra ez is a korszakváltás nagyság-
rendjét jelzi, amelyre idestova ötszáz éve
nem volt példa. Gondoljuk csak meg, egy je-
lentôs multinacionális, alapvetôen magazi-
nokat kiadó cég a könyvkiadásba és az elekt-
ronikus tartalomszolgáltatásba fektet. A
döntéshozók – mint ahogy a többi dollár
milliárdokat invesztáló nagymogul is – tud-
hatnak valamit az elkövetkezô technológiai,

és így társadalmi-kulturális forradalom
mélységeirôl. 
– Hogy látja, Magyarországon tényleg elter-
jed majd az e-book?
– Szerintem a papíralapú könyvnek vége
van. Azt persze én sem tudom – mint ahogy
ma még senki sem, hogy mi lesz a végsô
eszköz, s hogy egyáltalán egy vagy több kü-
tyü lesz-e? Lehet, hogy az e-könyv a nyerô,
de lehet, hogy valami olyan dolog, ami ma
még nem is létezik. Összeolvad-e a mobilte-
lefon, az e-könyv és a táblaszámítógép, vagy
egy mobilhoz csatlakoztatunk majd egy e-
papírt és egy klaviatúrát? Aki ma ezt tudja,
biztosan dollármilliárdos lesz.
– Mikor temethetjük el a papírkönyvet Ön
szerint?
– Folyamatról van szó, s nem egy kitüntetett
pillanatról. Bizonyos mûfajokat már el is te-
mettünk. Ezt a bombasztikusnak ható kije-
lentést természetesen történelmi léptékben
értem, ami lehet öt év és lehet tizenöt. Ne-
kem az a határozott érzésem, hogy ez a fo-
lyamat rendkívül gyors lesz. Úgy gondolom,
felgyorsul a hordozók versenye, amely már
meg is kezdôdött, de az igazán nagyok még
csak most fognak beszállni. Az Apple már
beszállt, de a Microsoft, a Google még nem
igazán. És akkor még ott vannak a nagy
elektrotechnikai cégek. Pillanatok alatt ma
még beláthatatlan mértékû verseny alakul ki
közöttük, amely magával hozza a szolgálta-
tók versenyét is, tehát minden – hasonlóan
Gutenberg korához – megváltozik, s a lapo-
kat újraosztják. Számomra csak a folyamat
gyorsasága kérdéses, semmi más. Szerintem
a papíralapú könyv csak sporadikusan, szi-
getszerûen marad meg, de az kérdés hogy
melyek lesznek ezek a szigetek, s fôleg mek-
korák? Régen azt gondoltam, hogy a gyer-
mekkönyvek és a mûvészeti könyvek bizto-
san megmaradnak, ma már ebben is kételke-
dem. Mint ahogy azt sem tudom, hogy ha
valakinek mégis szüksége lesz a papírformá-

tumra, nos, azt otthon nyomtatja ki, vagy a
sarki üzletben. Aki tudja, szóljon nekem is,
sokért nem adnám, ha tudnám a választ. 
– Biztos, hogy eltûnik a papírkönyv?
– A legtöbb mûfajban biztos vagyok benne,
hogy nem lesz papírkönyv, de a többinél is
kétségeim vannak. Ma úgy tûnhet, hogy a
WC-papír minôségû, eldobható, 40-50 ezer
példányban eladható bestsellerek megma-
radnak, de ki tudja… S van egy rossz hírem:
ezt nem a negyven-ötvenévesek fogják el-
dönteni, hanem a mai tízesek-húszasok,
akikrôl tudom, hogy nem úgy viszonyulnak
a papírhoz, mint ahogy az én nemzedékem,
meg az elôttem lévôk. Az is alapkérdés,
hogy mi lesz az oktatással? Megmaradnak-e
a papíralapú tankönyveknél? És attól a pilla-
nattól kezdve, hogy a felhasználó csak és ki-
zárólag a digitális világgal találkozik, a papír-
alapú bestsellereknek is befellegzett.
– Ennek ellenére a könyvkiadók megmarad-
nak majd?
– Nyugalom, könyvkiadók, nem kell kétség-
be esni. Két szereplôre biztosan szükség lesz:
szerzôre és tartalomszolgáltatóra. Kétségbe-
esésre nekünk nincs okunk, aggódjanak csak
a papír-, a nyomdaipar moguljai, valamint a
több száz négyzetméteres könyvesboltok tu-
lajdonosai, szerintem minden okuk megvan
rá. De még a kiadók számára is világossá kell
válnia, hogy semmi sem lesz úgy, ahogy ed-
dig volt. A problémát az jelenti, hogy a ma-
gyar kiadók – köszönhetôen az elmúlt húsz
év elhibázott döntéseinek, a kiadók ostoba-
ságának és gyenge érdekérvényesítô képes-
ségének – súlyosan eladósodtak, tele vannak
könyvszakmai és egyéb hitelekkel, a kintle-
vôségekrôl már nem is beszélve. Most telje-
sen át kellene alakulniuk, s jelentôs tôkét in-
vesztálni az új lehetôségekbe. Mert egy dara-
big – ahogy mondani szokás – itt nem oszto-
gatnak, hanem fosztogatnak, azaz egy ideig
ez nem pénzt hoz, hanem pénzt visz. 

Jolsvai Júlia
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„„SSzzeerriinntteemm  aa  ppaappíírraallaappúú
kköönnyyvvnneekk  vvééggee  vvaann””  
Beszélgetés Gyurgyák Jánossal
Ahogy azt a könyvfesztiválon, illetve az utóbbi idôben számtalan fórumon
tapasztalhatták, Magyarországra is megérkezett az e-könyv. Az e-könyvkiadás
lehetôségeirôl, kifutásáról, jövôjérôl beszélgetünk egy hagyományos, a minôségi
könyvkiadás mellett elkötelezett könyvkiadó, az Osiris Kiadó vezetôjével. 






