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Könyvhét, 2008. április
■ A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tôk Egyesülése idén új helyszínen, a Millená-
rison rendezi meg a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivált április 24. és 27. között. A ta-
vasz legjelentôsebb könyves eseménye hang-
súlyosan témája e számunknak is. Kína a
fesztivál díszvendég országa: Laik Eszter cik-
kében néhány Kínát tárgyaló mûvet ismertet,
és Kína régészeti szenzációjáról szól az Erdé-
lyi Andrással készített interjú. A Könyvfesz-
tiváli elôzetesünkben kis körképet adunk ar-
ról, hogy mivel készülnek könyvkiadók a so-
kak által várt eseményre. A magyar könyvki-
adás dicsôségére idén is elmondhatjuk termé-
szetesen, hogy a fesztiváli újdonságok kínála-
ta rendkívül gazdag, és nagyon változatos, az
események is szép számban kínálják fel ma-
gukat a leendô látogatóknak, emiatt válogatá-
sunk csak töredékét képes visszaadni mind-
annak, amire a látogatók a Millenárison szá-
míthatnak. 

2008. egész évben a Biblia éve és a Rene-
szánsz éve, egy-egy összeállítással nem „tudha-
tó le” egy egész éves rendezvénysorozat, emiatt
bizonyosan visszatérünk alkalmanként az aktu-

alitásaikkal, most
a Magyar Biblia-
társulat mutatko-
zik be lapunkban,
a fôtitkárával, Pe-
csuk Ottóval ké-
szített interjúban.

A gyerekiroda-
lomra, az ifjúság-
nak készült kiad-
ványokra is ki-
emelt figyelmet fordítunk minden számunk-
ban, nincsen ez másként most sem. Állandó
„gyermek, ifjúsági” rovatunk mellett több gyer-
mekkönyvrôl külön is szólunk. A meséknek év-
századok óta gyerekek által nagyon kedvelt sze-
replôi a sárkányok: két „sárkányos” könyvrôl is
olvashatnak e számunkban. A kiváló karikatu-
rista, Dallos Jenô pedig gyerekkönyv-illusztráci-
óiról is beszél.

A rendelkezésre álló terjedelem mindig véges,
és mindig kevésnek bizonyul, így most is azzal
az érzéssel fejezem be a „bevezetôt” lapunknak
e számához, hogy nagyon sok mindent hagy-
tam említetlenül. És ez így van. 

A Szerk. 
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Magunkat ajánljuk

„Elsôsegély” az
érettségi ügyeleten
■ A  Könyvtárellátó Nonpro-
fit Kft. a Nemzeti Tankönyv-
kiadóval együttmûködve
érettségire való felkészüléshez
biztosít segítséget a Kódex
Könyváruházában található
Tankönyvcentrumban és a
szegedi Kazinczy Könyves-
boltjában. 

Minden tanulási szakaszban
adódhatnak olyan kérdések,
amelyeket az érettségizô nem
tud megoldani. Ezekben a
helyzetekben veheti igénybe a
diák az Érettségi ügyeletet,
ahol tanulási „gyorssegély-
ben”, szakmai és metodikai ta-
nácsadásban részesülhet. A
Kódex Tankönyvcentrum és a
Kazinczy Könyvesbolt is
olyan helyszín, ahol minden
tankönyv megtalálható. A
könyvesboltok tulajdonosa, a
Könyvtárellátó az érettségi
ügyelet helyszíneire számító-
gépeket telepít, hogy a tanulók
ezeket az eszközöket is hasz-
nálhassák problémáik megol-
dásában. Az „ügyeleten” dol-
gozó tanárok gyors és haté-
kony segítséget tudnak nyújta-

ni a fiataloknak. Szegeden áp-
rilis 18-ig, Budapesten április
25-ig mûködik az ügyelet
munkanapokon. A két bolt-
ban az érettségihez kapcsoló-
dó könyveket is vásárolhatnak
kedvezményes áron a diákok.

Kitüntetések
március 15-én
■ Március 15-e, az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc
160. évfordulója alkalmából
állami kitüntetéseket és mûvé-
szeti díjakat adtak át az oktatás
és a kultúra területén kimagas-
ló munkát végzôknek. A ki-
tüntetettek között ebben az
évben is voltak a könyvszak-
ma területén dolgozók.

A Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztje (pol-
gári tagozat) kitüntetést kapták:

DIETRICH TAMÁS, a
Bookline.hu Internetes Keres-
kedelmi Nyrt. vezérigazgatója

LAUX JÓZSEF elôadómû-
vész, a JLX Kiadó ügyvezetô
igazgatója,

MÄDL PÁL, a Libro-Trade
Kft. igazgatója.

A kitüntetetteknek gratulá-
lunk. Könyvhét szerkesztôsége

Bret Easton Ellis
kapja a Budapest
Nagydíjat
■ A XV. Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál díszven-
dége, az amerikai Bret Ea-
ston Ellis kapja idén a Buda-
pest Nagydíjat. A szerzônek
elsô Magyarországon megje-
lent könyve, az Amerikai
Psycho rögtön komoly sikert
aratott, ezt követôen vala-
mennyi magyar nyelven
megjelent mûve az olvasói
közbeszéd témája lett, mun-
kássága irodalmi irányzatot
teremtett, amelyrôl iroda-
lomtudósok részvételével
rendeztek már konferenciát
Budapesten is. 

Mûveit a filmesek is szívesen
használják alapanyagul: Az
Amerikai Psycho és A vonzás
szabályai c. köteteibôl készült
filmeket Magyarországon is
bemutatták.

Megjelent mûvei:
Amerikai Psycho
Az informátorok
Glamoráma
A vonzás szabályai
Nullánál is kevesebb
Holdpark
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198. oldal
Az úrnô érintése
Idôutazás Kiss Anna költôvel
A hetvenedik évében járó líri-
kus legutóbbi kötetében,
amely Az éden íze címet vise-
li, Kanada és Izland természe-
ti tájait és ôstörténetét fedezi
föl magának és olvasóinak. Ke-
resi azokat az érintetlen vilá-
gokat, melyeken nem hagyott
még nyomot a modern civili-
záció, ahol romlatlan az élet.
(Mátraházi Zsuzsa)

200. oldal
Kertész Ákos
Az áldozatok
rekviemje

201. oldal
Erdély Miklós
pedagógiai
munkássága
Erdély Miklós (1928–1986) igen
sokoldalú ember volt: végzett
építész volt, de foglalkozott írás-
sal, költészettel, képzômûvészet-
tel, és mindezekkel szoros össze-
függésben filmrendezéssel is. És
tanítással. Tanári tevékenysége
immanens része életmûvének és
a magyar avantgárdnak.
(Jolsvai Júlia)

202. oldal
Költészetünk Napja
és évtizedei
(Csokonai Attila)

203. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ

Tarján Tamás
Anno Domini
A latin kifejezés – Az Úr évében,
vagyis a Krisztus születése utáni
X-ik évben – helyett többes szá-
mú formát kellene használni: az
alábbi könyvek általában nem
egy esztendôhöz, hanem vala-
mely intervallumhoz kötôdnek.

204. oldal
MEGJELENT KÖNYVEK

2008. FEBRUÁR 8. – MÁRCIUS 9. 
A forgalomba került
könyvek válogatott
listája a Könyvtárel-
látó adatbázisa alap-
ján. A teljes lista és a

mûvek további adatai a Könyv-
tárellátó honlapján (www.kello.-
hu) tekinthetôk meg.

208. oldal
LAPMARGÓ

Murányi Gábor
Kalapemelés

210. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI

Mesei és hétköznapi
hôsök
(Cs. A.)

213. oldal
„Az irodalmam
marasztalt Újvidéken”
Végel László nem dicsekszik
erkölcsi erényekkel
(Szénási Zsófia)

214. oldal
Könyvfesztivál
elôtt 
A XV. Budapesti Nemzet-
közi Könyvfesztivál az el-
múlt évek során Kelet-Kö-
zép Európa egyik legna-
gyobb könyvünnepévé nôt-
te ki magát. Megkérdeztünk
néhány hazai könyvkiadót:
„milyen kiadványokkal ké-
szült a fesztiválra?”
(Maczkay Zsaklin)

218. oldal
Kínálat Kínából
A magyar évad végén,
Peking elôtt
(Laik Eszter)

220. oldal
A halhatatlanság titka
A terrakotta hadsereg címmel je-
lent meg kötet a General Press Ki-
adó Különleges könyvek sorozatá-
ban. Az elsô császár több ezres,
föld alól elôkerült agyagkatonasá-
gáról szóló munkát Erdélyi András
fordította magyarra. Ôt kérdeztem
a régészeti lelet mindmáig rejtélyes
történetét feldolgozó mûrôl.
(Mátraházi Zsuzsa)

223. oldal
Egy hétfejû
mindennapjai
Cseh Katalin gyermekverskö-
tete egy sárkány életérôl szól
(Szénási Zsófia)

224. oldal
Természettudományi
enciklopédia sok
kötetben
Beszélgetés
Kocsis András Sándorral
Nagy vállalkozásba kezd a
Kossuth Könyvkiadó. Vagy
folytat egy másikat? A Világ-
történelmi enciklopédia tizen-
hat kötete után a könyvfeszti-
válra megjelenik a Természet-
tudományi enciklopédia…
(Mátraházi Zsuzsa)

218

200
Kertész Ákos
Az áldozatok rekviemje
Én megírtam a Makrában a forradalom egyik aspektusát, a Zakariásban
egy másikat, a Halálraítéltben Jeli Ferenc ötletébôl az én ötvenhatom egy
újabb változatát, de további vállalkozásoktól elvette a kedvem a fölisme-
rés, hogy a forradalom ma már senkit sem érdekel, aki politikai hordószó-
nokként szájal róla, azt sem, az is csak használja, él vele, mint az ügyes
karrierista a papa kitüntetéseivel.

Kína
Ha csak arra a jól ismert tényre gondolunk, hogy a
Kínai Nagy Fal az egyetlen emberi kéz alkotta épít-
mény, amely az ûrbôl is látszik, Kína kincs-szere-
pe az emberiség történetében valóban szimbolikus
jelentôséget nyer.

www.konyv7.hu

Fotó: HungariCom
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225. oldal
Sütô János
SPAMtelenül
Szappanos Gábor

227. oldal
Rejtélyes magyar
história
A magyar történelem titkai
(Pompor Zoltán)

229. oldal
Még vénnek is való
film, könyv
Kicsit megfordulnak a trendek.
Általában az a sorrend, hogy
létezik egy ismert, sikeres, jó
regény, és azt adaptálják. Most
meg inkább visszaírják a filmsi-
kert, utóbb támad könyv-ver-
zió, vagy utóbb lesz közkeletû,
a filmes verzió nyomán.
(B. K.)

230. oldal
Az Oscar nyolcvan éve
Furcsa, hogy ez a kis aranyozott
szobrocskát már lassan nyolcvan
éve osztogatják. (A kerek évfordu-
ló éppen jövôre lesz.) Azonkívül,
hogy nem is Oscar-díj a hivatalos
neve, még számos furcsaságról be-
számolhatunk vele kapcsolatban.
(Jolsvai Júlia)

232. oldal
Az Omniában
kezdôdött minden
Beszélgetés
Kelecsényi Lászlóval

„A mozi közös álom. Együtt ál-
modjuk a történetet. Kívül
hagyjuk privát életünket, gond-
jainkat. Ugyanazt látjuk, de
mindenki külön-külön teszi
magáévá a képsorok sugallatát.”
(Illényi Mária)

233. oldal
Párizs a világ közepe
(K. S. A.)

235. oldal
Néha az Akadémia
segít…
Megjelent a Mi MICSODA
könyvsorozat 100. kötete. Ba-
bai Éva, a magyarországi Tess-
loff Babilon kiadó vezetôje
mesél a kezdetekrôl, a gyere-
kek kérdéseirôl, a szóalkotás-
ról és egy különleges kiadásról.
(Ócsai Dorottya)

236. oldal
Félelemoldó
meseköltészet
Nádori Lídia –
Kun Fruzsina:
Sárkány a lépcsôházban
Jancsi meséi
(Pompor Zoltán)

238. oldal
Az impresszionizmus
mûvészei
Nathalia Brodskaya:
Impresszionizmus
(Jolsvai Júlia)

243. oldal
Hogyan írjuk le
az intelligenciát?
Anna T. Cianciolo –
Robert J. Sternberg:
Az intelligencia
rövid története
(JJ)

244. oldal
Kontrolling
elemek
a könyvkiadásban:
Kettôs könyvvitel,
eredményszemlélet
és pénzgazdálkodás
(Dr. Bódis Béla)

245. oldal
Lipcse nagyon olvas
(Kállai Andrea)

247. oldal
Hagyjuk ôket élni!
Vekerdy Tamás
a gyerekekrôl és az oktatásról
(P. E.)

248. oldal
Kertész Ákos
Mi fán terem
a forgatókönyvíró?

250. oldal
Sikerlista

252. oldal 
„Rajzaim önmagukat
érvényesítik”
Beszélgetés
Dallos Jenôvel
(Csokonai Attila)

254. oldal
Legyen újra téma a
Biblia – 2008 a Biblia
éve Magyarországon
Beszélgetés Pecsuk Ottóval
(Pompor Zoltán)

213247
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Hagyjuk ôket élni!
Vekerdy Tamás a gyerekekrôl és az oktatásról

Az úrnô érintése
Idôutazás Kiss Anna költôvel
A nemzeti ünnep alkalmából

Kiss Anna költô a Magyar
Köztársaság Babérkoszorúja

kitüntetést vehette át. A het-
venedik évében járó lírikus
legutóbbi kötetében, amely

Az éden íze címet viseli, Ka-
nada és Izland természeti tá-
jait és ôstörténetét fedezi föl

magának és olvasóinak.

„Az irodalmam
marasztalt Újvidéken”

Interjú
Végel Lászlóval

Különös aktualitást
kapott most a vajdasági

értelmiség véleménye
helyzetükrôl és a kisebb-

ségi létrôl a koszovói
események és az azt

követô szerbiai
események kapcsán.

www.konyv7.hu



A nemzeti ünnep alkalmából Kiss Anna költô a Ma-
gyar Köztársaság Babérkoszorúja kitüntetést vehette
át. A hetvenedik évében járó lírikus legutóbbi köte-

tében, amely Az éden íze címet viseli, Kanada és Iz-
land természeti tájait és ôstörténetét fedezi föl ma-

gának és olvasóinak. Keresi azokat az érintetlen vilá-
gokat, melyeken nem hagyott még nyomot a mo-

dern civilizáció, ahol romlatlan az élet. Következô
kötete: Az úrnô ezüst ujja az idei könyvhétre várha-

tó, s a kazah pusztába röpít.

■ Amikor belép a látogató a
zuglói szalagház lakásába,
gyors idôutazás részese lesz.
Odabent régi bútorok, tár-
gyak, konyhai eszközök, rok-
ka, a hálószobába is bepillan-
tást enged vendéglátóm, Kiss
Anna, ott az ôsök rusztikus
keretbe foglalt képei sorakoz-
nak a falon. Apja úri szabó-
nak készült, s vizsgamunkája-
ként fehér cérnával kellett fe-
kete frakkot varrnia. Megcsi-
nálta. Rozália, a költônôt ne-
velô rokon szekérderék gyere-
ket vett magához a családból,
az elsô világháborúban elár-
vultakat, illetve az utána kö-
vetkezô válságban nehéz anyagi helyzetbe került fiúkat és lányo-
kat. Kiss Anna lett közöttük a kilencedik. 
– Az apai nagyanyám horvát-morvának mondta a családját, te-
hát volt benne szláv, kelta és germán vér, a nagyapa pedig jász-
kun palóc, anyám és nevelôanyám cívis debreceni – magyaráz-
za a költô. – Mind kutya kemény természetû fazon, s ez nyilván
rajtam is meglátszik. A követ is fölszántom és nagyon nehéz en-
gem kiingatni bármibôl, amit egyszer elhatároztam. A kritiku-
soknak például rettentô sok baja lehet velem, mert én minden
írásukat elolvasom, mindenre reagálok és magamban értékelem,
de eltéríteni attól, amit elkezdtem, elgondoltam, se a közönség,
se a kritika nem tud.
– Úgy gondolja, hogy nem kellôképpen értékeli Önt a kritika? 
– Kétféle kritikát kapok, az egyikfajta jól ismeri és szereti a ver-
seimet, a másiknak fogalma sincs az én világomról, amelyben
élek, mozgok. Az ilyen kritikus vagy jóindulatú fejcsóválással
nézi a mûveimet, vagy olyan dolgokat mond, amelyek sértésnek
is megfelelnek. Én ezt megbocsátom és hagyom. Végül úgyis ki-
derül, hogy nekem volt igazam. Mindenki, aki valami újat kezd,
s hisz a saját elgondolásában, abban bízik, hogy jobban fogja csi-
nálni, mint az elôdei. Ebben a magabízásban vagyok én erôs,
mert egy falut kaptam ajándékba, Zsadányt, ahol a magyar ôs-
történetet élhettem a valóságban.
– Milyen volt az ôstörténethez közelítô zsadányi élet?
– Ez a Körösök vidéke alatt van, nagyon közel a román határ-
hoz. A templomából odalátszanak a váradi tetôk, voltaképpen
Váradhoz tartoztunk a boldogabb idôkben, s ez a lakosságon

is meglátszik, a beszéden is. Tehát az erdélyi tisztából van
benne valami. Elképesztô hozzáadások is akadnak az ottani
nyelvben, tudniillik ez egy török–tatár hengerelte hely, s azok-
ban a vészes idôkben a település két templommal rendelke-
zett. A mostani templom mellett volt egy másik a nádasban.
Ez a Sárrét alja, mára kiszáradt. Akkoriban lehetôségük volt a
nádasba menekülni az embereknek, így úsztak meg vészterhes
történelmi korokat. Ez az erôs túlélni akarás visszaköti a né-
pet a régi nomadizáláshoz, illetve nem hagyja elszakadni at-
tól. Nagyon jól tudjuk, hogy ami megmaradt nekünk az ôstör-
ténetünkbôl, a mindenkori múltunkból, a legkincsebb kin-
csünk, azt a nagyszülôk hagyományozzák az unokákra, mert
az anyák–apák rájuk sózzák a gyerekeket, s a türelmes nagy-

szülô ilyenkor a saját gyerekko-
rából veszi elô a történeteket,
emlékeket, azt adja tovább. A
verseimben én ezt viszem to-
vább nyelvileg, gondolatilag.
Engem mindig zavart, hogy
magyarként csak 1000 karácso-
nyától vagyunk, csak azt tud-
juk úgy-ahogy, ami onnantól
kezdve történt velünk. Negy-
ven éve matatok a korábbi
múltunk után.
– Hol lehet nem történészként
a magyarok vándorlásának
eseményei után „matatni”?
– Heteket, hónapokat töltöttem
Észak-Oroszországban, Szibéri-
ában, Mongóliában, legutóbb
Izlandon és Kanadában. Kere-

sem ôsi útjainkat, találkozási pontjainkat más népekkel, a közös
szavakat, azonos hagyományokat, meg azt, ami nagyon külön-
bözik, mert az is jelent valamit. 
– Milyen, a magyarral közös szavakat lehet találni ezeken a
kietlen helyeken?
– Érdekeseket. Az ó-izlandiban például van a magyarokat jelölô
szó, amelybôl sejthetô, hogy minket türkként kezeltek. Amikor
Kanadában jártam, kérésemre elvittek Új-Fundland legcsúcsára,
megnézhettem a nagy gonddal rekonstruált viking telepet. Azért
is kíváncsi voltam erre, mert tudjuk az ide vonatkozó sagákból,
hogy az ott hôs vitézként tisztelt Vörös Erik barátját, fiának ké-
sôbbi nevelôapját Tyrke-nek hívták. Úgy tartják róla, hogy vala-
honnan Európa déli felébôl került hozzájuk. Mivel Tyrke a ne-
ve, csak türkre gondolhattak. Aztán megvan az izlandiban kö-
zépkori bölcsôdalként a „Kis kece lányom” kezdetû esküvôi
ének vándormotívuma, amely egyébként fellelhetô a bolgárban
és rejtve a mongolban is. A finnugorság meg a türkség kapcso-
lódását talán sokkal korábbról kellene kutatni, mint ahonnan
ma vizsgálják. Az eredetvitába nem szállnék bele, az nem az én
szakmám. 
– De a verseiben elôjön ez a téma, az e tárgykörre vonatko-
zó felismerése.
– Úgy, ahogy mondja: elôjött, mert sokszor rácsodálkoztam,
hogy tudtam azt, amit leírtam. Ebben a genetika is benne van.
Ha apám görbe kisujját megöröklöm, akkor a közös történetek
miért ne hagyományozódhattak volna rám? Az ember érez bi-
zonyos dolgokat. Amikor van egy olyan kirakósa, amelyen már
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sok minden a helyére került, a többit elôhívja a tudatalattijából.
A költészet nem homály, az roppant erôs figyelem, a legerôsebb
koncentráció, felhozzuk a már rég elmerült ismereteket. Az írás-
hoz megteremtem magamnak az abszolút nyugalmat, akár hete-
kig, hónapokig. Ilyenkor nem vagyok itt senkinek. 
– Elhatározás kérdése, hogy mikor következik el ez az idô,
vagy jön valami, amit ihletnek szokás nevezni?
– Van egy fônököm, az a tehetségem. Ô tudja. Rettenetes nagy
erô az övé. Érzésem szerint a tudatalattiban rejtezik és ô maga a
mindenkiben ott alvó ôsemlékezet. Nem védekezhetem ellene,
mert ha nem mûködtetem, felôröl engem. Tudom, hogy figyel-
met, idôt és energiát és nyugalmat kell hagynom az írásra, mert
ezért vagyok a világon. Minden mást tudnék nélkülözni, csak
ezt nem, mert bolonddá tesz, ha nem alkothatok. Elôször írok
mindent, ami jön, ilyenkor olyan vagyok, mint a szülô nô, utá-
na pedig, mint a bába, aki rendbe teszi a gyereket, mert csatako-
san nem maradhat. 
– Mitológia, népköltészet vegyül a lírájában víziókkal, álomi
tájakkal, mindez közel áll a gyermeki látásmódhoz, de tömé-
nyen azért nehezen emészthetônek is bizonyulhat. Önnek
mégis sok gyerekverse van, sôt bábjátékok, táncszínházi pro-
dukciók is születtek a mûveibôl. Másként ír nekik, mint a fel-
nôtteknek? 
– Csak annyiban, hogy a felnôttnél nem nézem, bírja-e az értel-
me. Kapaszkodjon, s ha nem akar, akkor nem ô az én emberem.
Olvasson mást, vagy kérdezzen, gondolkodjon. A gyereket kí-
mélem, az ô kisebb világához igazodom, olyan dolgokkal nem
kínálom meg, ami a látókörén kívül esik. Mostanában már rit-
kán megyek el itthonról, inkább cellaéletet élek, mert még úgy
halok meg, hogy nem végeztem el azt, amiért a világon vagyok!
Régebben tartottam rendhagyó irodalomórát, s akkor a „hülye
vagy Pistike” típusú kisgyerek volt a legelsô, aki kinyitotta a szá-
ját, hiába rángatta a tanító nénije, hogy hallgasson. S amikor
megszólalt: nagyon közel járt a vers lelkéhez. Engem a gyerek
mindig is megrendít, mert akármilyen, ô a kezdet és a remény;
középpontja a világnak. Van, aki ezt az eszével tudja, én a szí-
vemmel is. 
– Mit tartogat az olvasóknak a könyvhétre várható új köteté-
ben, Az úrnô ezüst ujjában?
– Az úrnô az a Nagy Anya, aki ha ujjával homlokon taszítja az
embert, akkor megjelöli. Leírtam, mert végre tudom, milyen a
kazah puszta, tudom, mi van fölötte, mert jártam ott, tudom, mi
van azon túl, jártam ott, tudom, mi van az orosz pusztákon, jár-
tam ott. Az úrnôt el tudtam helyezni általam ismert tájra, ahol
ha leül az ember egy kurgán mellett, nem tud fölállni, mert már-
is honvágya húzza vissza. Most írtam meg azt a magamat, aki
akkor lehettem, amikor a magyarok még túl az Urálon csak ké-
szülôdtek, újra, Nyugat felé. Azt akartam, hogy aki beleesik eb-
be a családi történetbe, az érezze, ez az ô története, ez az ô ôs-
anyja is. A Nagy Anyának rengeteg gyereke van, a férje, ha ha-
zajön, gyorsan nemz egy újabbat, aztán visszamegy harcolni,
mert ez az élet; csapják, gyilkolják egymást a népek. A történe-
tük nem nosztalgikus. Irgalmatlan körülmények, nehézségek kö-
zött nevelték föl a családokat, növelték a népességet, hogy hazát
tudjanak foglalni a többi szerencsétlentôl. Ez az ôsanya nagyjá-
ból úgy boldogul az életben, mint ahogy én most, éppúgy nem
lehet megakadályozni a tervei végrehajtásában, mint ahogy en-
gem sem. Leírom mindazt a rémséget, ami akkor lehetett, és
hozzáteszem a mostani rémséget. Szépelgés nélkül is ott van az
élet derûje, a sors gyönyörûsége és azok az erôk, amelyek az em-
bert mozgatják. Például a tehetség vagy a szerelem. Mit tudunk
mi ezekrôl? Semmit, de nem is kell tudnunk, elég átélnünk. Ez
maga az életbe vetett bizalom és a remény. 

Mátraházi Zsuzsa 

interjú



Én nagyon nem akartam filmet csinálni
a forradalomról az ötvenedik évforduló
alkalmából. Ha nincs Szomjas György

filmnovellája, sosem fogok bele. 

■ A rendszerváltás hajnalán azt hittük, ránk kö-
szöntött a szólásszabadság, ám hamar kiderült,
hogy csak a gyûlöletbeszéd, az uszítás, a mocs-
kolódás és politikai rágalmazás szabadsága jött
el. De azért megpróbáltuk tiszta szívvel elmon-
dani ötvenhatról a magunkét, megcsináltuk
Zsombolyaival a Halálraítélt címû elsô és egyet-
len ötvenhatos filmünket. 

Én megírtam a Makrában a forradalom egyik
aspektusát, a Zakariásban egy másikat, a Halálra-
ítéltben Jeli Ferenc ötletébôl az én ötvenhatom
egy újabb változatát, de további vállalkozások-
tól elvette a kedvem a fölismerés, hogy a forra-
dalom ma már senkit sem érdekel, aki politikai
hordószónokként szájal róla, azt sem, az is csak
használja, él vele, mint az ügyes karrierista a pa-
pa kitüntetéseivel. 

Mint minden történelmi esemény, ötvenhat is roppant bo-
nyolult, ellentmondásos, sok szálból összesodort jelenség volt,
amit ma éppen összetettsége miatt, ahány politikai percember-
ke csak ágál a színen, mind úgy akar használni, mint a saját szö-
vésû lobogóját. Amibe mindjárt az orrát is belefújta – mert így
kerek a világ. 

A forradalom ötvenedik évfordulója közeledtével aztán vég-
képp eldöntöttem, hogy lakatot teszek a számra, nem engedtem
semmilyen csábításának: nem akartam megszólalni. A sok hazug
csinnadratta között úgyis elveszett volna a hangom. 

És akkor Szomjas Gyuri filmrendezô barátom mutatott nekem
egy filmnovellát, amit ô maga írt. Furcsa írás volt, részben sza-
badvers, részben filmszüzsé, de az kiderült belôle, nagyjából mi-
lyen filmet képzel el. Kölykökrôl, kamaszokról szólt, akiket
meggondolatlanul pofázó felnôttek belerángattak a fegyveres
harcokba, anélkül, hogy világosan látták volna akár az okokat,
akár a célokat, és így lesznek ezek a naiv kamaszok a politikai fe-
lelôtlenség és tudatos gengszterizmus áldozatai. Ez fölkeltette az
érdeklôdésemet. Úgy éreztem, ez az egyetlen nézôpont, ahon-
nan a forradalom még történelmi hazugság és árulás nélkül meg-
közelíthetô. A beetetett kamaszok a legolcsóbb katonák szerte a
világon, így a filmünkkel aktuális világjelenségrôl is szólunk. A
rászedett kölykök halála mindig sokkoló, ahhoz a nézôhöz is
közel hozzuk így a forradalmat, aki számára eltûnt már a múlt
ködében. 

Megírtam Szomjasnak az irodalmi forgatókönyvet, és hogy a
filmnek reklámot csináljunk, gyorsan átdolgoztam regény for-
mára is. Persze a forgatás aztán elhúzódott, fölösleges volt lóha-
lálában összecsapni a regényt; több mûgondot fordíthattam vol-
na a formára, viszont a kiadónak kapóra jött az évfordulóra „va-
lami ötvenhatos”. (De ez már az én saram…) 

Viszont a technikai forgatókönyvnek már komolyan kellett
számolnia az anyagi lehetôségeinkkel. Az elsô, elnagyolt költség-
vetésünk ötszázmillió forintról szólt. A forgatásra már csak száz-
hatvanmilliót bírtunk összeimádkozni, de belekezdtünk. Sok-
szorosan átgondoltuk, mit hol lehet megtakarítani, minden ga-

rast a fogunkhoz vertünk, a saját honorári-
umunkat is minimálisra szorítottuk, renge-
teg álmunkról lemondtunk. Az a kevés
pénz is úgy jött, hogy naponta kaptuk meg
azt az összeget, ami az aznapra tervezett
forgatásra éppen elég volt. Persze a költség-
vetés és a mûvészi érték között nincs egye-
nes arány, egy történet erejének, a rendezô
és az operatôr tehetségének volt köszönhe-
tô, hogy a film minden anyagi nehézség el-
lenére is meghódíthatta a nézôk szívét. 
Bár a Nap utcai fiúk modelljei az én osz-
tálytársaim voltak, olykor a nevüket is át-
vettem, ez a történet nem az én történe-
tem, én akkor náluk hat–tíz évvel idôsebb
voltam. A film hôsei az én öccseim, kishú-
gaim, akik ott nyüzsögtek körülöttünk az
események sodrában. Rászedett kamaszok,
akiket belehecceltek egy küzdelembe,
melynek sem az oka, sem a célja nem jutott
el a tudatukig. Néha összeszedtük ôket az
utcán, bezavartuk a kapualjakba, máskor
örültünk, ha a lövöldözésüket hallottuk:

ott a mieink állják a sarat, helyettünk is, gondoltuk, vagyis most,
ötven év távolából, felelôsnek érzem magam a halálukért. Ez
mozgatott írás közben. 

A történelem folyamat. Én az ötvenhatos forradalmat mindig
is a fölszabaduláskor elmaradt szocialista forradalomnak tartot-
tam. Bármennyire utáltuk is Sztálint és Rákosit, a szocializmus
eszméje valamiképpen áthatotta a tömegeket. Úgy gondoltuk,
a darab jó, csak az elôadás rossz. A magyar közgondolkodás
nagy veszélyének tekintem, hogy ma senkit sem érdekel a tör-
ténelem, pedig a mai nap minden perce, nemzeti és individuá-
lis azonosságtudatunk is a tegnap méhében fogant. Nem vélet-
len, hogy minden hatalom retteg a múlttól, elég talán, ha Or-
well 1984-jére hivatkozom. 

Ezek a gyerekek nem a szocializmus ellen, és nem is a szocia-
lizmusért harcoltak. Harcoltak? Egyik percben katonák, fölkelôk
voltak, másik percben hülyéskedô kamaszok. Szerelmesek és fél-
tékenyek, és rajongtak a rock-and-rollért, és Elvisért. A hazát
védték? Vagy a grundot? A Nap utcai mozit és a környékét? „Mi
ezt a sarkot vállaljuk”, mondták, mert az ô kis világukban ez volt
a haza. Ahogy a Pál utcai fiúk kis világában a grund. Látensen
persze bennük élt a magyar haza képe is, de ezek a képek és kép-
zetek tisztázatlanok maradtak a kamasztudatukban. Ôket egy-
szerûen megtámadták az oroszok. Azok a katonák, akiket ôk so-
hasem bántottak. És akit megtámadnak, az védekezik, nem igaz? 

Amikor megírtam a Sütô testvérek halálát, Juli halálát, a Totya
halálát, nekem bizony könnybe lábadt a szemem, és úgy képzel-
tem, a nézônek is elszorul majd a torka. De Szomjas szemlélete
keményebb, kicsit sprôdebb, mint az enyém, és persze grotesz-
kebb is. Ez a lényeges különbség a forgatókönyv és a megvaló-
sult film között (nem az, ami a költségvetéssel magyarázható),
mert ez szemléleti különbség, és két mûvész szemlélete, akármi-
lyen harmonikusan dolgoznak is együtt, sosem fedheti át egy-
mást teljesen. 

Bátrak voltak ezek a srácok, vagy vagányok? Hôsök? 
Az én szememben, a mi szemünkben, akik együtt csináltuk a

filmet: áldozatok 
Ez a film az áldozatok rekviemje. 
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Kertész Ákos
Az áldozatok rekviemje

film és könyv

Kertész Ákos Kossuth-díjához
sok szeretettel gratulálunk.

(A Könyvhét szerkesztôsége)



A magyar könyvkiadásnak még mindig igen ko-
moly adósságai vannak Erdély Miklós életmûvének
feldolgozásával kapcsolatban. Most ebbôl az adós-

ságból törlesztett a Gondolat Kiadó egy szeletet.

■ Erdély Miklós (1928–1986) igen sokoldalú ember volt: vég-
zett építész volt, de foglakozott írással, költészettel, képzô-
mûvészettel, és mindezekkel szoros összefüggésben filmren-
dezéssel is. És tanítással. Tanári tevékenysége immanens ré-
sze életmûvének és a magyar avantgárdnak.

Pályája többféle okból igen késôn indult, eleinte a Képzô-
mûvészeti Egyetemen tanult szobrászatot, majd építészetet a
Mûszaki Egyetemen, ahol diplomát
is szerzett 1953-ban. Építészi állása
mellett hosszú ideig az íróasztalfiók-
nak írt és filmterveket is készített, de
a legnagyobb titokban, senkinek
nem mutatta meg próbálkozásait.
Majdnem negyvenéves, amikor pub-
likálni kezd. Érdekes adalék, hogy a
mûvészettörténet Erdélynek tulajdo-
nítja az ismert ’56-os akciót is Ôri-
zetlen pénz az utcán címmel, mely-
nek során pénzgyûjtô ládákat he-
lyeztek el közterületeken, a követke-
zô felirattal: Forradalmunk tisztasá-
ga megengedi, hogy ÍGY gyûjtsünk
mártírjaink családjának.

A hatvanas években több ízben si-
kertelenül próbálkozott munkái
megjelentetésével, illetve egy film-
tervének (mely soha nem készült el)
megvalósításával. Talán ezeknek az
elutasításoknak, kudarcoknak kö-
szönhetô radikális pályamódosítása:
a késôbbiekben a Magyar Televízió
vágóasszisztenseként dolgozik. A
megélhetéséhez szükséges egziszten-
ciális hátteret fotómozaik találmányára alapított kivitelezô
mûhelye biztosította számára. Az elsô Magyarországon ren-
dezett happeningnek Erdély háza ad helyt 1966-ban, a Szent-
jóby Tamás és Altorjay Gábor által rendezett eseményrôl fo-
tók és filmfelvétel is készültek. A hatvanas évek folyamán
konceptuális akciókkal, filmekkel jelentkezett, melyeket vi-
szont csak a szûk körû szakmai nyilvánosságnak volt módja
megismerni. Ma már talán szélesebb körben ismert például
az 1971-ben Altorjai Sándor kiállításának megnyitóján felol-
vasott Gyagyaista kiáltványa. A hetvenes évektôl kezdve egy-
re inkább elfordul a konceptualizmustól, és fokozatosan a
közvetlen környezete és saját története elemeibôl kezd épít-
kezni. Ez volt az a húsz év, melyben munkássága már a na-
gyobb nyilvánosság elôtt zajlott. Elsô fontos nyilvános elis-
merése 1974-ben történik: megkapja a párizsi Magyar Mû-
hely folyóirat Kassák-díját, s evvel együtt járt verseskötetének
megjelentetése is – mely az egyetlen, életében megjelent ön-
álló kötete. A Balázs Béla Stúdióban készült el elsô filmje, a
Partita, melyet azon nyomban be is tiltottak, és jó ideig csu-
pán egyetlen kópia létezett belôle, az is Erdély tulajdonában.
Második, Álommásolatok címû (1977) filmje már, ha nem is
minden akadály nélkül, de eljuthatott a közönséghez. Ekko-
riban Erdély az ún. Rózsa-csoporthoz csatlakozik, a csoport

a Képzômûvészeti Fôiskolához közel esô Rózsa presszóról
kapta a nevét, ahol fôként a fôiskolások rendeztek idônként
mûvészeti akciókat. 

Ugyanebben az idôben Erdélyt a mûvelôdési ház népmûve-
lôje meghívja, hogy csatlakozzon Maurer Dórához a Ganz Má-
vag Mûvelôdési Házban mûködô mûvészeti csoport vezetésé-
ben (késôbb csatlakozik hozzájuk Galántai György). Így kez-
dôdik Erdély mûvészetpedagógiai tevékenysége, mely aztán
már egész életét végigkíséri. A mûvelôdési házban két éven át
zajló Kreativitási Gyakorlatok címû foglalkozások nem a ha-
gyományos értelemben vett képzômûvészeti munkát vagy al-
kotást jelentették. A résztvevôk a legkülönbözôbb foglalkozá-
si ágakból kerültek ki, fôként fiatalok voltak. Kezdetben a fog-

lalkozások, melyek szakköri jelleggel egy
rajzteremfélében zajlottak, egy Maurer
Dóra által kitalált meghatározott feladat-
tal kezdôdtek, melyekhez Erdély cselek-
véssorokat kapcsolt, mintegy akcióvá for-
málta ôket. A feladatok közé tartozott
például a kollektív rajzolás, a zenére raj-
zolás, egymás árnyékának körülrajzolása,
a zavarva rajzolás, „láncrajzolás”, vagy
különbözô mozgásakciók figyelése, mint
például egy anyaggal letakart emberi test
helyzetének rekonstruálása, egymás moz-
dulatainak utánzása, egy testhelyzet sta-
bilizálása spárgával stb.

Ezt a kurzust követte a FaFej (Fantázi-
aFejlesztô Gyakorlatok) a Vízivárosi
Pinceklubban, ahonnan átköltöztek a
Marczibányi téri Ifjúsági Házba, ahol
egy idô múlva a FaFej átalakult InDiGo
(InterDiszciplináis Gondolkodás) cso-
porttá. A FaFejt kezdetben heti rendsze-
rességgel tartották, és Erdély emlékei
szerint fôként szociológusok, filozófu-
sok és matematikusok látogatták. A Fa-
Fej szervesen illeszkedett a Kreativitási
Gyakorlatokhoz, de a kreativitást a gon-

dolkodás mechanizmusainak szintjén vizsgálta. Erdély olyan
feladatokat adott a résztvevôknek, melyek az ismert gondol-
kodási sémák megkérdôjelezését szolgálták. A válaszadást
igencsak nehezítette, hogy gyakran korlátozta azt egy szóra,
három szóra vagy egy rajzra.

Hogy a kurzus késôbb InDoGo csoporttá alakult át, abban
részük volt a foglalkozásra áramló képzômûvészeti fôiskolá-
soknak. Célul azt tûzték ki, hogy havonta egyszer nyilvános
bemutatót tartanak, melyet heti egy alkalommal készítenek
elô. Már nem tanfolyamról vagy szakkörrôl van szó, mint az
elôzôekben, InDiGóként lassanként a csoport átalakult mû-
vészek alkotóközösségévé, akik viszonylagos rendszerességgel
tematikus kiállításokkal jelentkeztek.

A kötet igen gondosan és alaposan dokumentálja Erdély
Miklós ezen éveit, a szöveg- és tanulmánygyûjtemény funk-
ciót egyaránt betöltve közzétesz minden mára fellelhetô szö-
veget, rajzot, cédulát, dokumentumot, fényképet. 

Jolsvai Júlia

Kreativitási gyakorlatok, Fafej, Indigo. Erdély Miklós mûvészetpeda-
gógiai tevékenysége. Összeállította: Hornyik Sándor, Szôke Annamá-
ria, MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó – 2B
Alapítvány – Erdély Miklós Alapítvány, 534 oldal 2
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Erdély Miklós pedagógiai munkássága

Az InDiGo csoport 1981-ben. A felvétel a
Vonatút címû film elsô forgatási napján ké-
szült. Balról jobbra: Berényi Zsuzsa, Nemesi
Tivadar, Erdély Miklós, Enyedi Ildikó, Bori
Bálint, Peternák Miklós, Sugár János, Bíró
Dániel, Lábas Zoltán (Fotó: Erdély György)



■ Manapság minden középiskolát végzett hazánkfia tudja, hogy
április 11. a Költészet Napja. 1964. óta lassan-lassan köztudottá
vált, ha elôbb nem, legalább 2005-ben, József  Attila születésének
100. évfordulója alkalmából megtudhatta, aki még nem tudta. Azt
is sokan  hallhatták már, hogy ugyan-
ezen a napon, csak öt évvel korábban
született a ma Európa-szerte  legismer-
tebb, legolvasottabb magyar prózaíró
(és költô), Márai Sándor is. S ha jól
emlékszem, a nemrég elhunyt Somlyó
György adta a magyar vers ünnepének
a nevet. (Mint József Attilának Április
11 c. versében olvashatjuk, ünnep volt
az ô születésének napja, a Ferencz Jó-
zsef-i alkotmány ünnepe.)

Ezen a napon, vagy a 11. körüli-
eken országszerte szokás könyv-
bemutatókat tartani, konferenciát
szervezni, elôadóesteket, verses-
zenés összeállításokat celebrálni,
koszorúzni, szavalóversenyt ren-
dezni stb. Ebben az évben, ha jól
értesültem, Europoetica címmel
Nemzetközi Mûvészeti Fesztivált
tartanak Budapesten, április
10–13-án. Szóval, kis túlzással,
megmozdul a fél ország: de mert
a másik fele nem, emez önmagá-
nak, a költôk megint  egymásnak
olvasnak fel, egymással beszél-
getnek a maguk, a költészet, a
könyvkiadás és a versolvasás mai
helyzetérôl. Amit kár volna tö-
mören egy négybetûs szóval leírni. A dolog ér annyit, hogy
majd egy kicsit cizelláljuk. 

Szóval, úgy gondolom, nincsenek könnyû helyzetben a költôk,
ha önálló kötetet  szeretnének kiadni, a legtöbb kiadó, aki mégis-
csak ad ki mai magyar költôket, ezt csak úgy képes megtenni, ha
kap egy kis támogatást (leginkább a Magyar Könyv Alapítványtól
és az NKA-tól), a könyvkereskedôk nem látnak nagy üzletet olcsó
kis verseskötetek árusításában. Vannak divatos költôk éppenség-
gel manapság is, egy-két kiadó megteheti, hogy valakit nyomat, s
van aki magától is nyomul, de a példányszám-rendelés úgy zajlik,
mint mikor a szülô – finom és egészséges – spenóttal akarja meg-
etetni kisgyermekét. (Anyuci kedvéért se! Visszaköpi.) Mindazon-
által nem akarom, nem merem azt állítani, hogy az emberek nem
olvasnak verset. Csak... Hogy kik, mikor s hogyan járultak hozzá
a „leszokáshoz”, errôl érdemes lesz eltöprengeni.

Egy  remélhetôleg kéthavi rendszerességgel jelentkezô sorozat
fölvezetô darabja ez az írás. Hogy pontosan mirôl is fogok ebben
a rovatban írni, azt még igazából nem tudom: a mai  magyar köl-
tészetrôl, a verseskötetek kiadásáról, a pályakezdôk lehetôségeirôl,
gondjairól, kábé, vagy leginkább. Arról, hogy miként látom én a
dolgokat, s miképp maguk a kötetnélküliek–kötetre várók, elsôkö-
tetesek, kiadók, kritikusok. 

Egyúttal „persze” régi emlékekrôl, például elsôként arról, hogy
annak idején, a 60-as  években  megteltek a könyvtárak egy-egy
költôi esten, kifejezetten népszerûek voltak a költôk. Még ha nem
is a legjobbaké volt a terep. Sokan hakniztak, mint a magyarnóta-

énekesek és popénekesek, minek is tagadnánk?! (N. B. 1974-ben
szóban megrótt a sz-i egyetem fura elvtársa,  oktatóm egyébként,
amiért lelkesen írtam az egyetemi lapban egy sikeres Weöres–Ká-
rolyi Ami-estrôl. Mi több, azt találtam leírni, hogy W. S. nagy köl-

tô, a legnagyobbak közül való!) 
1963-tól a Költészet Napjára minden évben megje-
lent a Magvetô Kiadó  gondozásában egy antológia,
a Szép Versek, amit aznap féláron megvehettünk... S
ha már az ember rászokott...  1968-ban látott nap-
világot a kilencek antológiája, az Elérhetetlen föld. Ez
jobban lázba hozott mindenkit, mint az ugyanab-
ban az évben a Kozmosz Könyvek szerkesztôsége
által kiadott Elsô ének. Ennek a kiadónak a bô tíz év-
vel késôbbi kiadványa már inkább csak arra volt jó,
hogy a kritikusok elverjék rajta a port. Ekkor már túl

sok volt a „fiatal költô”. Közben a Szépi-
rodalmi is adott ki antológiában fiatal
költôket, a Magunk kenyerénben és a Ne
mondj le semmirôlben kevesebb költôtôl
bôvebb válogatást kaptunk egy-egy alko-
tótól, és rövid ajánlást egy neves, idôsebb
pálytárstól. Az ÉS-ben ugyanez a gyakor-
lat érvényesült.
Itt most nagy ugrással a mában termek és

jelzem: Hartay Csaba Nyúlzug c. friss ver-
seskötete egységes képi világával, szemléle-
ti és hangulati koherenciájával nagy hatás-
sal volt rám. Különös kontraszt érvényesül
verseiben: sokszor ad hangot valamiféle
hiányérzetnek, ugyanakkor a képei életteli-
ek, életközeliek, természetesek. A 30 éves
Hartay többnyire rövid másfélszáz verse
700 példányban jelent meg. Hogy kiadója

ezt elárulja, szokatlan. Lesz-e ennyi  vásárló? 300–500 példányban
készülnek átlagban a kis kiadóknál a verseskötetek, és reklámra az-
tán végképp nem telik, pedig kellene.

A Használati utasítás c. antológiát Reményi József Tamás és Tur-
czi István válogatta-szerkesztette. A benne szereplô költôk közül a
legidôsebb az 1960-as születésû Miklya Zsolt  (már a gyerekei is ír-
nak!), ô szerepel a legtöbb, tíz verssel, a legfiatalabb, Tari Gergely
20  esztendôs. Szinte kivétel nélkül fôiskolát, egyetemet végzett
emberek, többen PhD-ösztöndíjasok (voltak). Jelentôs folyóiratok-
ban publikálnak, maguk is lapot alapítottak és  szerkesztenek, in-
ternetes periodikában közölnek. Van, akit egyelôre egyformán fog-
lalkoztat a versírás és a zene, esetleg a kalligráfia. Akad, aki mûfor-
dító is, vagy éppen akcióköltészetet és hangköltészetet mûvel. Van,
akibôl soha nem lesz jó költô, van, akibôl talán inkább prózaíró,
kritikus, irodalomtörténész válik. Igen érdekes számomra: valame-
lyikük azt írja, hogy Csoóritól, Petritôl, Nagy Lászlótól és Tando-
ritól is tanul(t). Kívácsian várom, milyen „elegy”- „vegyület”- „öt-
vözet” vagy „mischung” lesz ebbôl. (Vagy szép, mint a varrógép és
az esernyô nem véletlen találkozása...). Néhányan már jelzik be-
mutatkozó írásukban, hogy saját kötetük kiadásra kész, ill. megje-
lenése 2008-ban várható. (folyt köv.)

Csokonai Attila
Használati utasítás
Új Palatinus Kiadó, 232 oldal
Hartay Csaba: Nyúlzug
Podmaniczky Mûvészeti Alapítvány 184 oldal, 1990 Ft
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Tények és emlények

Jellegzetesek, jól felismerhetôk, mutatósak – ha nem is mindig
praktikusak voltak – a három  nagy kiadó elsôkötetes

sorozatának darabjai, az itteniek 1975–1983–1974-ból.
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■ A latin kifejezés – Az Úr évében, vagyis a Krisztus születése
utáni X-ik évben – helyett többes számú formát kellene használ-
ni: az alábbi könyvek általában nem egy esztendôhöz, hanem
valamely intervallumhoz kötôdnek. De a szemle írásakor – 2008
nagycsütörtökén – hívja a papír az archaizáló nyelvi formát, az
Úr nevét, a kiemelt három évszám pedig mintha három harmad-
ra kívánná osztani a 20. századot.

1933
Dsida Jenô gyenge egészsége ellenére nagy utazások tervét forgatta
fejében. Ezek közül egy valósult meg. Magyar karaván Itálián keresz-
tül címû beszámoló-sorozata beszéli el az 1933-as szentév alkalmá-
val Rómában s más olasz városokban tett nagy (csoportos) kirándu-
lás élményeit. Az Erdélyi Lapok számára küldött tudósítások, az
eredeti (ma már megszerezhetetlen) könyv alapján a Mundus Kiadó
rekonstruálta (a korabeli újságfényképe-
ket is felhasználva) e Dsida-mûvet. Pomo-
gáts Bélának nem elôször nyílt tere, hogy
– megint kitûnôen – összefoglalja a rövid
élet gazdag életmûvét, a Nagycsütörtök
költôjének líráját. (Ez igencsak aktuális: az
oeuvre kimaradt például legújabb nagy
irodalomtörténeti összegzésünkbôl.) Ma-
gyar ének zsong Szent Péter sírja mellett,
Bolyongás a Vatikánban, Pillanatfelvéte-
lek, Szent Antal városában – a fejezetcí-
mek jelzik a(z igényes) publicisztikussá-
got. A Szentatya színe elôtt címû részlet a
Tartalomjegyzék látszata szerint sokkal
hosszabb a többinél. Valójában a je-
len kiadás ide ékelte a fényképsort.
„Letérdelünk… A Szentatya közele-
dik hozzánk… – Bene, bene… –
mondja a Szentatya, és szemével, ke-
zével egyaránt simogat. Olyan egysze-
rû, igénytelen Ô ennek a nagy pompá-
nak közepette. És mégis kimagasló,
méltóságteljes fehér ruhájának fensé-
ges egyszerûségében. Arca csupa mo-
solygás, nézése csupa melegség, csupa
szeretet…” Írhatott-, küldhetett-e
mást Dsida haza, Erdélybe, mint a va-
lószínûleg így érzékelt, egyben szim-
bolikusan megemelt esemény szentké-
pét? A biztatást, hogy a pápának valamennyi magyarhoz, zarán-
dokhoz van szava, mindenkivel kezet fog: természetfeletti erôt
közvetít a megmaradáshoz…? A pátoszt az itáliai mindenna-
pok kis eseményei (a képeslap- és kegyszerárusok ügyeskedései
stb.) ellenpontozzák.

1966
Az Illyés Gyulával foglalkozó szakirodalomból általában nem marad
ki Gara László 1965-ös könyve, Az ismeretlen Illyés. Szerényebb hasz-
nú mû a vártnál (amikor az 1970-es évek elején még „csempészáru-
ként” kellett hazahoznom külföldrôl, akkor sem igazolta – nimbu-
sza ellenére – szakmai várakozásaimat). A „Hadúr megfizet érte, remél-
jük!” címû gyûjtemény viszont (Illyés Gyula és Gara László levele-
zése 1939–1966) olyan szakmai–baráti kapcsolatba enged betekin-
tést, amelynek során – ha szünetekkel is – a Magyarországon, illet-
ve Franciaországban élô két fél plasztikus leírásokat nyújt saját szel-
lemi környezetérôl, alkotói stádiumáról. Az Illyés-életmû fordítási,
népszerûsítési kérdéseirôl is érdekeset mondanak a sorok. (Balassi

Kiadó, sajtó alá rendezte Kulin Borbála, szerkesztette Józan Ildikó. A
Pont fordítva sorozat 3. darabja ez. Joggal ébreszt újabb élénk remé-
nyeket a vállalkozás iránt – gondos mellékleteivel is.) Az utolsó –
1966-os – levelekbôl nemigen lehet elôre vetíteni Gara közelgô ön-
gyilkosságának tényét. A szakmai–baráti disputa számos (Illyés-)
adalékot rejteget, s a két levelezô lelki hullámzásainak is dokumen-
tuma (háttérben Illyés-remekek születésével, sorsalakulásával, Gara
egy-két nagy magyarlíra-tolmácsoló nekiszánakozásának heroizmu-
sával). Egy évszázad-harmad – mely Illyés Gyula „középsô” alkotói
periódusa fölé borul kupolaként.

1999
Az Eötvös József Könyvkiadó két kötetet is publikált Hárs Ernô tol-
lából. A Francesco Petrarca-mûfordításról, a Diadalmenetek – Tri-
umphi kétnyelvû kincsesládájáról (illetékesség hiányában) az

ámulat, a köszönet rögzítésén kívül nem szólunk (a borító
fényképére rápillanthat az olvasó). Szörényi László tudós
elôszava arról is informál: Petrarca Daloskönyvének értésé-
hez miért nélkülözhetetlen e (különben töredékes, itt-ott
elsimítatlan) mû ismerete, a 2004-es Petrarca-év (születésé-

nek 700. évfordulója) óta miért nôtt
meg az érdeklôdés a Triumphi iránt.

A Tarlóvirágok Hárs Ernô válogatott
kiadatlan verseit nyújtja át. Az idén
nyolcvannyolc éves szerzô elôszava el-
beszéli, mi került a könyvbe az 1943 és
1999 között keletkezett termésbôl (s
miért ide került mindez). A morális ko-
molyságú világátélés, a cizellált forma-
kultúra e versekben éppúgy megszólal,
mint a Hárs-költészet eddig megismert
gyûjteményeiben. A korai formakeresô
és -próbálgató (kicsit töltelékszavas, ki-
csit esendô) mûvek fokozatosan adják
át helyüket olyan számvetéseknek,
mint az Ars poetica (1948 – „Költô,
maradj meg önmagadnak, / ragyogj
pártatlan, mint a nap! / Homokba
írsz, ha eltûröd, hogy / legyôzzön
zsarnok gondolat…”), az egymástól
homlokegyenest eltérô tónusú Neu-
raszténia (1950) és Rügyköszöntô (1951).
Nincs, nem lehet tényleges kötetegy-
ség e hosszmetszet-könyvben. Csa-
pongása, mélye-magasa a szép. A for-
mamester Hárs Ernô ajándéka az utol-
só, 1999-es vers, a Muskátlis balkonok
(Prigglitz). Kétszer hat során átindáz-
nak a laza és szorosabb rímek, egyedi

rímképletet virágozva: a b c b a c //x c b c x c. Még ebben is le-
het vita: talán az elhagyott a rím a második strófa élén is vissza-
köszön, s hogy az így egyetlen „vak” sor ne maradjon társtalan,
az öt c-bôl a negyedik helyére is írható x.

Félre képlet! Legyen a vers küldötte az egész mû: „Muskátlis
balkonok, / veletek alszom el, veletek ébredek, / mint virágvíze-
sésben – / figyeljetek reám, hogy jó irányba menjek, / bársonyos
lángú szirmotok / utolsó földi percemig kísérjen! // Lábam meg
ne botoljon, / mikor a sötét küszöböt elérem, / s olyan szépnek
találjam – ha létezik – a mennyet, / mint amilyen világontúli bé-
ke / fogad piros kis mécseseitek közt, / feledtetve minden ke-
serûségem”.

Tarján Tamás  

Anno Domini
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK
AA  ttuuddoommáánnyy  áállttaalláábbaann

SSzzaabbóó  SSáárraa,,  GG..  ––  GGoommbbooss  PPéétteerr: Hogyan írjunk (és gépeljünk) szakdolgozatot. Kaposvár:
Profunda Kv. 80 p. Fûzve 1782 Ft

MMúúzzeeuummookk..  MMuuzzeeoollóóggiiaa..  ÁÁllllaannddóó  kkiiáállllííttáássookk

AA  HHaannssáággii  MMúúzzeeuumm  éévvkköönnyyvvee..  55. (2005/2006). Mosonmagyaróvár: Hansági Múzeum. 143 p.
Fve 1909 Ft 

NNyyiittootttt  sszzeemmmmeell  aa  mmúúzzeeuummbbaann: foglalkoztató füzet a helytörténeti és vadászattörténeti
állandó kiállításokhoz általános iskolások számára. [Gyöngyös]; [Eger]: Mátra Múz.: Heves
M. Múzeumi Szervezet. 16 p. Fve 722 Ft 

PPeeáákk  IIllddiikkóó,,  KK..  ––  BBaaggyyiinnsszzkkii  IIssttvváánnnnéé: Mozaikok a Nógrádi Történeti Múzeum képtárából:
kiállításvezetô és foglalkoztató füzet diákoknak és játékos kedvû felnôtteknek. [Salgótarján] :
Nógrád M. Múzeumi Szervezet. 24 p. Fve 891 Ft 

FILOZÓFIA
MMeeyyeerr,,  TThhoommaass: Ludwig Polzer-Hoditz: Egy európai szellem. [Életrajz] Ispánk: Arkánum
Szellemi Iskola K. 536 p. Kötve 3500 Ft

PPffeeiiffffeerr,,  EEhhrreennffrriieedd: Egy élet a szellemért: Ehrenfried Pfeiffer, 1899–1961. [Ispánk]:
Arkánum Szellemi Iskola K. 197 p., [4] t. (Arkánum Szellemi Iskola könyvtára sorozat,
17.) Fve 2400 Ft

SSzzeeggeeddii  NNóórraa: A magában való dolog fenomenológiája: egy klasszikus kanti probléma
Husserl transzcendentális fenomenológiájának perspektívájából. Bp.: ELTE BTK Filozófiai
Int.: L’Harmattan: M. Filozófiai Társaság. 176 p. (Cogito könyvek, 3.) Fve 1901 Ft

PSZICHOLÓGIA
BBaaggddyy  EEmmôôkkee  ––  DDaauubbnneerr  BBééllaa  ––  PPooppppeerr  PPéétteerr: Öröm, harmónia, boldogság + „Boldog
életnek nevezik az örömöt ...” + Örökké várt kék madár. Bp.: Saxum. 240 p. (Az élet dolgai)
(Mesterkurzus) Fve 980 Ft

BBeeaattttiiee,,  MMeellooddyy: Ne függj senkitôl!: [a társfüggôségrôl mindenkinek]. Bp.: Édesvíz. 277 p.
Kve 3390 Ft

BBoollddooggttaallaann  kkaappccssoollaattookk: döntés, felelôsség, gyávaság. Bp.: Saxum: Affarone Kft. 154 p. (Az
élet dolgai) (Mesterkurzus) Fve 980 Ft

ÉÉllmméénnyy,,  ttöörrttéénneett  ––  aa  ttöörrttéénneetteekk  ééllmméénnyyee: tanulmányok László János 60. születésnapjára.
Bp.: Ú-M-K. 249 p. (Pszichológiai horizont, 4.) Fve 2590 Ft

FFeellddmmáárr  AAnnddrrááss  ––  PPooppppeerr  PPéétteerr  ––  RRaannsscchhbbuurrgg  JJeennôô: Végzet, sors, szabad akarat + Szabad
akarat, végzet és sors... + A kételkedô hite. Bp.: Saxum: InfoMed Kft. 158 p. (Az élet dolgai)
(Mesterkurzus)  Fve  980 Ft

KKaallmmáárr  MMaaggddaa: Az intelligencia alakulásának elôrejelezhetôsége és váratlan fordulatai:
rizikómentesen született, valamint koraszülött gyerekek követésének tanulságai. Bp.: ELTE
Eötvös K. 103 p Fve  1800 Ft

WWoooollffssoonn,,  RRiicchhaarrdd  CC.: A boldog gyermek: [érzelmi igények és szükségletek 4-12 éves
korban]. Bp.: Gabo. 128 p. Fve 2990 Ft

VALLÁS
KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk

BBaayyeerrllee  KKoorrnnééll: A Szent Szellembe merülés. Bp.: Evangéliumi K. 32 p. Fve 600 Ft

BBéékkyy  GGeelllléérrtt: A szív embere. Kecskemét: Korda. 95 p. Fve 550 Ft

FFeerreenncczz  IIssttvváánn: Amit az istenhitrôl ma tudni lehet. Kecskemét: Korda. 288 p. Fve 3000 Ft

GGrrüünn,,  AAnnsseellmm  ––  SSeeuuffeerrlliinngg,,  AAllooiiss: Egységben a teremtett világgal. Pannonhalma: Bencés K.
127 p. (Bencés lelkiségi sorozat, 46.) Fve 1750 Ft

HHuugghheess,,  GGeerraarrdd  WW.: Isten mindenekben: A meglepetések Istene folytatása. Kecskemét:
Korda. 384 p. Fve 1980 Ft

JJáálliiccss  FFeerreenncc: Tanuljunk imádkozni. 5. átd. kiad. Kecskemét: Korda. 111 p. Fve 900 Ft

MMáárrttoonn  ÁÁrroonn: Keresztség, hit. Marosvásárhely: Mentor. 230 p. (Márton Áron hagyatéka, 3.) Fve 2100 Ft

NNeemmeesshheeggyyii  PPéétteerr: Jézus és... Kecskemét: Korda. 200 p. Kve 1980 Ft

VVaann  BBrreeeemmeenn,,  PPiieett: Mint megtört kenyér. 3. váltl. utánny. Kecskemét: Korda. 143 p. Fve 900 Ft

VVáárrsszzeeggii  AAsszzttrriikk: Közösségben: apáti tanítások. Pannonhalma: Bencés K. 246 p. (Bencés
lelkiségi sorozat, 47.) Fve 1750 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  öösssszzeehhaassoonnllííttóó  vvaalllláássttuuddoommáánnyy..  

NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa

AA  BBaabbiillóónniiaaii  TTaallmmuudd. Bp.: Ulpius-ház. 375 p. Fve 3499 Ft

DDeesshhiimmaarruu,,  TTaaiisseenn: Igazi zen + Bevezetés a Sóbógenzóba. 2. bôv. kiad. [Budakeszi]:
Mandala-Veda. 319 p. Fve 2790 Ft

NNaaggaammmmaa,,  SSuurrii: Levelek Srí Ramana Maharsi ásramjából. Bp.: Filosz. 254 p. (Arunachala
könyvek) Fve 2800 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
SSzzoocciioollóóggiiaa..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa

CCsseesszznnáákk  IIllddiikkóó: A tiszaújvárosi közmûvelôdés krónikája. 1. köt. A 40 éves Derkovits Gyula
Mûvelôdési Központ története. Tiszaújváros: Derkovits Gyula Mûvelôdési Közp. és Vár. Kvt.
511 p. Fve 3000 Ft

OOssbboorrnnee,,  RRiicchhaarrdd  ––  VVaann  LLoooonn,,  BBoorriinn: Szociológia másképp. Bp.: Edge 2000. 175 p. (SHL
képes könyvek) Fve 1890 Ft

PPoolloonnyyii  PPéétteerr: Múlt a jövôben: írások Kínáról. Bp.: MTA TTI. 415 p. (Társadalom- és
mûvelôdéstörténeti tanulmányok, 39.) Fve 3500 Ft

PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy

CCssuurrkkaa  DDóórraa: Telekitôl Gyurcsányig. Bp.: Ady E. Sajtóalapítvány. 597 p. (Magyar Fórum
könyvek)  Fve 3000 Ft

CCssuurrkkaa  IIssttvváánn: A Lámpás program. Bp.: Ady E. Sajtóalapítvány. 112 p. (Magyar Fórum
könyvek) Fve 1000 Ft

MMiitt  kkeezzddjjüünnkk  vveellee??::  KKááddáárr  JJáánnooss,,  11991122––11998899. [Konferenciakiadvány] Bp.: XX. Század
Intézet. 172 p. Fve 1790 Ft

NNeemmzzeettiissééggii  kkéérrddééss..  NNeemmzzeettii  kkiisseebbbbssééggeekk

KKiisseebbbbssééggeekk  ééss  nnééppccssooppoorrttookk  EEuurróóppáájjaa. Pilisvörösvár: Muravidék Baráti Kör Kult. Egyesület.
294 p. Fve 2000 Ft

KKüüllppoolliittiikkaa..  NNeemmzzeettkköözzii  ppoolliittiikkaa..  EEuurróóppaaii  UUnniióó

AAzz  11995566--ooss  ffoorrrraaddaalloomm  vviisssszzhhaannggjjaa  aa  sszzoovvjjeett  ttöömmbb  oorrsszzáággaaiibbaann. [Konferenciakiadvány] Bp.:
1956-os Intézet. 455 p. Fve 3000 Ft

GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyy

TTaappssccootttt,,  DDoonn  ––  WWiilllliiaammss,,  AAnntthhoonnyy  DD.: Wikinómia: hogyan változtat meg mindent a tömeges
együttmûködés. Bp.: HVG K. 336 p. Kve 4500 Ft

PPéénnzzüüggyy..  AAddóóüüggyy

BBrrüücckknneerr  GGeerrggeellyy  ––  JJuuhháásszz  PPéétteerr: Amit a certifikátokról tudni kell. Bp.: ETK. 27 p. (ETK
füzetek, 24.) Fve 980 Ft

KKeeccsskkeemmééttii  JJuuddiitt: A tôzsde világa: amit az online tôzsdei kereskedésrôl tudni kell. Bp.: ETK.
32 p. (ETK füzetek, 22.) Fve 980 Ft

SShhiilllleerr,,  RRoobbeerrtt  JJ.: Tôzsdemámor. [Tanulmány] 2. kiad. Bp.: Alinea. 350 p. Fve 2951 Ft

NNeemmzzeettggaazzddaassáágg..  GGaazzddaassáággii  hheellyyzzeett

BBooggáárr  LLáásszzllóó: Hálózatok világuralma. Bp.: Kölcsey Intézet: Argumentum. 350 p. (Kölcsey
füzetek, 19.) Fve 2700 Ft

CCssuurrkkaa  EEnnddrree: Globalizáció vagy gazdaságpolitika?: szükségesek-e a megszorítások,
konvergencia programok?. Bp.: Könyvkuckó. 530 p. Fve 3500 Ft

GGaazzddáállkkooddjj  ookkoossaann!!:: a privatizáció és a közszolgáltatások politikája. Bp.: Védegylet: Ú-M-K.
259 p. Fve 2280 Ft

LLáámmffaalluussssyy  SSáánnddoorr: Pénzügyi válságok a fejlôdô országokban: tanulmányok a globalizált
pénzügyi rendszer sérülékenységérôl: Henri L. Stimson-elôadások, Yale Egyetem, valamint a
Görög Nemzeti Bank Xenophón Zolótasz elôadása, Athén. Bp.: Akad. K. 221 p. Kve 3850 Ft

KKeerreesskkeeddeelleemm..  NNeemmzzeettkköözzii  ppéénnzzüüggyyeekk

CCssuurrkkaa  EEnnddrree: A globalizmus gyomrában avagy Lenyelt minket az EU: politikai tanulmány.
Bp.: Alternatív K. 175 p. Fve 1000 Ft

CCssuurrkkaa  EEnnddrree: Új közgazdasági gondolkodás felé. Bp.: Könyvkuckó. 307 p. Fve 1600 Ft

JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy

IInnnneess,,  BBrriiaann: Bûnös elmék: pszichológiai profilalkotás a bûntények felderítésében. Bp.:
Skandi-Wald Kvk. 247 p. Fve 2990 Ft

KKiirráállyy  MMiikkllóóss: Egység és sokféleség: az Európai Unió jogának hatása a kultúrára.
[Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Új Ember. 303 p. (Bibliotheca iuridica, 27.) Kve 2200 Ft

MMoorrvvaaii  KKrriisszzttiinnaa  ––  KKoovvááccss  ZZssoolltt: Magunkfajták. [Interjú] Bp.: Kairosz. 227 p. Fve 2990 Ft

NNoocchhttaa  TTiibboorr  ––  KKoovvááccss  BBáálliinntt  ––  NNeemmeessssáánnyyii  ZZoollttáánn: Magyar polgári jog: kötelmi jog: különös
rész. 2. átd. kiad. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 310 p. (Institutiones juris) (Dialóg Campus
tankönyvek) Kve 4880 Ft

KKöözziiggaazzggaattááss

AA  ffôôvváárrooss  éélléénn: Budapest fôpolgármesterei és polgármesterei, 1873-1950.
[Életrajzgyûjtemény] Bp. : Napvilág. 303 p. Kve 3500 Ft

HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHaaddttöörrttéénneelleemm..  HHoonnvvééddeelleemm

KKeeeeggaann,,  JJoohhnn: A második világháború. Bp.: Európa. 1035 p. Kve 4500 Ft

KKeennyyeerreess  DDéénneess: Életem és katonai pályám. Kecskemét: Szerzô. 336 p. Kve 2850 Ft

SSuunn--zzii: A hadviselés mûvészete: Ping-fa. 4. jav. kiad. Bp.: Hunor. 69 p. (Budo kiskönyvtár)
Fve 1000 Ft

PPeeddaaggóóggiiaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss

NNááddaassii  MMáárriiaa,,  MM.: Adaptivitás az oktatásban. 2. kiad. Bp.: ELTE Eötvös K. 95 p. Fve 2000 Ft

PPeetthhôônnéé  NNaaggyy  CCssiillllaa: Módszertani kézikönyv az irodalomkönyv 9-12. és az
irodalomtankönyv a szakközépiskolák számára 9-12. címû tankönyvcsaládhoz. Bp.:
Korona. 371 p. Fve 2500 Ft

RRooggeerrss,,  CCaarrll  RRaannssoomm  ––  FFrreeiibbeerrgg,,  HH..  JJeerroommee: A tanulás szabadsága. Bp.: Edge 2000:
Oktatáskut. és  Fejlesztô Intézet. 595 p. (SHL könyvek) Fve 3690 Ft

SScchhlleeiinneerrnnéé  SSzzáánnyyeell  EErrzzsséébbeett: Személyiségspecifikus vonások konfliktusos nevelési
helyzetek  megoldásában. Juta: Profunda Kv.: Magánkiadás. 160 p. Fve 2727 Ft

VVeekkeerrddyy  TTaammááss: Gyerekek, óvodák, iskolák. 6. kiad. Bp.: Saxum. 166 p. (Az élet dolgai) Fve 980 Ft

VVeekkeerrddyy  TTaammááss: Másféle iskolák: talán: a Waldorf? Bp.: Saxum. 224 p. (Az élet dolgai) Fve  980 Ft

NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr

HHaannkkóócczzii  GGyyuullaa: Foszlányok az alföldi duda emlékeibôl. 2. átd. kiad. Bp.: Timp:
Hagyományok Háza. 176 p. Kve 2700 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

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

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

Az összeállítás a Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.



LLiisszzkkaa  JJóózzsseeff: Úton lenni ...: egy néprajzkutató töprengései: naplójegyzetek, 1996-2000.
Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 252 p. Kve 2800 Ft

NNééppvviisseelleett..  DDiivvaatt..  RRuuhháázzaatt

KKaattkkóónnéé  BBaaggii  ÉÉvvaa: Így öltözködött a „szögedi nemzet” a szabóipar dicséretére. Szeged:
Móra F. Múzeum. 107 p. Fve 3273 Ft

FFoollkkllóórr..  SSzzeelllleemmii  nnéépprraajjzz

GGáággyyoorr  JJóózzsseeff: Mátyusföldi rózsák és bogáncsok. 1. köt. A – E. Pozsony: Madách-Posonium.
190 p. Fve 2800 Ft

PPaaááll  ZZoollttáánn: Vérrel pecsételve: „Hej, rege rejtem”: 348. Arvisura. [Memoár] Miskolc: Sprint
Ny. 798 p.  Kve 4890 Ft

TTóótthh  LLáásszzllóó: Magyar népmesék. Erdélyi János (alapján) Pozsony: Kalligram. 175 p. Fve
2200 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
TTuuddoodd--ee  aa  vváállaasszztt??: tudomány: 180 kérdés és felelet. Bp.: Tessloff és Babilon. 60, 60 p. (Mi
micsoda) Fve 970 Ft

TTeerrmméésszzeettrraajjzz..  TTeerrmméésszzeettvvééddeelleemm

PPeerrzzsseellôô  nnaappssüüttééssbbeenn. Bp.: Természetbúvár Alapítvány. 307 p. (Útravaló a tudás
birodalmából, 1.)  (Természetbúvár kiskönyvtár) Fve 3990 Ft

CCssiillllaaggáásszzaatt

TTuuddoodd--ee  aa  vváállaasszztt??:: ûrkutatás: 180 kérdés és felelet. Bp.: Tessloff és Babilon. 60, 60 p. (Mi
micsoda) Fve 970 Ft

VViizzii  PPéétteerr: Csillagatlasz kistávcsövekhez: [mit láthatok az égen?]. Szentendre: Geobook. 64
p. Kve  2940 Ft

NNöövvéénnyyttaann

NNöövvéénnyyéélleettttaann..  11––22.. [Felsôoktatási tankönyv] 3. váltl. kiad. Bp.: ELTE Eötvös K. 1034 p. Fve
5625 Ft

RRiimmóócczzii  IImmrree: Gombaválogató 2. Bp.: Szaktudás K. 173 p. Fve 2690 Ft

ÁÁllllaattttaann

BBuurrggeerr,,  JJooaannnnaa: Madarak: képes enciklopédia. Bp.: Ventus Libro. 304 p.Kve 5990 Ft

CCssáánnyyii  VViillmmooss: Kis etológia. 2. kiad. Bp.: Kossuth. 263 p., [32] t.Kve 3400 Ft

MMiihháállyy  LLáásszzllóónnéé  OOppppeellcczz  ÉÉvvaa: Életünk vad madarakkal. Szeged: Bába. 128 p. Fve 916 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy

GGaabbbbaarrdd,,  GGlleenn  OO.: A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve. Bp.: Lélekben Otthon K. XIV,
628 p. Fve 10000 Ft

ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttóó  aannaattóómmiiaaii  eellôôaaddáássookk. 8. Az ivarszervek. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: ELTE
Eötvös K. 122 p. Fve 1901 Ft

PPaajjzzssmmiirriiggyybbeetteeggssééggeekk  aa  ggyyaakkoorrllaatt  oollddaalláárróóll. Bp.: Semmelweis. 288 p. Fve 4500 Ft

RRüübbeell,,  DDoorriiss: Fedezd fel a tested! Bp.: Scolar. (16 p.) (Mit? Miért? Hogyan?, 9.) Kve
2951 Ft

VVaarrjjaassssyy  PPéétteerr  ––  MMééttnneekkii  JJúúlliiaa: Egy vagy kettô?: összenôtt ikrek Magyarországon. Bp.:
Kossuth. 310 p. + mell.: 1 CD Kve 2990 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé

LLeewwiiss,,  SSaallllyy: Újra formában: a szülés utáni tízhetes formába hozó program. Bp.: Gabo. 128
p. Fve  1990 Ft

MMaarrttiinn,,  PPhhiilliipp: Zen kiút a depresszióból: a normális élet szabályai. Bp.: Kelet K. 189 p. Fve
2490 Ft

MMiirreeiisszz  LLáásszzllóó: Jógama: [a hét világ jógája avagy a tradicionális jóga a modern korban].
[Nagykovácsi]: „Harmadik Évezred”. 207 p. (Paradigma könyvek) Fve 2500 Ft

RRaamm  DDaassss: Az öregedés mûvészete: tudatosság, melynek segítségével örömteli
megéléssé alakíthatjuk az öregedést, változást és halált. [Budakeszi]: Mandala-Veda. 265
p. Fve 2790 Ft

SSttrreeaattffeeiilldd,,  DDoommiinniicc: Kokain: egy kábítószer hiteles története. Bp.: HVG Kv. 524 p. Kve
3900 Ft

VVaann  BBrreeeemmeenn,,  PPiieett: A szép öregedés ajándéka. Kecskemét: Korda. 96 p. Kve 970 Ft

YYoouunngg,,  RRoobbeerrtt  OO..  ––  YYoouunngg,,  SShheelllleeyy  RReeddffoorrdd: A pH csoda: étkezzen kiegyensúlyozottan és
nyerje vissza egészségét! Bp.: MG Európa Kft. 341 p. + mell.: 1 CD Fve 2900 Ft

TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt

CCllaarrkk,,  AAnngguuss: Csi-kung. Bp.: Scolar. 223 p. (Titkok nélkül) Fve 1490 Ft

KKáássssaa  LLáásszzllóó: Mindennapi reiki: dr. Mikao Usui természetes gyógymódja. [Miskolc] ; [Onga]:
Hermit: Pythia. 109 p. Fve 2300 Ft

KKuusshhii,,  MMiicchhiioo: Rákmegelôzô és gyógyító diéta: makrobiotikus egészségvédelem. Bp.:
Kossuth. 413 p.  Fve  2990 Ft

MMccLLaauugghhlliinn,,  CChhrriiss  ––  HHaallll,,  NNiiccoollaa: Reflexológia. Bp.: Scolar. 223 p. (Titkok nélkül) Fve
1490 Ft

ÉÉppííttôômméérrnnöökkii  ttuuddoommáánnyyookk

PPeettrróó  BBáálliinntt: Épületek alapjai. Bp.: Terc. 91 p. (Épületszerkezettan) Fve 2800 Ft

JJáárrmmûûvveekk

PPaappaazziiaann,,  AAnnddrréé: 100 legendás vonat. Bp.: Aréna 2000. 151 p. Kve 5980 Ft

EErrddéésszzeett..  EErrddôôggaazzddaassáágg

AAnnddrrééssiinnéé  AAmmbbrruuss  IIllddiikkóó  ––  AAnnddrrééssii  PPááll: Az erdészmester könyve. Bp.: Szaktudás K. 226 p.
(Mestergazda könyvek) Fve 2490 Ft

MMeezzôôggaazzddaassáággNNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett

FFüüllööpp  LLaajjooss: A vincellérmester könyve. Bp.: Szaktudás K. 234 p. (Mestergazda könyvek) Fve
2490 Ft

ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa

GGoonnddoollaattookk  ééss  vvéélleemméénnyyeekk  aa  mmaaggyyaarr  ggaallaammbbffaajjttáákk  kkiitteennyyéésszzttéésséérrôôll.. Szeged: Bába. 354 p.,
[43] t. Fve 5455 Ft

HHaalláásszzaatt..  VVaaddáásszzaattKKrriissttóó  LLáásszzllóó: A vadász-vadtenyésztô mester könyve: vadgazdálkodási
szakmai ismeretek. Bp.: Szaktudás K. 224 p. (Mestergazda könyvek) Fve 2490 Ft

VVeennddééggllááttááss..  SSzzaakkááccsskköönnyyvveekk

FFrraannkk  JJúúlliiaa: Szárnyasételek csirkébôl, pulykából, kacsából és libából: [100 recept]. Bp.:
Corvina. 63 p., [8] t. (Frank Júlia konyhája) Fve 1600 Ft

IIlljjiinniihh,,  NNaattaalljjaa  VVllaaggyyiimmiirroovvnnaa  ––  RRoojjtteennbbeerrgg,,  IIrriinnaa  GGeennnnaaggyyeevvnnaa: Az orosz konyha: 134
tradicionális recepttel. Bp.: Korona. 205 p. Kve 6900 Ft

LLáásszzllóó  EEmmíílliiaa: Afgán ételek. Bp.: Kelet K. 79 p. Kve 2951 Ft

KKöönnyyvvnnyyoommttaattááss..  KKöönnyyvvkkiiaaddááss

BBaannnn,,  DDaavviidd: Nyomdai megrendelôk kézikönyve. Bp.: Scolar. 224 p. (Scolar design) Fve
5996 Ft

KKöözzlleekkeeddééss..  SSzzáállllííttááss

ÁÁccss  GGáábboorr: Fapados forradalom. Bp.: Alinea. 311 p. Fve 2480 Ft

ÜÜzzeemmggaazzddaassáágg..  MMaarrkkeettiinngg

KKeenneesseeii  ZZssóóffiiaa  ––  KKoollooss  KKrriisszzttiinnaa: Szolgáltatásmarketing és – menedzsment. Bp.: Alinea. 400
p. (Üzleti  szakkönyvtár) Kve 3950 Ft

MMaarrkkeettiinngg  ––  ssttrraattééggiiaa  ééss  mmeenneeddzzssmmeenntt. [Felsôoktatási tankönyv]  Bp.: Alinea. 440 p. Kve
4500 Ft

RReekklláámm..  HHiirrddeettééssüüggyy..  TTöömmeeggkkoommmmuunniikkáácciióó

AA  mmééddiiaakkuuttaattááss  mmóóddsszzeerrttaannii  kköövveetteellmméénnyyeeii: média szakos doktori hallgatók konferenciája:
Kolozsvár, 2007. május 11. Kolozsvár: ME: Mûvelôdés. 158 p. (ME.dok könyvtár, 2.) Fve
1145 Ft

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarr

BBoorr..  BBoorráásszzaatt..  SSzzeesszzggyyáárrttááss

BBoorráásszzookk  ttiittkkaaii  ––  ttiittkkookk  ggaazzddááii: források és szemelvények szôlészetünk és borászatunk
múltjából, 1700-1871. Balatonfüred: Szerzô. 224 p. (LA könyvtár, 5.) Fve 1527 Ft

MMiieellôôtttt  aa  dduuggóótt  kkiihhúúzznnáá: kézikönyv borkedvelôknek. Bp.: Alinea. 196 p. Fve  2951 Ft

SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa

PPeerrrryy,,  GGrreegg: Microsoft Office 2007: minden egyben: [Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
OneNote]. Bp.: Kiskapu. XVI, 559 p. Fve 6980 Ft

ÉÉppííttôôiippaarr

GGrrüüttzzmmaacchheerr,,  BBeerrnndd: Kandallók építése: tervek, típusok és építésmódok. Bp.: Cser K. 128 p.
Kve  4995 Ft

DDíísszzttáárrggyyaakk  kkéésszzííttééssee..  BBaarrkkááccssoollááss..  JJááttéékkkkéésszzííttééss

DDrrééhheerr  IIllddiikkóó: Álarcok. Bp.: Cser K. [4] t. (Színes ötletek: mintaívek, 11.) Fve 495 Ft

KKrriiccsskkoovviiccss  ZZssuuzzssaannnnaa: Az origami varázsa: papírhajtogatás egyszerûtôl a bonyolultig.
Kisújszállás: Szalay Kvk. 192 p. Kve 3501 Ft

RRaaddiiccss  MMáárriiaa: Virágos húsvét. Bp.: Cser K. 31 p. (Színes ötletek, 65.) Fve 795 Ft

RRóózzssaa  GGyyöörrggyynnéé  ––  BBaallaattoonniinnéé  RRóózzssaa  EEddiitt: Tojásfestés népi technikákkal. Bp.: Cser K. 30 p.
+ mell. (Színes ötletek, 66.) Fve 795 Ft

SSzzûûccss  AAnniittaa: Fa- és papírdobozok díszítése, festése. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek, 64.)
Fve 795 Ft

WWuurrsstt,,  IInnggrriidd: Ötletek kindertojásból. 2. jav. kiad. Bp.: Cser K. 31 p. + mell. (Színes ötletek,
3.) Fve   798 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
KKeerrtt--  ééss  ppaarrkkééppííttééss

FFeekkeettee  AAllbbeerrtt: Az erdélyi kertmûvészet: Maros menti kastélykertek. Kolozsvár: Mûvelôdés.
175 p. Fve  4009 Ft

JJóóll  tteerrvveezzeetttt  kkiisskkeerrtteekk. Bp.: Park. 256 p. Kve 7900 Ft

ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa

BBeerreettvvááss  NNaaggyy  AAnnddrrááss: Kínai templomok, kínai legendák. Bp.: Selyemút Magazin K.:
Magyar-Kínai Baráti Társaság. 55 p. Magyar és kínai nyelven Fve 1470 Ft

AA  ffóóttii  tteemmpplloomm  ééss  aa  rroommaannttiikkaa  ééppííttéésszzeettee. Bp.: Terc. 233 p. Kve 3600 Ft

GGrraavveetttt,,  CChhrriissttoopphheerr: Várak. Bp.: Park. 63 p. (Szemtanú, 30.) Kve 3300 Ft

HHaajjddaannvvoolltt  MMaaggyyaarroorrsszzáágg: jelen és múlt. [Fényképalbum] Bp.: Gesta. 104 p., [14] t.fol. Kve
6720 Ft

SSttaacccciioollii,,  RRoommoolloo  AAuugguussttoo: Hajdanvolt Róma: jelen és múlt. [Fényképalbum] Bp.; Róma:
Gesta: Vision. 72 p., [24] t. fol. Kve 6720 Ft

TToorroocczzkkaaii  WWiiggaanndd  EEddee: Hajdonába, régös-régön... Kolozsvár: Mûvelôdés. 130 p. Fve 2673 Ft

KKééppzzôômmûûvvéésszzeett

PPaaccssiikkaa  EEmmíílliiaa: Kantáta kilenc tételben: fejezetek Kazinczy Gábor mûvészetérôl. Szeged:
Bába. 65 p. Fve 2160 Ft

SSzzoobbrráásszzaatt

MMuurrááddiinn  JJeennôô: Izsák Márton. Marosvásárhely: Mentor. 43, [44] p. (Mentor mûvészeti
monográfiák, 14.) Kve 2730 Ft

RRaajjzzmmûûvvéésszzeett

DDeebbrreecczzeennii  LLáásszzllóó: Kecsesség, derû, ôsi komolyság: monumentális népi építészeti
emlékekek Erdélyben. Kolozsvár: Mûvelôdés. 235 p. Fve 2673 Ft

IIppaarrmmûûvvéésszzeett,,  ddíísszzííttôômmûûvvéésszzeett,,  iippaarrii  ffoorrmmaatteerrvveezzééss

CCssoommaaggoollááss  ééss  ddeessiiggnn: stancolt kiadványok és csomagolástervek. Bp.: Scolar. 304 p. +
mell.: 1 CD (Scolar design) Fve 5996 Ft

FFeessttéésszzeett

XXIIXX––XXXX..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ffeessttéésszzeett. Kisújszállás: Szalay Kv. 175 p. Kve 4500 Ft

SShheerr--GGiill,,  AAmmrriittaa  ––  KKeesseerrüü  KKaattaalliinn: Amrita Sher-Gil. [Tanulmány] Bp.: Kelet K. 195 p  Fve
5950 Ft

GGrraaffiikkaaii  mmûûvvéésszzeetteekk

JJóózzssaa  IIssttvváánn: Orth István. Marosvásárhely: Mentor. 40, [45] p. (Mentor mûvészeti
monográfiák, 13.) Kve 2730 Ft

TTaannddii  LLaajjooss: Tizenkét tétel Kass János mûvészetérôl. Szeged: [Bába] 143 p. Fve 4364 Ft

FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss

GGéécczzii  ZZoollttáánn: Fotók, amelyek megváltoztatták az évszázadot. Kisújszállás: Pannon
Literatúra. 190 p. Kve 4500 Ft
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Tizenegy éves könyvesbolti gyakorlattal 6 órás munkakörben
könyvesbolti eladói állást keresek. Elérhetôség 06-20-988-11-98 
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ZZeennee

TTóótthh  AAnnttaall,,  MM..: A veszprémi székesegyház 18-19. századi zenéje. Veszprém: Veszprémi
Érseki Kvt. 312 p. + 1 mell. (A veszprémi egyházmegye múltjából, 19.) Kve 3054 Ft

FFiillmmmmûûvvéésszzeett

GGyyeenneess  ZZssoolltt: Fény, mozgás és árnyék: felsôoktatási jegyzet a mozgókép és média
tárgyhoz. Kaposvár: Profunda Kv. 150 p Fve 2727 Ft

SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett

LLeennggyyeell  GGyyöörrggyy: Színházi emberek. Bp.: Corvina. 298 p. Fve 3500 Ft

SSppoorrtt

AAzz  eeggyyiikk  „„ÚÚtt””  aa  hhaarrccmmûûvvéésszzeetteekkhheezz,,  aa  TTaaoo. 6. jav. kiad. Bp.: Hunor. 81 p. (Budo kiskönyvtár)
Fve   1000 Ft

RRééttssáággii  EErrzzsséébbeett  ––  PPáállooss  SSzzaabboollccss: Alpesi síiskola kezdôknek: kézikönyv testnevelô
tanároknak, síoktatóknak és táborvezetôknek. Bp. ; Pécs: Dialóg Campus. 195 p. (Dialóg
Campus sport) (Dialóg Campus szakkönyvek) Fve 3225 Ft

NYELV ÉS IRODALOM
NNyyeellvvttuuddoommáánnyy

BBeennccééddyy  JJóózzsseeff: Retorika: gyakorlati útmutató. [Tanulmányok] Bp.: Tinta. 143 p. (Az
ékesszólás kiskönyvtára, 4.) Fve 990 Ft

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv

BBáánnrrééttii  ZZoollttáánn: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban. [Feladatgyûjtemény]
Bp.: Tinta. 201 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 75.) Fve 1100 Ft

IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy

BBeennyyoovvsszzkkyy  KKrriisszzttiiáánn: Bevezetés a krimi olvasásába. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 171 p.
(Parazita könyvek, 2.) Fve 2500 Ft

EEccoo,,  UUmmbbeerrttoo: Az új középkor. [Esszé] Bp.: Európa. 190 p. (Mérleg) Fve 1901 Ft

FFeejjeezzeetteekk  aa  ffrraanncciiaa  iirrooddaalloommeellmméélleett  ttöörrttéénneettéébbôôll.. Bp.: Kijárat. 309 p. (Spatium, 8.) Fve
2600 Ft

GGiinnttllii  TTiibboorr  ––  SScchheeiinn  GGáábboorr: Az irodalom rövid története. 2. A realizmustól máig. Pécs:
Jelenkor. 737   p. Kve 4500 Ft

KKaarraaffiiáátthh  JJuuddiitt: Marcel Proust: Az eltûnt idô nyomában. Bp.: Akkord. 93 p. (Talentum
mûelemzések) Fve 798 Ft

MMaaddaarráásszz  IImmrree: Kultusz, vita, feledés: olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok. Bp.:
Hungarovox. 224 p. Fve 2000 Ft

NNaarrrraattíívváákk..  66. Narratív beágyazás és reflexivitás. Bp.: Kijárat. 281 p. Fve 2400 Ft

TTöörröökk  EEnnddrree: Átragyogás: az életmû foglalata. Bp.: Oltalom Alapítvány. 671 p. Kve 5727 Ft

MMaaggyyaarr  iirrooddaalloomm

BBaakkoonnyyii  IIssttvváánn: A dolgok arca: arcképvázlat Pék Pálról. Nagykanizsa: Czupi. 130 p. (Pannon
tükör könyvek) Fve 1500 Ft

FFééjjaa  GGéézzaa: Szülôföldem, Felvidék. [Publicisztikai írások] Szolnok; Miskolc: Szépírás K.:
Felsômagyarország K. 204 p. Fve 2100 Ft

GGöörröömmbbeeii  AAnnddrrááss: Sütô András. [Monográfia] 2. bôv. kiad. Debrecen: Kossuth Egy. K. 281 p.
(Csokonai könyvtár, 41.) Fve 3000 Ft

GGyyuurrkkoovviiccss  TTiibboorr  ––  SSzzeemmaaddáámm  GGyyöörrggyy: Az alkotás vegetatív bája. Bp.: Napkút. 117 p., [12] t.
(Beszélgetôk könyvei, 2.) Fve 2490 Ft

NNaaggyy  BBoogglláárrkkaa: Vándorló történetek: kritikák a kortárs magyar irodalomról. Bp.: Kijárat. 184
p. Fve 2000 Ft

SSzzaabbóó  DDeezzssôô: Tanulmányok, esszék. Bp.: Kortárs. 600 p (Magyar remekírók) Kve 4500 FFtt

VVööllccsseeii  JJuuddiitt: Tôle kaptam: [lelkem útjain Szepes Máriával]. Szentendre: Geobook. 85 p. Fve
1500 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
HHoonniissmmeerreett..  HHeellyyttöörrttéénneett

ÁÁbbrraahháámm  IImmrree: Écs község múltja: vizsgálódás a település történeti és nyelvi forrásaiban.
Gyôr: Hazánk. 152 p., [7] t. Kve 1500 Ft

KKuunniiccss  ZZssuuzzssaa  ––  TTaarrnnóócczzkkyy  AAttttiillaa: Várostörténeti mozaikok: röviden Kanizsa 146 épületérôl.
Nagykanizsa: Czupi. [62] p. Fve 1000 Ft

AA  nnaaggyykkaanniizzssaaii  NNaaggyy--MMaaggyyaarroorrsszzáágg--eemmlléékkmmûû: Schless István emlékének. Nagykanizsa:
Czupi. 169 p.  Fve 1700 Ft

OOrrttvvaayy  TTiivvaaddaarr: Pozsony város utcái és terei: Terézváros. Pozsony: Kalligram. 153 p. Fve
2000 Ft

PPéécczzeellyy  LLaajjooss: Közép-Ázsia : „aki erre jár, nem tér vissza”. [Fényképalbum] Bp.: Kelet K. 279
p. Kve   6950 Ft

SSzzeerreellmmüünnkk,,  NNóóggrráádd: vallomások a vidékrôl.  [Piliny]: Tudás-Központ Egyesület. 198 p. Kve
2840 Ft

TTóótthhnnéé  MMááttyyááss  EErrzzsséébbeett: Egy másik Amerika. Székesfehérvár: Ánglius K. 304 p. Fve 1990 Ft

FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikköönnyyvveekk

KKaarrddooss  ÉÉvvaa,,  DD..: Ahol az istenek a földön élnek: indiai útinapló. Bp.: Papirusz Duola. 214 p.
Fve 2790 Ft

ÉÉlleettzzrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett

AA  BBaallaattoonn  ttuuddoommáánnyyooss,,  mmûûvvéésszzeettii  ééss  kköözzéélleettii  aarrcckkééppccssaarrnnookkaa: 200 személy arcképével és
életrajzával.  Tihany: MTA Balatoni Limnológiai Kutatóint. 287 p. Kve 5500 Ft

IIrrooddaallmmii,,  mmûûvvéésszzeettii  ddííjjaass  aallkkoottóókk  bbeemmuuttaattáássaa  ssoorroozzaatt. 4. [Antológia] Bp.: Jelenlét 2000’. 152
p. Fve    3500 Ft

KKeerrttéésszz  EErrzzsséébbeett: A fejedelemasszony: Zrínyi Ilona élete. Bp.: Holnap. 163 p. Kve 2100 Ft

MMaarrttoonn,,  KKaattii: Kilenc magyar aki világgá ment és megváltoztatta a világot. [Életrajzok] Bp.:
Corvina.  312 p.  Fve 3500 Ft

MMiittttáákk  FFeerreenncc: Ötezer év, ezer híres történelmi személy. [Életrajzok] Debrecen: TKK. 640 p.
Kve  5000 Ft

VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett

VVaannddeennbbeerrgg,,  PPhhiilliipppp: A fáraók átka: egy évezredes mítosz megfejtése. Bp.: K.u.K. K. 318 p.
Kve 3300 Ft

MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett

BBuurrgghh,,  HHuuggoo  ddee: Kína – barát vagy ellenség? Bp.: HVG Kv. 343 p. Fve 3200 Ft

TTaapplliinn,,  SSaamm: Kalózok kézikönyve. Bp.: Jel-Kép K. 80 p. Kve 2690 Ft

VVáámmbbéérryy  ÁÁrrmmiinn: A Nyugat kultúrája Keleten. 2. kiad. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 417 p.
(Vámbéry könyvek) Kve 3200 Ft

EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee

BBáánnóó  AAttttiillaa: Rejtélyek a magyar múltból. Bp.: Athenaeum 2000. 208 p. Kve 3990 Ft

BBaatttthhyyáánnyy  LLaajjooss,,  11880077--11884499: emlékalbum. Bp.: BTM: Kossuth. 142 p. Kve 3990 Ft

BBéérreennggeerr,,  JJeeaann  ––  KKeeccsskkeemmééttii  KKáárroollyy: Országgyûlés és parlamenti élet Magyarországon,
1608-1918. Bp.: Napvilág. XI, 477, [10] p. Kve 3900 Ft

LLuukkááccss  LLáásszzllóó: A tisztes ipar emlékei: céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér
megyében és Székesfehérváron. Székesfehérvár: Fejér M. Múz. Ig. 204 p. (A Szent István
Király Múzeum Közleményei. A sorozat, 40.) Fve 3273 Ft

SSáárrmmeelllléékk  ééss  kköörrnnyyéékkee  ttöörrttéénneettee  aa  ffeeuuddaalliizzmmuuss  vvééggééiigg  ééss  aa  ppoollggáárrii  kkoorrbbaann + Sármellék
története a feudalizmus végéig + Sármellék a polgári korban. Kisvarga Lajos – Kisvarga
Zoltán [Keszthely]: Kisvarga Z. 139 p. Fve 2800 Ft

VVéégghh  FFeerreenncc: Birodalmak határán – a Balaton partján: Keszthely végvárváros a XVI-XVII.
században. Bp.: Históriaantik Kvház K. 349 p. (Disszertációk a társadalomtudományok
körébôl, 1.)  Fve 4001 Ft

VVeesszzpprréémm  vváárrooss  ookkmmáánnyyttáárraa: oklevelek a veszprémi érseki és káptalani levéltárakból, 1002-
1523.  Veszprém: Veszprémi Érseki és Fôkáptalani Lvt.: Veszprémi Érseki Kvt. 419 p., [16] t.
(A veszprémi  egyházmegye múltjából, 18.) Fve 3818 Ft

ZZssoollddooss  AAttttiillaa: Családi ügy: IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Bp.:
História: MTA TTI. 171 p. (História könyvtár, 24.) Fve 2500 Ft

SZÉPIRODALOM
AAllffoonnssii,,  AAlliiccee: A nagy arc. Bp.: Egmont-Hungary. 128 p. (Hannah Montana, 3.) Fve 999 Ft

ÁÁlloommllááttóó  ffeennyyvveesseekk: versek és prózai írások. Bp.: Accordia. 183 p. (Accordia antológia) Fve
2200 Ft

ÁÁnnyyooss  PPááll: „Higgy, remélj, szeress!”: Ányos Pál versei, szépprózai írásai és levelei.
Veszprém: Mûvészetek Háza. 285 p. (Vár ucca mûhely könyvek, 16.)Fve 3500 Ft1920 Ft

AAwwddrryy,,  WWiillbbeerrtt  ––  AAwwddrryy,,  CChhrriissttoopphheerr: Thomas a gôzmozdony. 5. Bp.: Egmont-Hungary. 76 p.
Kve 2599 Ft

AAwwddrryy,,  WWiillbbeerrtt  ––  AAwwddrryy,,  CChhrriissttoopphheerr: Thomas a gôzmozdony. 6. Bp.: Egmont-Hungary. 76 p.
Kve 2599 Ft

BBaaiiaa,,  JJoorrggoosszz: Angyali üdvözlet. Bp.: PRAE.HU. 49 p. Fve 1150 Ft

BBaaiinn,,  FFrraanncciiss  WWiilllliiaamm: A Hajnal Leánya: hindu elbeszélések szanszkrit kézirat nyomán. Bp.:
Magvetô: A Tan Kapuja Buddhista Fôiskola. 687 p. Kve 3990 Ft

BBaakkaa  LL..  PPaattrriikk: Az égiek legendája. Bratislava: AB-Art. 157 p. Fve 1400 Ft

BBáálliinntt  ÁÁggnneess: Mi újság a Futrinka utcában? Bp.: Holnap. 169 p. Kve 1700 Ft

BBaarraannyyoovviiccss  BBoorriisszz: Szerjozska szuflé. Pozsony: AB-Art. 70 p. (Start könyvek, 17.) Fve
1100 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: Kisbaconi versek. Kolozsvár: Mûvelôdés. 215 p. Fve 1527 Ft

BBeennttlleeyy,,  DDaawwnn: Miért esik le minden?: [gravitáció]. Bp.: Egmont-Hungary. [28] p. (Töprengj
Micimackóval!, 9.) Kve 1399 Ft

BBooggddáánn  KKáállmmáánn: Csak a szépre emlékezem... Marosvásárhely: Mentor. 481 p. Fve 2490 Ft

BBooggnnáárr  SStteeffáánniiaa: Létképletek. [Aforizmák] Bp.: Littera Nova. 101 p. (365 aforizma, 1.) Fve
1990 Ft

BBoorrooss  BBáálliinntt: Legújabb igazmesék. [Memoár] Gyôr: Hazánk. 239 p. Kve 1600 Ft

BBuurrggeessss,,  AAnntthhoonnyy: Egy tenyér ha csattan. Bp.: Európa. 217 p. Fve 2000 Ft

CCaabboott,,  MMeegg: Locsifecsi királynô. Bp.: Ciceró Könyvstúdió. 321 p. Fve 2200 Ft

CCaaiinn,,  JJaammeess  MM.: Mildred Pierce. Bp.: Európa. 419 p. Kve 2500 Ft

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Poirot elsô esetei. Bp.: Európa. 315 p. (Európa krimi) Kve 2000 Ft

CCoolllliinnss,,  TTeerrrryy: Boldog Valentin-napot! Bp.: Egmont-Hungary. 64 p. + mell. (Tengeri sztori, 5.)
Fve  899 Ft

CCoolllliinnss,,  TTeerrrryy: Tengeri teadélután. Bp.: Egmont-Hungary. 63 p. + mell. (Tengeri sztori, 4.) Fve
899 Ft

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: Menekülés a boldogságba. Bp.: EX-BB K. 140 p. (Bastei romantik)
Fve 820 Ft

CCssaabbaaii  MMáárrkk (Wander, Mark): Rossz úton. Bp.: Accordia. 258 p. (Krimi-tár, 1.) Fve 1390 Ft

CCssiiffffáárryy  ZZoollttáánn  LLaajjooss: Éjek vándora. Bp.: Accordia. 105 p. Fve 1890 Ft

CCssóókkaa  FFeerreenncc: Tíz golyó Isten szívébe. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 135 p. Fve 1990 Ft

DDeelliinnsskkyy,,  BBaarrbbaarraa: Családi viszonyok. Bp.: Gabo. 409 p. Fve 1990 Ft

DDiicckk,,  PPhhiilliipp  KK.: Várjuk a tavalyi évet. Bp.: Agave Kv. 203 p. Fve 2480 Ft

DDiicckkeennss,,  CChhaarrlleess: Szép remények. Bp.: Magvetô. 496 p. (Magvetô remekírók) (Fehér holló
könyvek) Kve 2590 Ft

DDoommjjáánn  GGáábboorr: Csalódott szereplôk. Veszprém: Mûvészetek Háza. 130 p. (Vár ucca mûhely
könyvek, 14.) Fve 1200 Ft

DDoommoonnyyii  RRiittaa: Süteménység: a sütemények édes élete. Bp.: Athenaeum. 37 p. Kve 1691 Ft

DD’’OOrrttaa,,  MMaarrcceelllloo: Rómeó alulról jegyezte el Júliát. Átd. kiad. Bp.: Európa. 146 p. Kve 2500 Ft

EEmmôôddii  GGyyuullaa: Határon innen, határon túl. [Miskolc]: Press Team. 76 p. Kve 830 Ft

EEmmôôddii  GGyyuullaa: Könnyes szemek. [Miskolc]: Press Team. 120 p. Kve 960 Ft

FFaallllooww,,  MMaarrttiinnaa: A Szigetasszony. Bp.: Accordia 195 p. Fve 1790 Ft

FFaarrkkaass  CCssaabbaa: Mozdulatlan esô. Bp.: Accordia. 200 p. Fve 1901 Ft

FFaazzeekkaass  IIssttvváánn: Megnyerhetô veszteségeink. Bp.: Hungarovox. 159 p. Kve 1500 Ft

FFeehhéérr  BBééllaa: Alszik a doki Betlehemben. Bp.: Kortárs. 214 p. Kve 2500 Ft

FFeekkeettee  GGyyuullaa: Naplóm a történelemnek, 1941-2000. 1. 1941-1972. 2. 1973-1984. 3.
1985–1992. 4. 1993-2000. Bp.: Trikolor. 3401 p. Kve 18667 Ft

FFeekkeettee  IIssttvváánn: Tüskevár. 11. kiad. Bp.: Móra. 302 p. (Fekete István mûvei) Kve 1990 Ft

FFlloorriiaann,,  FFiilliipp: Kisujjak. Bp.: Magvetô. 249 p. Kve 2690 Ft
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FFööllddeess  GGyyöörrggyy: Visszaemlékezések. Pozsony: Kalligram. 534 p. (Csallóközi  kiskönyvtár)
Kve 3500 Ft

GGáállffffyy  AAttttiillaa: A fiókom mélyérôl. Kolozsvár: Mûvelôdés. 92 p. Fve 1145 Ft

GGóógg  JJáánnooss: Karcok a homokba. [Csongrád]: Raszter. 112 p. Fve 1528 Ft

GGoollddiinngg,,  WWiilllliiaamm: Beavatás. Bp.: Európa. 268 p. Kve 2500 Ft

GGrreeeenn,,  JJaannee: Hiúság városa. Bp.: Trivium. 348 p. Fve 2790 Ft

GGrreeeennee,,  GGrraahhaamm: A vesztes mindent visz. Bp.: Holnap. 103 p. Kve 2400 Ft

GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Bakfark, Európa lantosa. Bp.: Rózsavölgyi. 126 p. Kve 1990 Ft

HHaattáárr  GGyyôôzzôô: 2984. [Esszék] Bp.: Írott Szó Alapítvány: M. Napló. 299 p. Fve 1995 Ft

HHeeaarrnn,,  LLiiaann: Az Otoriak története. 4. kv. Rikolt a kócsag. Bp.: Európa. 770 p. Kve 3200 Ft

HHóóddooss  MMááttyyááss: A kék madár fészke: egy jó házasság igaz története. Bp.: Tinta. 134 p. Fve 1490 Ft

HHóóffööddttee  sszzóóppaarráázzssllááss: versek és prózai írások. Bp.: Accordia. 144 p. (Accordia antológia)
Fve 1990 Ft

HHoohhllbbeeiinn,,  WWoollffggaanngg  ––  HHoohhllbbeeiinn,,  HHeeiikkee: Genezis. 3. Gyémánt. Bp.: Egmont-Hungary. 539 p.
Kve  3799 Ft

AA  hhóórreemméénnyysséégg  ttûûzzffookkaa: versek és prózai írások. Bp.: Accordia. 203 p. (Accordia antológia)
Fve 2300 Ft

HHoorrvváátthh  LLaajjooss: Hármasoltár. Szolnok; Miskolc: Szépírás K.: Felsômagyarország K. 71 p. Fve
1575 Ft

IIssmmeerreettlleenn  kkaattoonnaa: [írók katonatörténetei]. Miskolc: Szoba K. 329 p. Kve 3290 Ft

JJaammyyaanngg  NNoorrbbuu: Sherlock Holmes Tibetben: az elveszett évek nyomában. Bp.: Írás K. 318 p.
Kve  3600 Ft

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa: Égigérô fû. 7. kiad. Bp.: Móra. 92 p. Kve 1890 Ft

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa  ––  RRéébbeerr  LLáásszzllóó: Ha én felnôtt volnék. 9. kiad. Bp.: Móra. [34] p. Kve
1990 Ft

JJaannkkoovviicchh  FFeerreenncc: Magam megyek a kékben. Székesfehérvár: Vörösmarty Társaság. 213 p.
Fve 1600 Ft

JJoohhnnssoonn,,  KKiijj: Kicune. Bp.: Torii K. 398 p. Fve 3200 Ft

JJóózzsseeff  AAttttiillaa  öösssszzeess  vveerrsseeii. Bp.: Anno. 635 p. Kve 1560 Ft

JJuuhháásszz  HHvvoozzddííkk,,  JJaann: Pókhálóban. Pozsony: Madách-Posonium. 245 p. Fve 2800 Ft

KKáállmmáánn  JJeennôô  ––  TTaannkkóó  BBééllaa: Sicc Meseországban. 2. kiad. Bp.: Móra. [48] p. Kve 2190 Ft

KKaanniizzssaa  JJóózzsseeff: Sántalábú Vadkacsa lakodalma. Bp.: Krúdy Irodalmi Kör. 56 p. Fve 1400 Ft

KKaattaa  MMáárriiaa: A romos ház titka. Kecskemét: Korda. 264 p. Fve 1800 Ft

KKeelllláárr  JJáánnooss  IImmmmáánnuueell: Vándorlásaim. Bp.: Accordia. 139 p. Fve 1800 Ft

KKiinngg,,  MM..  CC.: A nagy kerítô. Bp.: Egmont-Hungary. 118 p. (Hannah Montana, 4.)  Fve 999 Ft

KKiipplliinngg,,  RRuuddyyaarrdd: Gyermekmesék. Repr. kiad. Bp.: Barnaföldi G. Archívum. 136 p. Fve
1200 Ft

KKnnaauussss,,  SSiibbyyllllee: De Sade márki hitvese: egy házasság története. Bp.: Illia. 325 p. (Különös
idôk – különleges asszonyok) Fve 2890 Ft

KKooccssiiss  LLáásszzllóó: Aranyampolna. 2. bôv. kiad. [Pécs]: Pro Pannonia. 136 p. (Pannónia könyvek)
Fve 1450 Ft

KKoovvááccss  JJaanneesszz: Oncsa sor. Bp.: Accordia. 117 p. Fve 1790 Ft

KKöökkéénnyyeessyy  GGyyöörrggyy: Ha majd egyszer találkozunk... Bp.: Almandin. 239 p. + mell.: 1 CD
(MP3) Kve   2990 Ft

KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Publicisztikai írások. 2. 1895. december – 1900. január. Pozsony: Kalligram.
277 p. (Krúdy Gyula összegyûjtött mûvei, 11.) Kve 2600 Ft

KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Regények és nagyobb elbeszélések. 6. A 42-ôs mozsarak + Aranykéz utcai
szép napok + Ôszi utazások a vörös postakocsin + Bukfenc. Pozsony: Kalligram. 575 p.
(Krúdy Gyula összegyûjtött mûvei, 10.) Kve 2990 Ft

KKuunnddeerraa,,  MMiillaann: Lassúság. Bp.: Európa. 116 p. Kve 2200 Ft

LLaannggrreeuutteerr,,  JJuuttttaa: Cápa kapitány és a tengeri szörny. Bp.: Manó Kv. [28] p. Kve 1691 Ft

LLaannssddaallee,,  JJooee  RR.: Elveszett visszhangok. Bp.: Bolt Kft. 365 p. Kve 2990 Ft

LLeelloorrdd,,  FFrraannççooiiss: Hector utazása avagy A boldogság nyomában. Bp.: Athenaeum. 205 p. Kve
2490 Ft

LLeennggyyeell  DDéénneess: Emlékezések, 1914–1947. Kolozsvár: Mûvelôdés. 323 p.  Fve 2291 Ft

LLiinnddssaayy,,  JJeeffff: Drága, dolgos Dexter. Bp.: Agave Kv. 237 p. Fve 2480 Ft

LLôôrriinncczz  MMiikkllóóss: Torta termett szülinapra. Bp.: Accordia. 58 p. Kve 1600 Ft

MMaaee,,  SStteellllaa: A karnevál királynôje. Kistarcsa: STB Kv. 249 p. (Florence) Fve 588 Ft

MMaarrssoollii,,  LLiissaa  AAnnnn: Miért esik az esô?: [idôjárás]. Bp.: Egmont-Hungary. [28] p. (Töprengj
Micimackóval!, 10.) Kve 1399 Ft

MMaarruulliiææ,,  MMaarrkkoo: Zsuzsánna + Jeruzsálem városának panasza + Imádság a török ellen.
[Három eposz] Bp.: Eötvös J. Kvk. 77 p. (Eötvös klasszikusok, 85.) Fve 1432 Ft

MMaauuppaassssaanntt,,  GGuuyy  ddee: A szépfiú. Szeged: Könyvmolyképzô K. 314 p. Kve 3499 Ft

MMccCCaarrtthhyy,,  CCoorrmmaacc: Nem vénnek való vidék. Bp.: Magvetô. 366 p. Kve 2890 Ft

MMccEEwwaann,,  IIaann: Vágy és vezeklés. Bp.: Ulpius-ház. 351 p. Fve 2999 Ft

MMccNNaauugghhtt,,  JJuuddiitthh: Míg el nem jöttél. Bp.: General Press. 385 p. (Romantikus regények) Kve
2290 Ft

MMiikkllóóss  GGyyuullaa  CCssaabbaa: Egy középiskolás megpróbáltatásai. Bp.: Révai Digitális K. 185 p. Fve
1750 Ft

MMiinn,,  AAnncchheeee: Vörös azálea: Kína leánya. Bp.: Ulpius-ház. 348 p. Fve 2999 Ft

AA  mmooddeerrnn  bbrraazziill  eellbbeesszzééllééss: antológia. Bp.: PRAE.HU. 455 p.  Fve 2990 Ft

MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: A változások ôrei. Bp.: Urbis Kvk. 182 p. (Életmûsorozat, 12.) Kve 2500 Ft

MMoollnnáárr  JJáánnooss: Az angol királynôhöz címzett fogadás. Szeged: Bába. 201 p. Fve 1582 Ft

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Pillangó. Bp.: Európa. 194 p. Kve 2800 Ft

NNáádduuddvvaarrii  AAnnnnaa: Párizsban ne légy szomorú! Bp.: K.u.K. K. 294 p. Kve 2900 Ft

NNaaggyy  mmeesseekköönnyyvv..  11.. Bp.: Egmont-Hungary. 92 p. Kve 2599 Ft

NNaaggyy  mmeesseekköönnyyvv..  22. Bp.: Egmont-Hungary. 92 p. Kve 2599 Ft

NNéémmeetthh  CCssiillllaa: Kis Dudor meséi. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 69 p. Kve 2100 Ft

NNoorraacc,,  CCaarrll  ––  CCnneeuutt,,  CCaarrllll: Alex, a torkos kismalac. Bp.: General Press. [26] p. Kve 2200 Ft

OObbeerreeddeerr,,  IInnggeebboorrgg: Teréz – egy örök barát. Kecskemét: Korda. 112 p. Kve 1300 Ft

OOnneettttii,,  JJuuaann  CCaarrllooss: A megvalósult álom. Bp.: Európa. 398 p. Kve 3000 Ft

PPeettôôffii  SSáánnddoorr: Versek. 1. köt. Bp.: Kossuth. 300 p. (Metro könyvtár) (Klasszikus magyar líra,
10.) Kve  990 Ft

PPeettôôffii  SSáánnddoorr: Versek. 2. köt. Bp.: Kossuth. 318 p. (Metro könyvtár) (Klasszikus magyar líra,
11.) Kve 990 Ft

PPeettrraarrccaa,,  FFrraanncceessccoo: Diadalmenetek–Triumphi. Kétnyelvû kiad. Bp.: Eötvös J. Kvk. 160 p.
(Eötvös klasszikusok, 84.) Fve 2119 Ft

PPooggáánnyy  BBoorrbbáállaa: Napraforgó: nevelônô voltam egy erdélyi gyermekotthonban. Szentendre:
Geobook. 95 p. Fve 1300 Ft

PPootttteerr,,  BBeeaattrriixx: Kacsa Jolán kalandjai. Bp.: General Press. 29 p. (Nyúl Péter könyvtára) Kve 1200 Ft

PPootttteerr,,  BBeeaattrriixx: Nyuszi Benjámin kalandjai. Bp.: General Press. 29 p. (Nyúl Péter könyvtára)
Kve 1200 Ft

PPrreessttoonn,,  DDoouuggllaass  ––  CChhiilldd,,  LLiinnccoollnn: A sötétség kereke. Bp.: General Press. 341 p.
(Világsikerek) Kve   2290 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Délidô. Bp.: Gabo. 552 p. Fve 1990 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Határtalan vágy. Bp.: Harlequin. 383 p. (A New York Times sikerszerzôje) Fve
1295 Ft

PPrrootteesstt--ssoonngg : a Csurkák négy nemzedéke. [Antológia]  Bp.: Ady E. Sajtóalapítvány. 103 p.
(Magyar  Fórum könyvek) Fve 1500 Ft

RRáákkóócczzaa  RRiicchháárrdd: Szerelmem, Tel-Aviv. Bp.: Kalandor K. 415 p. Fve 2900 Ft

RRoowwlliinngg,,  JJ..  KK.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi. Bp.: Animus. 623 p. Kve 4690 Ft

SSaamm,,  aa  ttûûzzoollttóó  nnaaggyykköönnyyvvee. Bp.: Egmont-Hungary. 68 p. Kve 2399 Ft

SSaarraammaaggoo,,  JJoosséé: Jézus Krisztus evangéliuma. Bp.: Európa. 508 p. Kve 3000 Ft

SSáárrii  LLáásszzllóó: Az ifjú Lin-csi vándorlásai. [Vallásfilozófiai írások] Bp.: Írás K. 242 p. Kve 2600 Ft

SSáárrii  LLáásszzllóó: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában. [Vallásfilozófiai írások] Bp.:
Írás K. 185  p. Kve 2600 Ft

SSccaarrrryy,,  RRiicchhaarrdd: Tesz-vesz Város. Bp.: Lilliput. 45 p. Kve 1990 Ft

SScchhiilllliinngg,,  HHeeiiddii: A Mindenható oltalmában. Bp.: Evangéliumi K. 88 p. Fve 900 Ft

SSttaaddttrruucckkeerr  EErrnnôô: Hihetetlen históriák. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 131 p. Fve 1990 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: A kettes lakosztály. Bp.: Maecenas. 333 p. Fve 1498 Ft

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc: Versek. Bp.: Kossuth. 382 p. (Klasszikus magyar líra, 9.) (Metro könyvtár) Kve
990 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Az ajtó. Bp.: Európa. 261 p. Kve 2300 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: A Danaida. Bp.: Európa. 414 p. Kve 2700 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Freskó. Bp.: Európa. 209 p. Kve 2300 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Für Elise. 1. r. Cili. Bp.: Európa. 417 p. Kve 2700 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Katalin utca. Bp.: Európa. 212 p. Kve 2200,-Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: A macskák szerdája: négy dráma. Bp.: Európa. 458 p. Kve 2700 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Az ôz. Bp.: Európa. 213 p. Kve 2200 Ft

SSzzáárrnnyypprróóbbáállggaattóókk..  22000088: pályakezdô költôk országos jubileumi antológiája. Csongrád:
Raszter. 144 p. Fve 1909 Ft

SSzzeennttee  IImmrree: Itt ëgy hangzót mentëk!: szép hangzásra nevelô tan-versëk. Bp.: Bárczi G.
Kiejtési Alapítv. 35 p. (Bárczi füzetëk, 15.) Fve 612 Ft

SSzzeennttiimmrreeii  JJeennôô: Zárszámadás helyett. Kolozsvár: Kriterion: Mûvelôdés. 430 p. (Romániai
magyar írók) Fve 2290 Ft

SSzzeennttiivváánnyyii  JJeennôô: A kôbaltás ember. Bp.: Ciceró. 212 p. (Sulikönyvtár) Fve 1190 Ft

SSzzeerrbb  AAnnttaall: A királyné nyaklánca. 8. kiad. Bp.: Magvetô. 434 p. Kve 2890 Ft

SSzziilláággyyii  KKiissss  MMaarrggiitt  ––  SSiimmoonn  MM..  VVeerroonniikkaa: Régi mesterségek dicsérete. Bp.: Bíró. 67 p. Fve
2864 Ft

SSzzuuttyyeejjeevv,,  VVllaaggyyiimmiirr  GGrriiggoorrjjeevviiccss: Vidám mesék. 15. kiad. Bp.: Móra. 158 p. Kve 1990 Ft

TTáábboorryy  MMaaxxiimm: Tûzfény. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 143 p. Magyar és angol nyelven Kve
1500 Ft

TTééllii  iiggéékk  ttûûzzjjeelleeii: versek és prózai írások. Bp.: Accordia. 280 p. (Accordia antológia) Fve
2790 Ft

TTeeppeenneeaagg,,  DDuummiittrruu: A hiábavalóság futamai. Bp.: Palamart. 130 p. Fve 1600 Ft

TTeerrssáánnsszzkkyy  JJ..  JJeennôô: Rekôttes. Bp.: Holnap. 208 p. (Tersánszky Józsi Jenô mûvei) Kve
2500 Ft

TTóótthh  EElleemméérr: Tölgyek. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 107 p. Fve 1901 Ft

TTóótthh  LLáásszzllóó: Az elvarázsolt varázsló. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 110 p. Kve 3200 Ft

TTóótthh  MMáárriiaa: A társalkodónô. Marosvásárhely: Mentor. 346 p. Kve 2590 Ft

TToouurrnniieerr,,  MMiicchheell: A Rémkirály. Szeged: Lazi. 356 p. Fve 1890 Ft

TTöörröökk--ZZsseelleennsszzkkyy  TTaammááss: Szívrák. Székesfehérvár: Vörösmarty Társaság. 139 p. Fve
1500 Ft

VVaarrggaa  RRuuddoollff: A nap kutyái. Miskolc: Bíbor. 403 p. Fve 3000 Ft

VVaarrggaass  LLlloossaa,,  MMaarriioo: A kecske ünnepe. Bp.: Európa. 623 p. Kve 2900 Ft

WWeeöörreess  SSáánnddoorr: Bóbita. 23. kiad. Bp.: Móra. 73 p. Kve 1890 Ft

ZZoollaa,,  ÉÉmmiillee: Germinal. Szeged: Könyvmolyképzô K. 459 p. Kve 2999 Ft

ÉÉrreettttssééggii  üüggyyeelleett  ééss  ffeellkkéésszzííttôô  ttaannffoollyyaamm  BBuuddaappeesstteenn
22000088..  áápprriilliiss  2255--iigg  ((mmuunnkkaannaappookkoonn  1166--1188  óórrááiigg))
HHééttffôô::  mmaaggyyaarr  nnyyeellvv  ééss  iirrooddaalloomm
KKeedddd::  ttöörrttéénneelleemm
SSzzeerrddaa::  mmaatteemmaattiikkaa
CCssüüttöörrttöökk::  aannggooll  nnyyeellvv
PPéénntteekk::  nnéémmeett  nnyyeellvv

AAzz  ÉÉrreettttssééggii  üüggyyeelleett  SSzzeeggeeddeenn
22000088..  áápprriilliiss  1188--iigg  mmûûkkööddiikk  ((mmuunnkkaannaappookkoonn,,  1155––1177  óórrááiigg))
HHééttffôô::  mmaaggyyaarr  nnyyeellvv  ééss  iirrooddaalloomm
KKeedddd::  mmaatteemmaattiikkaa
SSzzeerrddaa::  ttöörrttéénneelleemm
CCssüüttöörrttöökk::  bbiioollóóggiiaa
PPéénntteekk::  ffiizziikkaa

Érettségi ügyelet a Könyvtárellátó Kódex Könyváruházának Tankönyvcentrumában (Budapest V., Honvéd u. 5.) és a Kazinczy
Könyvesboltjában (Szeged, Jósika u. 34/a).  Az Érettségi ügyelet helyszínéül szolgáló könyvesboltokban a Nemzeti Tankönyv-
kiadó 30% kedvezménnyel árulja az érettségire felkészítô kiadványait.



■ Kopogó kijelentô mondatok
sorjáznak Marton Mária új regé-
nyében. Új? Igen, a legújabb. Az
egyetlen (eddig). Az elsô.

A többkötetes Marton Mária
elsô regénye. Váratlan jelentke-
zés. Marton Máriától nemigen
várta senki ezt a könyvet. Vár-
tunk volna tôle újabb interjúkö-
tetet. Olvasmányos életrajzot.
Irodalmi igénnyel megírtat.
Úgymond. Vaskos összeállításo-
kat. Amely bizonyítja, hogy
Marton Mária benne van. A kor-
ban. Az irodalmi életben. A mû-
vészeti életben. Azokat jól isme-
ri. Tudósít róla. A mélyrétegei-
bôl. A legmélyebbrôl. A legben-
sôbb folyamatokról. Érzéke-
nyen, ihletetten. Nôiesen és
ugyanakkor keményen. Ehe-
lyett?

Ehelyett Marton Mária letette
az asztalra a rendszerváltás egyik
regényét. 

Nem az egyetlent. Viszont faj-
súlyosat. Bár Lázár Ervin a fül-
szövegre írt ajánlójában túloz.
Szerintem. Vagy túl magasra tet-
te az olvasói várakozást.
(„…olyan társadalmi regény,
melyet nem lehet letenni: világ-
színvonalú.”) Az Istentelen század nem világszínvonalú. (Ne-
héz perlekednem az irodalmi ügyekben korántsem tévedhe-
tetlen Lázár Ervinnel. Pláne, hogy már nem él. Tragédia.) Az
Istentelen század „csak” jó könyv. Nagyon jó könyv. Korfes-
tô. Több magyar kort jól festô. Nyolc évtizedet átfogó, be-
mutató, jellemzô századkönyv. Jellemek, típusok villannak
fel. Ismeretlenségükben is ismerôs helyzetek idézôdnek emlé-
kezetünkbe. A helyszínek is ismerôsek. Nagyon közeliek. A
lepusztultság is. A kommunikációs zárvány is. Csakúgy, mint
a szexualitásba menekülés. Mint az egyetlen menekvés. Vagy
az arról hiábavaló ábrándozás. Kiút – a zsákutcába. 

A részletek felkavaróak. A mindenkori hatalom visszaélései.
A behatolás a magánszférába.  A kiszolgáltatottság tehetetlen-
ségének fullasztó érzése.

Marton Máriának rendkívül életszerûek a szituációi. Helyt-
állóak a megfigyelései. Figyelemre méltóak a megállapításai.
Fôszereplôi logikusan viselkednek. Vagyis: logikátlanul.
Merthogy ez az egyetlen logikus magatartás. És mégis: vala-
hogy személyiségnélküliek. Ez az, ami végig zavart olvasás
közben. Pontos típusok. De nem egyediek. Panelpárbeszédû-
ek. Felcserélhetôk. Marton olykor fel is cseréli ôket. Aligha-
nem véletlenül. Ahogy Lajosból – mondjuk – István lesz.
Ahogy Mariel története egy helyütt Mariellaként folytatódik.

És (szinte) észre se vesszük.
(A szerkesztô sem.)

Az alapötlet, a családregény
régi és bevált. Egy szûk, soká-
ig vagy ideig-óráig kényszerû-
en egybezárt rokoni kör jó te-
rep a társadalomtudósnak. S
jó a családregény is. Aki titok-
ban nem csak magát álmod-
hatja ki a valóságból. Apját,
anyját, nagyszüleit is. Barátait
is. Szeretôit is. Kiszakíthatja
ôket a megtörténtbôl s bele-
márthatja a regény folyamá-
ba. Merthogy a regény, ugye,
egyszercsak önmagát kezdi ír-
ni. Hogy mikortól és hogyan,
azt nem tudjuk. Akkor az író
már csak nézi, nézi, mit is
kezdenek hôsei magukkal.
Más nevekkel, más foglalko-
zásokkal. Más lakóhellyel,
más testi adottságokkal. Ôk a
nekünk is ismeretlenül isme-
rôs alakok. A típusokká átlé-
nyegítettek. 
Marton Mária regénye nehéz-
kesen, már-már érdektelenül
indul. Ez is bajom. Ahogy ta-
lán másé is lehet majd. De
ôket biztatom, érdemes egy
kis türelemmel lenni. 

Most – immár kilépve a hevenyészett stílusparódiából – egy
megjegyzés. Érthetetlen számomra – gondolom, a szerzônek
még inkább –,  hogy ezt a regényt érdemben vajon miért nem
veszi tudomásul az irodalmi élet. Miért a körülötte lévô, lé-
nyegében teljes hallgatás. Mint a fentiekbôl pontosan kiol-
vasható, ezt könyvet korántsem tartom tökéletesnek. Mégis
meglehetôsen zavar az, amit néhány jóindulatú recenzens di-
cséretként, elismerésként említ, nevezetesen, hogy a regény
Fejes Endre Rozsdatemetôjére hajaz, s ahogy a Rozsdateme-
tô a késô rákosi- és a kora kádári-korszaknak volt emblemati-
kus irodalmi lenyomata, úgy vált (válhatna) az évtizedekkel
késôbbi Istentelen század a rendszerváltáskori (összefoglaló,
visszatekintô) nagyregénnyé. Nem mondom, hogy ebben az
észrevételben nincs magva az igazságnak. Ám egy ilyen össze-
vetéskor ezt én csak akkor írnám javára a szerzônek, ha egy
tehetséges epigon vállát óhajtanám megveregetni, s nem egy
robbanó feszültségû, meglehet, a saját hangját olykor még ke-
resô, de fajsúlyos – s kétségkívül: az irodalmi életbe szokatla-
nul késôn érkezô – valaki elôtt emelnék kalapot. 

Murányi Gábor
Marton Mária: Istentelen század
K.u.K. Kiadó, 424 oldal, 2980 Ft
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Jubiláló sorozat

100. kötetéhez érkezett a Tessloff   és
Babilon Kiadó e lap hasábjain már
számtalanszor és méltán dicsért széri-
ája, mely a mai magyar (gye-
rek)könyvkiadásban példás színvona-
lon terjeszt ismereteket, segíti elsôsor-
ban a kisdiákok iskolai felkészülését.
A jubileumi kötet, nem véletlenül, ép-
pen annak ékes bizonyítéka, hogy ho-
ni szakemberek is produkálhatnak
azonos színvonalú kiadványt, mint az ere-
deti Was ist was-könyvek gondozói. Lé-
vén, hogy az Otthonunk,  Magyarország c.
kötet szerkesztôje, írói és illusztrátorai ma-
gyarok. Annyit mindenképpen el kell
mondanom itt, hogy a 100. kötet írói nem
közismert dolgok ismétlésére, hanem a rej-
tett értékek bemutatására törekedtek, s az
európai normák szerint kialakított régiók
eme sorrendjében: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Al-
föld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Kö-
zép-Magyarország, adnak, ha nem is teljes, de sokoldalú   képet
hazánkról.

A sorozat 103. kötete címe szerint Az ôsi Kínát mutatja be.
Amirôl eszünkbe jut(hat) a Nagy Fal, az  agyaghadsereg, a pus-
kapor és az iránytû feltalálása, Konfucius és a buddhizmus, a
Selyemút és a  Tao Te King (Az Út és Erény könyve), Lao-ce
mester mûve. Az ôsi Kína kötet a pekingi embernek nevezett ôs-
ember-lelet megtalálásának felidézésével indítva ötezer év törté-
nelmét és kultúráját fogja át. Az utolsó uralkodóház története a
köztársaság kikiáltásáig, 1911-ig tartott. Sok-sok érdekes, fontos
ismerettel gyarapíthatjuk tudásunkat. (Walter Flemmer szövegét
Varga Csaba fordította.)

Tündérek erdôben és vonaton
Pontosabban: a vonaton csak egy
tündér van, Flórika, aki egy mály-
vakehelybôl pottyan a vonatülés
mögé. A potyautas virágtündér
nyártól Karácsonyig tartó kaland-
jainak során barátságot köt egy tü-
csökkel, a szikraszemû koromma-
nóval, a Piros Ásszal (ô egy gyö-
nyörû, kalapos leányka), továbbá
– idôlegesen – egy eltévedt, két-
ségbeesett méhecskével és a kiáll-
hatatlan Szív Királlyal. Fontos szerep jut
egy öreg, éppen nyugdíjba menô kalauz-
nak... A részleteket azonban ki-ki ismerje
meg Bálint Ágnes Tündér a vonaton c. el-
bûvölô meseregényébôl, amelyhez han-
gulatos, találó, színes grafikákat készített
Pásztohy Panka.

William Shakespeare Szentivánéji álom
c. mûve „korai komédiáinak csúcspontját
jelenti...” – olvashatjuk a Világirodalom
gyerekeknek sorozat tagjaként kiadott
gyönyörû képeskönyv utószavában. (Mely nemcsak a legna-
gyobb angol drámaíróról, hanem az ô darabjait mesekönyvvé át-

dolgozó Barbara Kindermannról és az illusztrátor Almud Kunert-
rôl is ejt néhány szót. Kéretik tehát ezt is elolvasni.) E darab me-
se, közelebbrôl tündérmese jellegét mind a feldolgozás, mind a
grafikák jó néhány álomszerû jelenete, változatos színvilága ki-
emeli. S éppen ezért válhat már a kisgyerekek számára könnyen
követhetôvé, élvezhetôvé a színpadi mû sokrétû és magával ra-
gadó cselekménye. (Eörsi István drámafordításának felhasználá-
sával fordította Szalay Zsuzsanna.) 

Versek és képek
Elsôül itt egy kitûnô antológia: Dallos Jenô közel 40 színes
grafikája meseszerûen szép és karikírozóan vidám rajzok-
ban ábrázolja a cirkusz különleges világát, a gyerekeket
mindenkor lenyûgözô hangulatát. A bohócok, idomárok,
akrobaták és az állatok e varázsos világa akár önállóan is
megjelenhetne a grafikus-humorista-karikaturista képein a
Csinnadratta! c. kötetben. De a
Versek a cirkuszról alcím is fontos:
Fráter Zoltán író-irodalomtörté-
nész-szerkesztô a magyar és a világ-

irodalom java verseibôl állította össze
ennek a pazar kiadványnak a szöveges
részét. Három ciklusba, fejezetbe (Érkezik
a cirkusz, Kezdôdik a nevetés, Cirkusz
után) rendezte a verseket, amelyek szerzôi
közt vannak klasszikus franciák (Verlaine,
Apollinaire, Francis Jammes), klasz-
szikus magyarok (Kosztolányi,
Somlyó Zoltán, Weöres, Pilinszky)
valamint mai magyar költôk: pl.
Szepesi Attila, Markó Béla, Lackfi
János.

Szerepel az összeállításban Cseh
Katalin is, akinek Sárkánykórus c.
önálló gyerekvers-kötetét Kállai
Nagy Krisztina illusztrálta. Az egy

tucatnyi vers a legkülönbözôbb
helyzetekben ábrázolja a mesék
egy idô óta népszerû, kedves (itt hétfejû) hôsét: fodrászüzlet-
ben, otthon, háziorvosnál, vendéglôben, kalaposnál stb. Jópo-
fa a sárkánynaptár, lelkes a sárkánykórus, és kedves a sárkányal-
tató. A grafikus visszafogott színhatással operál, sok-sok meg-
kapó ötlettel, humorával járul hozzá a versek vonzerejéhez.

Furcsa lények kalandjai 
Már a címbôl sejthetô, mondhatni, magától értetôdô,
hogy a Paul Stewart & Chris Riddel szerzôpáros újabb, csu-
pa móka Dinkafölde c. sorozatának elsô részében különös
figurák, lények (ogrék, goblinok, denevércsék stb.) és meg-
lepô jelenségek (három hold van, a levegôben lebeg az El-
varázsolt Tó stb.) fordulnak elô szép számmal. Csak érzé-
keltetni akarom, mi minden történhet meg itt: Randolf, az
elsô számú, vagyis egyetlen varázsló újra egy hôs harcost
szólít Dinkaföldére. Veronika, a cserfes papagáj kárörven-
dôn várja, most hogyan szúrja el a varázslatot. Hát úgy,
hogy a kutyáját sétáltató Joe Jeffersont, egy egészen min-
dennapi iskolásfiút idéz meg: neki kell megküzdenie En-
gelberttel, a rettentôvel, a garázdálkodó ogréval. Ehhez ké-

pest hôsharcos-felszerelése olyan, mintha jelmezbálba készül-
ne... (Fordította: Rakovszky Zsuzsa.)
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Különleges atmoszférájú, lüktetô-
en izgalmas, fordulatokban gazdag
antiutópia Scott Westerfeld Csúfok c.
kötete. A trilógia elsô részében
meghatározatlan idôben (talán a
közeljövôben?) és meghatározha-
tatlan helyen (egy magasan fejlett,
de mesterséges, katonai drill szerint
mûködô városban) játszódó törté-
net lényege, hogy 16 évesen min-
den ember (minden csúf) átesik egy
mûtéten, amitôl szupermodellsze-
rûen szép lesz. Tally már alig várja ezt a napot. S ak-
kor váratlanul találkozik egy vele egykorú lánnyal,
aki nem biztos benne, hogy széppé akar válni. Ami-
kor Shay megszökik, barátnôjét a Különleges Kö-
rülmények Ügyosztályának munkatársa megzsarol-
ja: vezesse nyomára Shay-nek, s a többi szöke-
vénynek, akik egy titkos településen élik a régi,
normális szokások szerinti életüket. Tellyt nyo-
masztja árulása, különösen azután, hogy titkok tá-
rulnak fel elôtte. (Fordította: Bosnyák Viktória).

Böszörményi Gyula Rúvel hegyi legendája ugyancsak bôvelkedik
izgalmakban, fordulatokban és fantasztikus jelenségekben. Az
alakváltóknak nevezett ôsök még a felszínen éltek, a galetkik né-
pe azonban már régóta a hegymély különbözô szintjein él. De
nemcsak lakószintek vannak a Rúvel hegy alatt, hanem külön-
bözô lélekszintek (dimenziók) is, amelyek között asztrálkapuk
nyílnak-csukódnak. A galetkik minden más lényt szörnyszülött-
nek neveznek, így az ugyancsak a mélyben lakó tündéreket is.
A bajba jutott elfek közösségének meg kell találnia a Kacagó Li-
liomot. Ez azonos az Erô Ígéretével, amire a galetkiknek van
szükségük... A népszerû és termékeny író eme regénye is a má-
gikus Álomfogó Univerzumról szól, rege formájában a megszo-
kott színvonalon.

Történelem kissé görbe tükörben
Terry Deary A királynô hírnöke c. regénye részben tényleg törté-
nelmi regény, mely A Tudor-ház krónikája alcímet viseli, és
amelyben valóságos történelmi személyek
szerepelnek. Ám a Marsden család, így ma-
ga a narrátor, az izgalmas, rejtélyekkel és
csalárdsággal, csatákkal és viszálykodással
teli eseményeket elmesélô William is a
szerzô leleménye. William apja, anyja,
nagyszülei, nagybácsija és nagynénje tipi-
kus angol arisztokrata családot alkotnak.
Akik jól-rosszul, egymástól eltérôen, kriti-
kusan és önkritikusan emlékeznek Erzsé-
bet királynô idején a  korábbi események-
re. Valódi történeti kérdés érdekes, az an-
gol humort sem nélkülözô feltevése a mû
lényege: mi történt az 1483-ban elhunyt IV.
Edward két fiával, a trónörökössel, akit végül
nem koronáztak meg, és öccsével, a yorki her-
ceggel, akivel együtt nyoma veszett a Tower-
ban. És a Shakespeare-tôl ismert III. Richárd
lett az uralkodó... (Fordította Simonyi Ágnes.)

Anatole France A Lúdláb királynô c. regénye
és Nyársforgató Jakab meséi c. novella-füzére
az irodalmi ínyenceknek, a francia irodal-
mat, a szellemes, ironikus ábrázolásmódot
kedvelô könyvbarátoknak ajánlható. Az író kedvenc korsza-
kába, a 18. századba vezeti az olvasót ebben a mûvében, ame-

lyet a fordító, Vas István „játékos könnyed-
ségû és bátor eszmékkel teli jólesô remek-
mû”-nek nevez. Többek között Voltaire
szelleme lebeg az opusz felett, amelyet má-
sik méltatója filozófiai és kalandregénynek
nevezett. A Lúdláb királynô narrátora (me-
sélôje), Nyársforgató Jakab kilenc pazar
történetet mesél el, illetve példázatot ad
elô a második mûben. Itt is élvezhetjük
France intellektualizmusát, a francia élet-
örömöt és racionalizmust képviselô írás-
mûvészetét.

Ilyen anya nem csak 2 van?!
Jacqueline Wilson A Diamond lányok c. regényében sze-
replô anyának, Sue-nak négy lánya van, akik négy kü-
lön világot képviselnek. Nem
csoda: mindegyikük apja más.
És anyjuk most várja ötödik
gyermekét, aki biztosan fiú
lesz, Sundance-nak fogják hív-

ni. A bátor, töretlenül optimista és jóked-
vet sugárzó anya új lakást vett a jó nevû
Planéta Lakóparkban. Még be sem köl-
töztek (az elképesztô állapotban talált)
lakásba, amikor jelentkeznek a szülési fáj-
dalmak... Dixie, a legkisebb lány meséli
el a sztorit, amely – talán mondanom se
kell – újabb frenetikus wilsoni remeklés:
szomorkás és humoros, szórakoztató és
elgondolkodtató egyszerre. (Fordította:
Torma Péter.)

Sue Diamondhoz annyiban hasonlít
Alan Gibbons Borotvaélen c. kitûnô köny-
vének nôi fôszereplôje, Cathy, hogy ô
sem az a szokványos anyafigura. Bátor
döntésre határozza el magát: kiszabadul
erôszakos élettársa karmai közül, s ma-
gával viszi „rejtekhelyére” fiát, a sport-

ban tehetséges, öntudatos Dannyt. Chris bosszúszomjasan
nyomoz utánuk. Ettôl lesz izgalmas ez az ôszinte, mai, rea-
lista mû. További fogós kérdések: nagyapja a félvér fiút uno-
kájának tekinti-e végre. Hogyan sikerül beilleszkednie
Dannynek új iskolai környezetébe? Találkozik-e apjával, akit
nem ismer? A feszes szerkezetû, jól felépített regény szerep-
lôi átlagos emberek, de bizonyos értelemben nem mindenna-
piak, a rosszal szembeszálló hétköznapi hôsök. (Fordította
Szûr-Szabó Katalin.) 

Cs. A.

Csinnadratta! 56 old., 1990 Ft; Sárkánykórus. 32 old.,
1690 Ft; Terry Deary: A királynô hírnöke. 224 old., 1790
Ft (Móra); William Shakespeare: Szentivánéji álom. (Ge-
neral Press) 36 old., 2500 Ft; Paul Stewart – Chris Rid-
del: Dinkafölde. 168 old., 2290 Ft;  Alan Gibbons: Bo-
rotvaélen. 253 old., 1999 Ft; Scott Westerfeld: Csúfok.
363 old., 2499 Ft (Könyvmolyképzô); Bálint  Ágnes:
Tündér a vonaton. 116 old., 2500 Ft; Anatole France: A
Lúdláb királynô – Nyársforgató Jakab meséi. 293 old.,
2300 Ft (Holnap); Jacquelin Wilson: A Diamond lányok.
174 old., 2390 Ft (Animus); Böszörményi Gyula: Rúvel
hegyi legenda. 361 old., 2498 Ft (Beholder); Otthonunk:

Magyarország. 48 old., 2570 Ft; Az ôsi Kína. 48 old., 2570 Ft
(Tessloff és Babilon) 2
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VVáárraaddii  MMóónniikkaa  MMáárriiaa  ((sszzeerrkk..))::  
KKIISSTTEELLEEPPÜÜLLÉÉSSEEKK  LLÉÉPPÉÉSSKKÉÉNNYYSSZZEERRBBEENN
Ahol hosszú évtizedek óta csak egyre fogy,
öregszik, vagy éppen gyarapszik, fiatalodik
a nép. Ahol a kocsma az egyetlen vállalko-
zás, s játékautomata nyeli el a pelenka-
pénzt, vagy talán már kocsma sincs, legfel-
jebb egy-egy idôs asszony zugkimérése
mûködik. Ahol az egyetlen és nélkülözhe-
tetlen „intézmény” a falugondnok. Ahol érin-
tetlen, megkapó a környezet, és olcsón mé-
rik az ingatlanokat…
Új Mandátum Könyvkiadó, kb. 500 oldal,
3690 Ft

CCssiizzmmaaddyy  AAddrriieennnnee::  
AA  LLAAKKÓÓTTEELLEEPPTTÔÔLL  AA  LLAAKKÓÓPPAARRKKIIGG
Honnan lehet megismerni egy lakóparkot?
Kik laknak ezekben az épületekben? Miért
költöztek ide? Mit gondolnak róluk a többi-
ek? Milyen városszociológiai következmé-
nyei vannak az utóbbi évtized eme látványos
jellegzetességének? Vajon a lakópark csak
a kiváltságosok elkülönülésének látványos
erôdje, vagy pedig a „lakótelepek XXI. szá-
zadi folytatása”?
Új Mandátum Könyvkiadó, 330 oldal, 3280 Ft

KKeennyyeerreess  IIssttvváánn::  UURRAALLKKOODDÓÓKK  ÉÉSS  VVÉÉGGVVÁÁRRAAKK
AA  kkiirráállyyii  ééss  kkaammaarraaii  vváárruurraaddaallmmaakk  iiggaazzggaattáássaa  ééss  ggaazzddáállkkooddáássaa..
(Habsburg Történeti Monográfiák 2.)
Új Mandátum Könyvkiadó, kb. 300 oldal, 2560 Ft

LLaaddáánnyyii  AAnnddoorr::  AA  KKÖÖZZÉÉPPIISSKKOOLLAAII  TTAANNÁÁRRKKÉÉPPZZÉÉSS  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE
(Társadalom és oktatás)
Új Mandátum Könyvkiadó, 180 oldal, 2400 Ft

HHaarrggiittaaii  RRiittaa::  SSOORRSS  ÉÉSS  TTÖÖRRTTÉÉNNEETT
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Különös aktualitást kapott most a vajdasá-
gi értelmiség véleménye helyzetükrôl és a
kisebbségi létrôl a koszovói események és

az azt követô szerbiai események kapcsán.
Végel Lászlót, aki mûveiben mindig szû-

kebb pátriájával foglalkozik – utoljára
2003-ban jelentek meg naplójegyzetei és

esszéi a témakörben – ennek tükrében kér-
deztem a kisebbségi író mai szerepkörérôl.

■– Kitûnô és részletes honlapját nézegetve látom, hogy a 2006/07-
es évet Berlinben töltötte DAAD ösztöndíjjal. Különféle írásai
mellett múlt év végén megjelent az Exterritórium németül. Ennek
kapcsán utazik most megint Berlinbe. Hogyan fogadták a néme-
tek a regényt és mit értenek vagy gondolnak a délszláv helyzetrôl?

– A német napilapok nyitottak, az értelmiségiek jól tájékozottak,
több szerb, horvát, szlovén könyvet fordítanak németre, mint példá-
ul Magyarországon. Csak a múlt évben számtalan szépirodalmi mû és
a délszláv állapotokról szóló esszékötet jelent meg. Tájékozottabbak,
mint a magyar értelmiségi közvélemény. Ezzel nem volt gondom.
Sokkal nehezebb volt megértetnem magam abban a kérdésben, hogy
Szerbiában élô magyar író vagyok. A rövidség kedvéért csak egy érde-
kes kis anekdotát mondanék el. Egy fiatal, a magyar irodalomban is
tájékozott német író és esszéíró az Exterritóriumról hallván gratulált.
Azt mondta, nagyszerû vállalkozás, úgy tettem, mint Hemingway, le-
utaztam Újvidékre a NATO-bombázások idejére. Mondtam neki,
hogy nem éppen így van, én ott születtem, az apám is, a nagyapám is.
Késôbb elolvasta a könyvet és azt mondta, igen, ezt a kisebbségi vilá-
got nem ismerte, se a magyar, sem a délszláv irodalom közvetítésével.
Nem az ô hibája. De több mint egy év múltán, az interneten is olvas-
ható, így fogadtak el: vajdasági magyar kisebbségi író. 
– Mint írja: mindig européer akart lenni és európai fattyúgyerek
lett egy peremvidéken. Mit jelent a peremvidék, a kettôs értelem-
ben vett hontalanság, amelyrôl a Hontalan esszékben ír? Mennyi-
ben változik most e peremvidék helyzete a koszovói események
kapcsán?
– A nagyapám a nagy gazdasági válság idején, a húszas években Fran-
ciaországban volt vendégmunkás, hogy megmentse a kölcsönre vásá-
rolt szerény, családi kertes házát. Egy virágkertészetben dolgozott, az-
tán hazajött, s különös holland virágokat kezdett termeszteni, amit a
nagyanyám árult a szenttamási piacon. De az uraknak – mert csak ôk
vásároltak abban az idôben virágot – nem kellettek ezek a furcsa eu-
rópai virágok. A nagyapám ettôl kezdve csak a saját kedvtelésére ter-
mesztette ôket. Egészen a haláláig. Aztán 1999-ben a NATO légicsa-
pások idején egy-két hétig Szabadkán húzódtam meg. Szeretek a piac-
ra járni, ezért ott is kisétáltam a piacra. Az egyik pulton felismertem
nagyapám virágait. Akkor megszólalt egy elôkelô hölgy. Ezt vigyük a
Gizike születésnapjára, mert ezek a virágok mostanában Pesten na-
gyon divatosak, mondta. A családom elsô européerére, a nagyapámra
gondoltam, azt kérdeztem magamtól, hogy most milyen virágot te-
nyésztene. Azokat, amelyek Pesten divatosak? Ez a történet mindent
elmond a peremvidékrôl. 
– Mindig kívülrôl, szabadon szemlélte a környezô, soknemzetiségû
világot, amelyben oly sokan kergették a nemzetállam illúzióját. Évti-
zedeken keresztül vitázott velük. A helyzet most  ismét „fokozódik”.
Mit tehet ez a kisebbségi értelmiségi ebben a helyzetben? Hiszen

szûkebb hazájában Önt nemcsak íróként, de írásai,
cikkei révén közéleti személyiségként (is) ismerik.
– Ugyanazt teheti a kisebbségi értelmiségi, mint a ma-
gyar értelmiségiek Magyarországon. Se többet, se keve-
sebbet. Idônként felemeli a szavát. Nyilvános vallo-
mást tesz töprengéseirôl és dilemmáiról. Kockáztat.
Tûri, hogy megalázzák. Ha mégis van némi különbség,
akkor az abban mutatkozik, hogy saját államának több-

ségi szellemi életében is jelen kell lennie: kifejezi ag-
godalmát, és szellemi értékeivel, mûveinek minôsé-
gével bizonyítja magyarságát. Nem elegendô Buda-
pesten verni az asztalt, és biztos fedezékbôl kiabál-
nia, hogy „Megállj, megállj Szerbia”. 
– Azt nyilatkozta valahol, hogy Újvidékkel ambi-
valens a kapcsolata, se vele, se nélküle. Mégis ki-
tartóan a helyén marad, nem vándorolt el, bár
megtehette volna. Patriotizmusa azonban nem
mellveregetô, nem romantikus, nincs benne mes-

sianizmus és nem sorsharcos, ezekrôl elítélôen vélekedik, hanem
mértéktartó, ugyanakkor ironikus. Milyen a mai Vajdaságban ki-
sebbséginek lenni? Egyszer már sajnos, bevált, amit jósolt, amikor
az Eckhart gyûrûjében permanens polgárháborút ígért.
– Nem kétlem, hogy nehéz írónak lenni, olyan unalmas és komfortos
világban, ahol az író saját legbensôségesebb démonjait teszi közprédá-
vá, hogy feltárja azt, ami nyomasztja ebben a világban.  Valamennyi-
vel nehezebb olyan világban alkotni, ahol a világ démonjai teszik ki-
szolgáltatottá az írót, s ezért mindig csak félig mondja el azt, amit el
kellett volna mondania, azt is csak burkoltan, áttételesen. De talán en-
nél is nehezebb, legnehezebb abban a világban írnia, ahol rövidesen
kiderül, hogy a legrosszabb fantazmagóriái is beteljesülnek. Így jártam
én is néhányszor. Sokszor kérdeztem, miért maradtam ebben a világ-
ban? Nem kívánok erkölcsi erényekkel dicsekedni. Az irodalmam ma-
rasztalt, hiszen majdnem minden regényem, és esszéim zöme is errôl
a világról szól. Nem akartam cserbenhagyni saját irodalmi világomat.
– Hazám az anyanyelvem, más hazám nincs is, nyilatkozta valahol.
Mit jelent ez?
– Máraitól kölcsönöztem ezt az a gondolatot, az ô dacát örököltem.
Márait én sokkal fontosabbnak tartom, mint a nemzedékem illetve a
kortársaim. Hontalan lokálpatriótának neveztem magam, aki a nyel-
vében lelt a hazájára. Ez azt jelenti, hogy újvidéki magyar író, annak
minden abszurditásával együtt. 
– Min dolgozik most? Az elmúlt években, ha jól láttam, fôleg né-
metül és szerbül publikált antológiákban, illetve cikkeket írt. Ké-
szül-e valamilyen nagyobb lélegzetvételû mû?
– Németországi tartózkodásom idején írtam a Slemil fattyúja címû re-
gényemet. Elôször életemben dolgoztam emberséges körülmények
között. A befejezés elôtt áll. Most egy kicsit pihen a kézirat, idôköz-
ben írok egy könyvterjedelmû irodalmi esszét Újvidékrôl, amelynek
kiadására a Suhrkamppal kötöttem szerzôdést. Ôk buzdítottak, hogy
írjam meg ezt a könyvet. Mindig abban bíztam, hogy Újvidék lehet a
délkeleti Trieszt. Volt ebben utópia, de miért ne. Elvégre Triesztet is
néhány jelentôs mû tette Triesztté. Máskülönben csak egy vidéki olasz
város lenne. Vannak mûvek, amelyek ráütik pecsétjüket egy-egy város-
ra, s a város alkalmazkodni kezd a mûvek szelleméhez. Mert, némi op-
timizmussal azt is mondhatnám, hogy végsô fokon nem minden a ha-
talomtól függ, van azért a szellemnek is beleszólása a dolgokba. 

Szénási Zsófia
Fotó: Végel Dániel 2
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„Az irodalmam marasztalt Újvidéken”
Végel László nem dicsekszik erkölcsi erényekkel



A XV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál az el-
múlt évek során Kelet-Közép Európa egyik legna-

gyobb könyvünnepévé nôtte ki magát. Az április 24.
és 27. között megrendezésre kerülô irodalmi sereg-

szemlén mintegy 20 ország képviselteti magát.
Megkérdeztünk néhány hazai könyvkiadót: „milyen

kiadványokkal készült a fesztiválra?”  

Akadémiai Kiadó Kováts Ildikó
– Színes a fesztiválra megjelenô gazdasági könyvek palettája. Ken-
gyel Ákos: Kohézió és finanszírozás c. kötete átfogó módon elem-
zi az Európai Unió egészének fejlôdését is befolyásoló regionális
politika és az uniós költségvetés problémáit, változási irányát. Töb-
bek közt olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy „milyen té-
nyezôk határozzák meg egy régió versenyképességét, és az EU ho-
gyan hat ezek fejlesztésére? Milyen hatást gyakorolnak az uniós tá-
mogatások a kevésbé fejlett tagországok fejlôdésére? Vagy hogy mi-
lyen problémák jellemzik az unió közös költségvetésének mûködé-
sét, és hogyan értékelhetô a költségvetés napjainkra kialakult szer-
kezete?” Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlôdô országok-
ban c. kötete a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi
rendszer sebezhetôsége közötti összefüggést vizsgálja négy nagy, a
fejlôdô piacokat is érintô válság, valamint a dotcom-buborék elem-
zése révén. A gazdasági könyvek között meg kell említenünk továb-
bá Vígvári András: Pénzügy(rendszer)tan, illetve Ludvig Zsuzsa:
Oroszország és a kibôvült Európai Unió gazdasági kapcsolatai c.
kötetét, valamint Gál Iván Róbertôl az Assessing Intergenerational
Equity-t. A nyelvkönyv-kínálatunkból: a Spanyol–magyar, Ma-
gyar–spanyol kéziszótár mellett az angoltanulókra a TELC – Angol
nyelvvizsga gyakorlófeladatok (audio CD-vel, virtuális melléklettel)
c. kiadvánnyal gondoltunk, de a nyelvtanárok- tanulók érdeklôdé-
sére szintén méltán tarthat számot Holló Dorottya: Értsünk szót!
A kultúra szerepe az idegennyelv-tanításban c. könyve.

HVG Kiadó Szornyi Krisztina 
– A HVG Könyvek három különbözô olvasói igényt kielégítô
kötettel, valamint hangoskönyvekkel jelentkezik.

A Kuba Fidel Castro után címû könyvünk Brian Latell mûve,
aki a CIA Kuba-szakértôjeként évtizedekig mindenkinél köze-
lebbrôl vizsgálhatta a Castro-rezsimet, s a két fivér, Fidel és Ra-
úl Castro sajátságos kapcsolatát. Szó szerint naprakész kötet: a
Fidel Castro lemondásának bejelentése utáni napon jelent meg.
A kötet könyvfesztiváli sajtóbemutatóján a szerkesztôje, Babicz-
ky Tibor és a HVG Kubát jól ismerô újságírója, Vass Péter be-
szélget a mûrôl a kiadó vezetôivel.

A világ fociszemmel címû kötetünk Franklin Foer mûve, le-
nyûgözôen érdekes nézôpontból megírt munka, amelyben a
mai nagy világproblémákat, a globalizációs jelenségeket, nemze-
tiségi feszültségeket, szociális gondokat a futball közelmúltbeli
eseménytörténetén keresztül vizsgálja a szerzô, aki témája nyo-

mában bejárta a glóbusz legnevesebb és/vagy legbotrányosabb
futballklubjait. A kötetet a fesztiválon az egyik sajtórendezvény
keretén belül mutatjuk be, két vitathatatlanul hozzáértô vendé-
günk, a legendás sportriporter, Vitray Tamás és a híresen focira-
jongó író, Németh Gábor segítségével.

A Jôvô-dosszié címû kötetünk szerzôje, Richard Watson szerint
„a következô ötven év történetét” próbálja felvázolni, méghozzá
a jelenben máris élesen megmutatkozó trendek, folyamatok alap-
ján alakítva ki jóslatait. A szerzô a világháló szerteágazó rendsze-
re okozta bonyodalmak, a mind karakteresebben kirajzolódó vir-
tuális valóság egyes következményei és számos más mai jelenség,
mint ok jövendô okozatait vizsgálja meg a gazdasági élettôl a tech-
nológián keresztül a kultúráig, életünk több területén.

Kiadónk a 2008-as Könyvfesztivál díszvendégeirôl szóló két
könyvet is ajánl. Korábbi sikerkönyvünk, Wolfgang Hirn Kína, a
nagy falat címû könyve mellé újabb kötetet jelentetett meg a kí-
nai gazdasági térhódítás témájában: Hugo de Burgh nem kevés-
bé izgalmas mûve, a Kína – barát vagy ellenség? Nem az eseti
elemzés szintjén, hanem mintegy enciklopédikusan, témák sze-
rint (geográfiai jellemzôk, népesség, ipar, mezôgazdaság, kereske-
delem, kultúra, turizmus, sport stb.) rendezve kívánja bemutatni
a hatalmas birodalmat, jelen és jövô világunk egyik új fôszerep-
lôjét. Ez a kötet, épp szerkezeténél, tematizáltságánál fogva kivá-
lóan alkalmas arra, hogy hangoskönyvként is kiadjuk, s ekként
ajánljuk a kínai Olimpiai Játékok iránt érdeklôdôk figyelmébe.

Hangoskönyv újdonságunk Hugo de Burgh Kína – barát vagy
ellenség? címû mûve, amely az ázsiai szuperhatalmat, a jövô vi-
lággazdasági alaptényezôjét mutatja be közelebbrôl. Különleges-
ségként a kiváló stílusú Malcolm Gladwell Fordulópont címû
szellemi csemegéjének kivonatos hangoskönyv-változatát ajánl-
juk kiadványaink kedves hallgatóinak.

Jaffa Kiadó Horváth Susa 
– Kiadónk több, különbözô mûfajú és olvasói réteget megszólító
kötettel jelentkezik. Új könyveink között két különleges albumot
kínálunk: Black Pages – az elsô hazai graffiti albumot, valamint
El Kazovszkij kegyetlen testszínháza – El Kazovszkij-kiadványt.

Kiemelt könyveink lesznek Laár András – Laár pour L’art c.
könyve, a nemzetközi hírû pszichológus, Feldmár András – Szé-
gyen és szeretet c. új kötete, Abby Lee – Hol jár az eszem?, il-
letve Marina Palmer – Tangója.

A Jaffa Kiadó a kiadványok mellett számos programmal készül
a fesztiválra. Dr. Csernus Imre és Tompa Imre beszélget Jó bo-
rokról, jó nôkrôl ôszintén. 

Nem=NEM címmel a nôk ellen elkövetett erôszakról beszélget
Abby Lee, Fodor Márk (Amnesty International) és Szabó Patrícia
(Cosmopolitan). Szintén a fesztiválon kerül bemutatásra Badár Sán-
dor–Horváth János Ámerikától Kamcsatkáig stand up comedy-ja. 

Jószöveg Mûhely Kiadó Dr. Fóti Péter 
– Elsô kötetünk egy fiatal, elsôkötetes szerzô, Darabos Enikô
Nem-játék c. könyve. A téma örök, s izgalmas: a nôi nem. Nemek
harca helyett nemek játéka, ezt kínálja a Nem- játék címû könyv
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– olvasható a hátsó borítón –, amikor a nemi szerepek értelmezé-
sére vállalkozik. Ha az igazság egy nô, akkor Nietzsche nôgyûlö-
lô volt, vagy esetleg tényleg ismerte a nôket? És hogy állt mind-
ezzel Freud, aki Marie Bonaparte-nak bevallotta, hogy a „mit akar
a nô?” kérdésének megválaszolására a nôi lélek tanulmányozásával
eltöltött harminc év sem volt elég? Hogyan próbálják megoldani a
„nôiség rejtélyét” a pszichoanalítikusok, különösen Jacques Lacan,
a francia pszichoanalízis fenegyereke. Ilyen és ehhez hasonló kér-
désekre keresi a választ Darabos Enikô.

Nem kevésbé újszerû, s izgalmas Az elváló utak – rabbinikus és
ókeresztény exegézis c. kötet. A tanulmányok a Szentírás azon „pil-
lanatát” kutatják, amikor az egyes vallások végrehajtják szellemi
honfoglalásaikat, az utak elválnak, s a hívôk és a hitelveket tanul-
mányozók útelágazáshoz érkeznek. Ez a rabbinikus és az ókeresz-
tény exegézis „pillanata”: A kötetben olvasható tanulmányok – va-
lamennyi a szép reményû hebraista, klasszika-filológus és teológus
középnemzedék képviselôitôl – az ókeresztény kor elsô évszázada-
inak szellemi válaszútját, vagyis a zsidó, illetve a keresztény Szent-
írás-exegézis legfontosabb kérdéseit érintik, illetve a legszorosabb
értelemben vett teológiai, filozófiai problémák „holdudvarát” tér-
képezik föl. Ezek közül éppúgy elôtérbe kerül a korai keresztény
eszkhatológia, mint a gnosztikus exegézis, illetve a bibliai irodalmi
mûfajok, valamint a hellén filozófia szerepe, kronológiai szinten a
kereszténység születésének idôszakától egészen a kései antikvitásig.

Kairosz Könyvkiadó Szalay Katalin
– A Kairosz Kiadó kínálatában idén is kiemelt helyet foglalnak
el két közkedvelt sorozatának, a Miért hiszek? és a Magyarnak len-
ni c. sorozatnak frissen megjelent kötetei. A riportalanyok közül
csak néhányat említek: Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapát, Me-
locco Miklós, Széles Gábor, Mayer Mihály püspök és végül, de
nem utolsósorban kiemelném a Dr. Erdô Péter bíborossal készült
interjúkötetünket. Az olvasók figyelmébe ajánljuk még újdonsága-
ink közül Szalai József: Gyerekszemmel, Gulyás László: Edvard
Beneš, Gárdonyi József: Az élô Gárdonyi valamint Ablonczy Lász-
ló: SZÍN-VALLÁS címû kötetét. A Könyvfesztivál idejére idôzítet-
tük Sugár András, a neves tévés személyiség, utazó tudósító Most
mindent elmondok címmel megírt visszaemlékezését, amely mél-
tán tarthat számot a nagyközönség kiemelt érdeklôdésére. 

Napraforgó Kiadó Lukács Bernadett
– Nincsenek kifejezetten a fesztiválra idôzített könyveink, vi-
szont tavasszal számos könyvújdonság jelenik meg kiadónk gon-
dozásában.

Elsôként a Képes atlasz gyermekeknek – Állatok a világban c.
kötet. A könyv egy sorozat második része. Elsô kötete tavaly je-
lent meg, s mivel sikerrel szerepelt a piacon, úgy döntöttünk,
hogy folytatjuk a sorozat kiadását.

Mágneses könyvek: két sorozatot is jelentetünk meg tavasszal,
az egyik inkább szórakoztató meseváltozat (Játsszunk a tanyán,
Játsszunk a tanya állataival), a másik sorozat készségfejlesztô (Ta-
nuljunk mágnesekkel!, 4 kötetes sorozat). Továbbra is folytatjuk
azt a vonalat a kiadói munkában, hogy a tanulást segítô kiadvá-
nyaink egyúttal szórakoztató jellegûek is legyenek, ezeket – a ta-
pasztalatok szerint – a piac is kedvezôen fogadja.

A legkisebbeknek szól az Elôugró állatkák sorozat, térbeli me-
sekönyv, Lôrincz Judit bájos verseivel. 

A Hogy mondják angolul? – 1000 szót tartalmazó angolszótár,
ami kifejezetten gyerekeknek készült, sok illusztrációval. A
nyelvtanulást megkönnyítô CD mellékletet is készítettünk a
könyvhöz, hogy a kiejtést már a kezdetektôl helyesen tanulják
meg a gyerekek. 

Maczkay Zsaklin
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Gondolták volna, hogy Kínában
ismert és kedvelt költô Petôfi

Sándor? „Szabadság, szerelem”
címmel zajlott a most záruló kí-
nai magyar évad is, hiszen a ver-

set évtizedekig tanulták a kínai
középiskolákban. De Kínában
jelent meg elôször – 10 éve –
idegen nyelven Petôfi összes

mûve. A költô mellett még
számtalan magyar kulturális cse-

megét szállítottunk az elmúlt
hónapokban a távol-keleti biro-
dalomba, idén pedig következik

a „csere”: kínai mûvészeket lát
vendégül Magyarország.

■ De vajon mennyire ismerjük idehaza
Kínát? Egyes jóslatok szerint hamaro-
san már „nem lesz hely” a kulturális
diplomácia benyomulásához Kínába, s
e prognózis hátterében Kína ázsiójának
rohamos emelkedése áll. Nemcsak a 2008-as pekingi olimpia,
vagy a 2010-es sanghaji világkiállítás ragadja ki elszigeteltségébôl
az országot, a „kínai sárkány” ereje az ókor után ma ismét az
egész világra kihat.

Ezt a folyamatot vizsgálja meg alaposan Kulcsár Kálmán Kína
a világpolitikában címû kötete fejezeteiben (Akadémiai Kiadó),
amely nemcsak politológiai, de korai idôkre visszanyúló történe-
ti, társadalomszociológiai, mûvelôdéstörténeti aspektusból is
szemügyre veszi azt a hatalmas változást, amely a Kelet birodal-
mában az utóbbi évtizedekben zajlott. Mert bármilyen sokféle-
képpen ítéljék is meg a gazdasági szakemberek, politológusok Kí-
na szerepét, abban mindenki egyetért, hogy a 20. és 21. század
legnagyobb meglepetése az ország gazdasági fordulata volt, azaz
áttérés a „helyi” szocializmusról –
amely már önmagában eltért az álta-
lunk megélt és megismert kelet-európai
rezsimtôl – a magántulajdonra épülô
gazdaságra. Legfôbb jellemzôje a „hib-
rid” arculat: Kína máig nagyon sok ele-
met ôriz – és hasznosít is – az 1980-as
évek elôtti idôszakból, de éppúgy a nép-
köztársaság elôtti idôkbôl is. Politikájá-
ban egyszerre van jelen a több ezer éves
kultúra, a szocializmus és a kapitaliz-
mus: erôsödésének pilléreként ez a sajá-
tos ötvözet szolgál. A Kína kulturális
kincseit felvonultató albumokat szem-
lélve válik világossá, hogy az európai
ésszel már-már felfoghatatlan szorga-
lom, építôkedv, és a monumentális
iránti rajongás magja a gazdaságban mi-
lyen jól termô talajra hullott, és olyan
lenyûgözô eredményeket szült, mint az

ókori mûvészet csodái. Természetesen súlyos áldozatok árán is.
Az a tény, hogy egy európai vagy amerikai vállalkozásnak (kezd-
ve a kisvállalkozásoktól a legnagyobb üzemekig) még akkor is ol-
csóbb Kínában elôállíttatni és behozatni az alapanyagokat vagy
kész termékeket, ha olyan távolság választja el a Távol-Kelettôl,
mint Magyarországot, sokat elárul a helyi egzisztenciális kiszol-
gáltatottság mértékérôl. A jövô egyik fô kérdése Kína számára,
hogy miként alakul a munkát elvégzô kétkezi ember megbecsü-
lése, és ezáltal perspektívája a saját országán belül – s ez már az
egész világra kiható folyamat lesz. 

Aki átfogó képet szeretne kapni Kína történetérôl, tudományá-
ról, kultúrájáról: a Nagy Csatornától a Losan-hegyi óriás Buddhá-
ig, a tea történetétôl az orvoslásig, a taotól a kínai cirkuszig, a csá-

szári Pekingtôl a mai Sanghajig, Kelet Párizsá-
ig, az az Athenaeum Kiadó gondozásában
megjelent Hetven csoda Kínából címû kötetben
– túlzás nélkül leírható – mindent megtalál. A
Kína-szakértôk és neves tudósok nemzetközi
csoportja által összeállított könyv elsô benyo-
másra az ismeretterjesztô mûfajban az utóbbi
évek legszínvonalasabb albuma, amely könyvé-
szeti alkotásként is lenyûgözô. A kötet elején
található térképek és kronológiai táblázatok a
rendszerezésben segítenek, de a látványos fotó-
kat végig kiegészítik a magyarázó ábrák, repro-
dukciók: a taoista jósjelek, a Menny Temploma
alaprajza, a Csing-kori udvarház elrendezése,
egy Konfuciusz-mû pecsétlenyomatai, vagy
épp egy 3. századbeli mértankönyv illusztráci-
ója, amely egy pagoda magasságának mérését
szemlélteti. A kötet képanyaga a hagyományos
útikönyv-fotók helyett a kínai csodák olyan
részleteire fókuszál, amelyek a mûvészeti és tu-
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Kínálat Kínából
A magyar évad végén, Peking elôtt



dományos albumok elmélyültségét követi. Különö-
sen értékes leletek a korabeli fotók: az 1937-es japán
megszállás elôtt még virágzó kínai filmiparról, az
1939-es Sanghajról, amely az európai nagyvárosok
hangulatát idézi, korabeli iskolabelsô a császári vizs-
gákra készülô nebulókkal. A logikusan strukturált fe-
jezetek (Természeti csodák; Mindennapi élet és kul-
túra; Városok és nagyvárosok; Mûemlékek és nagy
alkotások; Mûvészetek; Találmányok és teljesítmé-
nyek; Nagy Kína) múlt és jelen összefüggésében
vizsgálják azokat az érdekességeket, amik egy-egy lát-
ványos alkotás hátterében állnak. A gravitációt „ki-
játszó” tacui szobrászmesterek, a Pekingben 1283-
ban (!) épült csillagászati obszervatórium, vagy a
Ming-korban megalkotott papírpénz a tudás valami
misztikus idôtlenségét sugallják ebben a birodalom-
ban, ahol az idô bizonyosan valami más mércével
méretik, mint felénk, Európában, talán elôbb is kez-
dôdött: Kína a létezôk elôtt létezett. A több ezer
éves hagyományok a modernitásban nem egyszer
propagandaeszközként is szolgáltak: „Mao részérôl
a hazai gyógyító mesterek támogatása tudatosan vállalt hazafias
gesztus volt. Sikeres kampányok sorozatát kezdeményezte a ha-
gyományos gyógyászat státuszának emelésére. (…) Valószínûleg
az volt a célja a hagyományos orvoslás dicsôítésével, hogy ösztö-
nözze a tradicionális gyógyászati módszerek modern szempon-
tokból való kutatását és fejlesztését. Figyelemre méltó esemény
volt és igen sokat javított Kína megítélésén az 1970-es években
egy agysebészeti beavatkozás televíziós közvetítése, melynek so-
rán a páciens mindvégig öntudatánál volt, és beszélgetett a körü-
lötte levôkkel, miközben a mûtétet akupunktúrás helyi érzéstele-
nítéssel végezték el – az érzéstelenítés ugyanis akkoriban még vi-
szonylag modern eljárásnak számított.” És egy fotón az is látha-
tó, hogy az energiakutató inté-
zetben egy nô két kezével párhu-
zamosan használja a hagyomá-
nyos kövecskés abakuszt, és a kis
elektronikus számológépet. A
tanulságot Csuang-Ce üzeni a 4.
századból, az egyik fejezet mot-
tójául szolgáló idézetben: „A tö-
kéletes ember szellemi. (…) Aki
ilyen, az felhôn és levegôn tud
utazni, meg tudja lovagolni a
Napot és a Holdat, el tud kóbo-
rolni a négy tenger vidékén túl-
ra, s halál vagy élet mit sem vál-
toztat énjén”. 

A kötet méltó párja az az igen
reprezentatív és súlyos darab,
amellyel a Reader's Digest lepte
meg olvasóit. A messzeséget
idézô finom, ködös-világoskék
árnyalatú borítótáblák közé zárt fotók – ahogy az album utal rá
– Kína kincseit vonultatják fel. Ha csak arra a jól ismert tényre
gondolunk, hogy a Kínai Nagy Fal az egyetlen emberi kéz alkot-
ta építmény, amely az ûrbôl is látszik, Kína kincs-szerepe az em-
beriség történetében valóban szimbolikus jelentôséget nyer. La-
pozgatva ezt a képeskönyvet, az európai ember számára költôi
kérdés marad: miféle égi összhang, emberfeletti kitartás, elképzel-
hetetlen türelem és legyôzhetetlen alkotásvágy dolgozott ebben
a birodalomban emberek millióiban, hogy létrehozták ezeket a
csodákat. A káprázat szó fejezi ki legtalálóbban a benyomást,
amelyet a képek keltenek: ködös hegycsúcsok, párolgó tótükrök,
felhôkbe veszô sziklák, és vakító napsugarak között felbukkanó

aranyló szobrok, tarka temp-
lomok, égbenyúló tornyok,
csipkézett pagodák miriádja:
szemfényvesztô varázslat, és
mégis: a legapróbb tégláig ta-
pintható valóság. A Kína-al-
bum tizedik oldala után de-
rengeni kezd, és az utolsó la-
pon (amelyhez nem lehet és
nem is érdemes egy szuszra
eljutni: a több mint három-
száz oldalas kötet akár az év
minden napjára elegendô ol-
vasmánnyal és látnivalóval
szolgál) teljesen világossá vá-
lik, hogy turistaként egy élet
is kevés lenne mindezen mû-
emlékek és tájegységek felfe-
dezéséhez. A kötet jól követ-
hetô földrajzi egységek sze-
rint tárgyalja a természeti és

ember építette alkotások múltját és jelenét az egyes égtájak régi-
ói, a Sárga- és a Jangce-folyam, a Selyemút, Tajvan és a Kínai
Nagy Fal térségében. A szöveges anyag megerôsíti némiképp,
hogy Kínáról való tudásunk nemhogy nem beható, de legjobb
indulattal is csak érintôleges – magamat tekintve biztosan. Nem
gondoltam volna például, hogy a híres Potala palotában, a tibe-
ti buddhizmus Vatikánjában a dalai láma trónja mellett egy em-
berkoponyából faragott csésze is hirdeti a láma hatalmát és befo-
lyását. Az emberi csontok szakrális célú felhasználása, ez az eu-
rópai ember számára barbarizmusnak ható mozzanat, a tibeti
buddhizmus ôsi tradíciói közé tartozik, akárcsak a halottak szik-
lacsúcsokra helyezése és az égi madarak gondjaira bízása. Ebben

a szokásban a temetkezés kedvezôtlen földrajzi felté-
telei és a reinkarnáció-hit találnak egymásra égi össz-
hangban. De magyarázatot találhatunk a sivatagi
Éneklô Homokhegyek rejtélyére is, amely számos le-
genda szülôhelyéül szolgált: valójában a dûnék felszí-
nén keletkezô hullámszerû tarajokon muzsikál a szél.
Egyenesen szórakoztatók azok a történetek, amelyek
arról tanúskodnak, hogy a kínai uralkodók sem vol-
tak dicsôségesebbek európai „kollégáiknál”, sôt, a
költségvetési stiklik is népszerûek voltak körükben:
Ce-hszi anyacsászárné 1884-ben a Nyári Palota bôví-
tését és egy lapátkerekes gôzhajó márványból készült
másolatának építtetését abból a 24 millió ezüstre rúgó
összegbôl fedezte, amelyet a kínai haditengerészet
korszerûsítésére kellett volna fordítani. A kínai hajó-
had hamarosan jókora vereséget is szenvedett az an-
gol gôzhajóktól… És egész biztosan mindenkinek tar-
togat valamilyen kis „magánfelfedezést” a kötet. Szá-
momra ez Vucsen városa volt, az azonos nevû folyó
mellett épült mesebeli kis település. A közvetlenül a

vízpart mentén sorakozó, ódon, favázas, cseréptetejû házak, me-
lyeket néhol hidacska köt össze, leginkább Velence és egy Ôrség-
beli falu keverékének érzetét keltik. Talán nem véletlen, hogy egy
ilyen házikóban rendezték be a vucseni néprajzi múzeumot, s a
város közepén még egy színpad is áll, ahol folklórjeleneteket, kí-
nai színházat, operarészleteket láthatnak az érdeklôdôk.

Az idén Pekingbe zúduló turistaáradat vélhetôen a maradék lát-
hatatlan falat is lebontja majd, amely a birodalmat eddig elválasz-
totta a világtól. Ugyanakkor a hírek szerint a világcsúcstartó etióp
futó lemondta olimpiai részvételét a súlyos szmog miatt. A lecke
tehát Kínának fel van adva. Érdemes szurkolni neki.
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A terrakotta hadsereg címmel jelent meg kötet a Ge-
neral Press Kiadó Különleges könyvek sorozatában.

Az elsô császár több ezres, föld alól elôkerült agyag-
katonaságáról szóló munkát Erdélyi András fordítot-
ta magyarra. Ôt kérdeztem a régészeti lelet mindmá-

ig rejtélyes történetét feldolgozó mûrôl.

■ – Mit tudhatunk a szerzôrôl, John Manrôl?
– A terrakotta hadsereget egy angol történész írta, aki
fiatalon mongolisztikára szakosodott. A térség múlt-
járól írt könyvei azért élvezetesek, mert miközben tö-
mény szakmai anyagot dolgoz fel, a kutatási eredmé-
nyeinek ismertetését remekül ötvözi riportszerû hely-
színi beszámolóival, színes portréival. Más szóval a ri-
port és a történelmi tanulmány határmezsgyéjén mo-
zog. Ez a harmadik kötet, amelyet e mûvei közül le-
fordítottam. Három éve jelent meg a Dzsingisz kán
címû, csaknem ötszáz oldalas történelmi munka, ezt
az Attila, a barbár király követte. Ezután a kínai nagy-
falról szóló köteten dolgozott, de mivel az agyaghad-
sereg tavaly szeptemberben „követeket” küldött Lon-
donba, nevezetesen a British Museum nagyszabású
kiállításra, az angol kiadó kérte Mant, vegye elôre a
terrakotta katonák históriáját. Így az a különös hely-
zet állt elô, hogy majdnem párhuzamosan dolgoz-
tunk; Man írta a könyvet, én pedig fordítottam az el-
készült részeket. S voltak olyan apróbb tévedések,
amelyeket a mi kiváló Kína-szakértô lektorunk, Polo-
nyi Péter fedezett fel. Névelírásokat vagy 20. századi
állami, illetve párttisztségek összekeverését. Még az angol kiadás-
ban is ki tudták javítani a hibákat, s nagyon hálásak voltak, amiért
Magyarországon ilyen szakértelemmel gondozzuk a könyvet.
– Hogy kerül az agyagkatonákról szóló könyvbe a 20. század
pártpolitikája?
– A szerzô történelmi távlatokat átívelô metódussal kutatja a
régmúlt és a jelen kapcsolatát. Ôt olvasva számos olyan össze-
függést lehet fedezni, amelyet a túlzottan Európa-központú tör-
ténelemszemlélet eddig eltakart elôlünk. 
– Mi derül ki például a kétezer-kétszáz évvel ezelôtt készült
terrakotta hadsereg és a közelmúlt kapcsolatáról?
– Az agyaghadsereget 1974 körül fedezték föl. Ahogy ilyenkor
lenni szokott, földmûvesek akadtak rá a leletre: a Jang fivérek a
nagy szárazság miatt kutat akartak ásni a területükön, hogy az ül-
tetvényüket locsolják. Volt a közelben egy lelkes muzeológus, ne-
ki mutatták meg, mire bukkantak. Ô egybôl tudta, mekkora érték-
kel van dolga. Akkor Kínában már túl voltak a kulturális forrada-
lom rettenetein, de a muzeológus még emlékezett rá, hogy annak
idején ôt, mint a régiségekkel foglalkozó embereket általában, be-
citálták a Vörös Gárda aktivistái és megvádolták azzal, hogy
vissza akarja állítani a feudalizmust. Ez a sötét kor a felfedezés ide-
jére nagyjából lezárult, de a muzeológus a beléívódott félelem mi-
att nagyon óvatosan járt el. A leletek híre mégis hamar feljutott a
legfelsôbb vezetésig, ez esetben: szerencsére. A maói nemzeti ra-
dikalizmust fenntartani igyekvô Négyek Bandája meglátta a pro-
pagandalehetôségét a Mao Ce-tung által csodált Elsô Császár al-
kotta monumentális agyaghadseregben. Hozzá kell tenni, hogy a
feltárás mind a mai napig óriási kormánytámogatottságot élvez.
– Mit kedvelhetett Mao az Elsô Császárban?
– Például a legista filozófiáját. Az elsô császár a konfuciánus kor
alkonya után került hatalomra. Konfucius filozófiai tanai kor-

mányzati rendszert is alkottak: az emberi jóságot, a hûséget, a lo-
jalitást, a család szeretetét, a másik ember tiszteletét követelték
meg, amely értékek késôbb a keresztény vallásban is megjelennek.
A Krisztus elôtti 4. századtól eluralkodó legista irányzat ennek
homlokegyenest az ellenkezôjét hirdette. Az ember negatív tulaj-
donságaira épített; a gyávaságra, a mohóságra, a kapzsiságra, a ha-
talomvágyra, s közben a törvények feltétlen tiszteletét és betartá-
sát követelte meg. Az elsô császár nevéhez fûzôdnek olyan rém-

tettek, mint a 460 konfuciánus tu-
dós élve eltemetése vagy a könyv-
égetés. Más kérdés, hogy mind a
mai napig szemantikai viták foly-
nak arról, hogy átvitt értelemben,
tehát számûzetésnek kell e tekinteni
az élve eltemetést, vagy sem. Annyi
azonban bizonyos, hogy nem bán-
tak kesztyûs kézzel ezekkel az embe-
rekkel. Maónak mindenestre na-
gyon tetszett a legista ideológia és az
Elsô Császár politikája. Az 1958-as
pártkongresszuson mondott beszé-
dében például így élcelôdött a tudó-
sok élve eltemetésén: „Ti, demokra-
ták azzal vádoltok minket, hogy
olyanok vagyunk, mint az Elsô Csá-
szár. Tévedtek! Százszorta rosszab-
bak vagyunk nála!”
– Miféle kontinuitást érzett Mao
az Elsô Császár és maga szemé-
lye között?
– Ha a rémtetteket említettük az

Elsô Császárnál, akkor a nevéhez fûzôdô érdemeket sem hallgat-
hatjuk el. Legyôzte a hét, egymással hadakozó fejedelemséget és
egyesítette Kínát. Ezt alapul véve Mao Ce-tung óta a kínai poli-
tika mind a mai napig a nemzeti egység szimbólumának tekinti
az Elsô Császárt. Elképzelhetô tehát, hogy tényleg megvalósul a
terv, amelyrôl John Man a könyve végén ír: 2049-re, a forrada-
lom centenáriumára az eddig feltárt hatezer agyagkatona és a
még föld alatt pihenô, becslések szerint kétezer társuk fölé Kína
megépítheti a világ legnagyobb zárt terét. A szerzô úgy fogalmaz
könyve végén, hogy az Elsô Császár, aki tizenéves korától a hal-
hatatlanság elixírjét kereste, az öröklétet végül nem a szellemvi-
lág sötétjében, a föld alá temetve, hanem éppen ellenkezôleg,
agyaghadseregének napvilágra kerülésével nyerheti el. 
– Hát valóban, az agyagkatonák keletkezésük után évezre-
dekkel újra felhívták a világ figyelmét az Elsô Császárra. Ho-
gyan készülhettek ezek a „hírvivôk”? Egyenként, korabeli
emberek arcvonásait viselve, hiszen mindegyiknek más a ki-
nézete?
– Ez csak a látszat. Valójában nem egyénenként készített hadse-
regrôl van szó, hiszen az akkori kor technológiájával ezt képte-
lenség lett volna megoldani. Az egyéni hatást az elôre gyártott
elemek – szemöldök, bajusz, szakáll, ajakforma – ötletes, sôt,
túlzás nélkül mondható: mûvészi kombinálásával érték el. 

Mátraházi Zsuzsa
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A halhatatlanság titka

Április 25-én, pénteken 10 órától a Millenárison, a Hess
András teremben: „Könyvek Kína történelmérôl” – a Ge-
neral Press Kiadó könyvbemutatója. Beszélgetôpartne-
rek: Sári László és Géczi János



MESTERKURZUS
… A MEGISMERÉS ÚTJAI 

Kötve, 472 oldal, 3500 Ft
A népszerû rendezvénysorozat

elôadásaiból készült a kis
zsebkönyvsorozat, melynek 11–20.

kötetének anyagát tartalmazza
az újabb gyûjteményes kötet. 

Ranschburg Jenô:
SZÜLÔK KÖNYVE
A fogantatástól az iskolakezdésig
Kötve, Borsi Vera 40 illusztrációjával,
364 oldal, 3500 Ft
Nélkülözhetetlen kézikönyv azoknak,
akik átérzik a szülôi szerepkör felelôsségét.
Harmadik változatlan kiadás.

PÁRKAPCSOLATOK 
Kötve, 256 oldal, 2500 Ft

A gyûjtemény a Budapesti Pszichológiai
Napok c. tudományos és kulturális

rendezvény Párkapcsolatok témakörében
elhangzott elôadásait tartalmazza.
Néhány név a kötet szerzôi közül:

Bagdy Emôke, Tari Annamária,
F. Várkonyi Zsuzsa, Belsô Nóra stb.

MESTERKURZUS SOROZAT 25. kötete
Bácskai Júlia – Czeizel Endre –
Popper Péter – Szendi Gábor:
KÉRETLEN ÚTRAVALÓK
Kudarcok, traumák, csalódások
Fûzve, 220 oldal, megújult kivitelben, 1150 Ft
A neves és népszerû szerzôk a sorskérdésekrôl
és a tehetségrôl beszéltek és arról, hogyan
lehet elviselni a kudarcokat. 

Baktay Miklós és Baktay Zelka:
PÁRKAPCSOLATI KRÍZISEK

Hogyan jöttünk ki jól?
Az élet dolgai sorozat

Fûzve, 192 oldal, megújult kivitelben, 1150 Ft
A párkapcsolat velejárói a konfliktusok, hal-

mozódásuk krízishez vezethet. A kérdés: Ho-
gyan jövünk ki belôle jobban, mint ahogy be-
lementünk? A szerzôk az eredeti jószándékot

igyekeznek feltárni.

Mohás Lívia:
MIT TUDSZ ÖNMAGADRÓL?
Az élet dolgai sorozat
Fûzve, 240 oldal, megújult kivitelben, 1150 Ft
A nagysikerû könyv új kiadását azoknak
ajánljuk, akik a „milyenek az emberek” „mi-
lyen legyek” kérdéseken szívesen gondolkod-
nak és bonyolódó kapcsolataikat – legalábbis
valamennyire – érteni szeretnék.

A SAXUM és a SZIGET Kiadó újdonságai

A TIGRIS
ÉS A MAJOM 

Popper Péterrel
beszélget

Mihancsik Zsófia
Kötve, 352 oldal, 2800 Ft 
A 2002-ben megjelent
interjúkötet folytatása

fél évtized multán:
hogyan hatott a

rengeteg változás
a pszichológusra:
egyetértéssel vagy

ellenérzéssel
találkozott, – a két rész

most egy kötetben
kerül az olvasókhoz.

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

KERTÉSZKEDÉS
LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE
Kötve, 284 színes oldal, 4500 Ft
A könyvbôl lépésrôl lépésre, a tervezéstôl
a gondozásig megvalósíthatjuk saját
kertünket.  Témák: szaporítás, metszés,
gyümölcsök, virágok, tavak, sziklakertek,
teraszok stb. 

Peter Berwanger:
KERTI TAVAK

Kötve, 64 oldal, 1650 Ft
A lépésrôl lépésre sorozat újabb

kötete bemutatja, hogyan valósítsuk
meg álmaink kerti tavát.  Kezdi a

tervezési folyamattal, majd a további
teendôkkel folytatja, beleértve az

ápolást is. 

Horst Stahl, Helmut Rüger:
BONSAI
Kötve, 64 oldal, 1650 Ft
A bonsai nemcsak egy növény
kialakítását, hanem annak hosszú
évtizedeken át tartó helyes gondozását
is jelenti. Ehhez nyújt segítséget ez
a könyv a könnyen érthetô, minden
feladatot lépésrôl lépésre bemutató
képsorozataival.

Joachim Herrmann:
ÉS EZ MELYIK CSILLAG

Kötve, 192 oldal, 2700-Ft
Könyvünk, mely több mint 150

csillagtérképet és illusztrációt
tartalmaz, a legalkalmasabb

segédkönyv a kezdôk számára
az ég tanulmányozásához.



MMAAGGUUNNKKFFAAJJTTÁÁKK
MMoorrvvaaii  KKrriisszzttiinnáávvaall  bbeesszzééllggeett  KKoovvááccss  ZZssoolltt
228 oldal, 2990 Ft
A 2006. október 23-i budapesti erôszakos
cselekmények kivizsgálására létrejött Civil
Jogász Bizottság jelentése révén vált elôször
szélesebb körben is ismertté Morvai Kriszti-
na. A jogásznô minden esetben hallatja
hangját, ha olyan igazságtalanságokat ta-
pasztal, ami az emberi méltóságot sérti. 

TTRRIIAANNOONN  ÁÁTTÍÍRRTTAA  EEUURRÓÓPPÁÁTT
SSzzeerrkkeesszztteettttee  RRaaffffaayy  EErrnnôô  ééss  SSzziiddiirrooppuulloosszz
AArrcchhiimmééddeesszz
200 oldal, illusztrált, 2800 Ft
A kötet szerkesztôi 2007 augusztusában ala-
pították meg a Trianon Kutatóintézetet,
azért, hogy Magyarország 1920-ban szentesí-
tett fölbomlasztása és összeomlása után meg-
történjék a kérdéskör tudományos, pártatlan
elemzése. A kötet szerzôi: Pozsgay Imre, Du-
ray Miklós, Batta György, Kiss Dénes, Skultéty
Csaba, Takaró Mihály és Czakó Gábor.

SSzzaallaaii  JJóózzsseeff
GGYYEERREEKKSSZZEEMMMMEELL
300 oldal, 3000 Ft
Ez a regény egy árva kisfiú, Mucur tizennégy
évérôl, küzdelmes, kacagtató és egyben to-
rokszorító élményeirôl mesél, hiteles törté-
nelmi eseményekrôl tudósít az 1931. május 1.
és 1945. szeptember közötti Magyarország-
ról. Fordulatos, cselekményekben gazdag
történet pereg le gyermekek és felnôttek
számára egyaránt tanulságul szolgálva.

ÔÔSSZZIINNTTEE  HHÍÍVVÜÜKK::  AALLBBIINNOO  LLUUCCIIAANNII
228 oldal, 2700 Ft
Albino Luciani, a késôbbi I. János Pál pápa
40 képzelt levelet írt neves embereknek és
jól ismert irodalmi mûvek szereplôinek,
mely levelek 1971 és 1974 között jelentek
meg. Luciani a levelekben utal a címzettek
tevékenységére, majd alkotásaik, életük
eseményei kapcsán felhoz valamilyen idô-
szerû közéleti, erkölcsi, teológiai kérdést. 

TTaarriiccss  PPéétteerr
EEGGYY  NNÉÉPP  KKIIÁÁLLTTOOTTTT……
11995566  ÉÉSS  AA  MMEEGGTTOORRLLÁÁSS
3200 Ft
A könyv a teljesség igényével, a Magyaror-
szágon és külföldön megtalált hiteles doku-
mentumok felhasználásával készült. A ma is
élô, hiteles szemtanúkkal, résztvevôkkel és
elismert szakemberekkel készített interjú-
kat fényképek, sajtóanyagok és kordoku-
mentumok egészítik ki.

SSuuggáárr  AAnnddrrááss
MMOOSSTT  MMIINNDDEENNTT  EELLMMOONNDDOOKK
300 oldal, 3200 Ft
Sugár András a Magyar Televízió elsô uta-
zó tudósítója volt 23 éven át. Részletesen,
bölcs humorral, itt-ott maró gúnnyal és ön-
gúnnyal írja meg a Rákosi-érában, majd a
fokozatosan enyhülô Kádár-korszakban át-
élt konfliktusait, sikereit és kudarcait. Nem-
csak tévés titkokba, hanem a nagypolitika
számos ismeretlen pikáns történetébe is
beavatja az olvasót.

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

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata

AAlliisstteerr  MMccGGrraatthh  ((sszzeerrkk..))
AA  KKEERREESSZZTTYYÉÉNN  HHIITT
352 oldal, 4300 Ft
A keresztyén hit alapelveit és
a világ legnagyobb vallási kö-
zösségének évszázados vál-
tozásait foglalja össze e szép
kötet, szembesítve azokat ko-
runk és civilizációnk aktuális
kérdéseivel.

EEbbeerrhhaarrdd  GGrreesscchh
AA  HHUUGGEENNOOTTTTÁÁKK
TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE,,  HHIITTEE
ÉÉSS  HHAATTÁÁSSAA
244 oldal, 2200 Ft
Átfogó mû a Kálvin által fémjel-
zett, a 16. század közepétôl a
18. század végéig véres üldöz-
tetést szenvedô, franciaorszá-
gi protestáns mozgalom törté-
netérôl.

AA  NNÉÉGGYY  EEVVAANNGGÉÉLLIIUUMM  ––  MMÁÁ--
TTÉÉ,,  MMÁÁRRKK,,  LLUUKKÁÁCCSS,,  JJÁÁNNOOSS
Cigány mûvészek illusztrációival
164 oldal, 2400 Ft
A kortárs naiv mûvészek által
készített mûalkotások különös
atmoszférát teremtenek ma-
guk körül, miközben a Jézus-
ról szóló, de talán mégsem
olyan jól ismert történeteket ol-
vassuk. 

LLôôrriinncczz  ZZoollttáánn
AA  JJÉÉZZUUSS  PPÉÉLLDDÁÁZZAATTAAII  AA
MMAAGGYYAARR  FFEESSTTÉÉSSZZEETTBBEENN
120 oldal, 2100 Ft
E kézikönyv egyetlen célja,
hogy az olvasó a mûvészi alko-
tások szemlélése és a bibliai
szövegek hozzáolvasása révén
teljesebben megértse a példá-
zatok ma is aktuális üzenetét.

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA

MAGYAR BIBLIATÁRSULAT ALAPÍTVÁNY
1113 Budapest, Bocskai út 35. Tel.: 386-8267; 209-3033

Honlap: www.kalvinkiado.hu; www.bibliatarsulat.hu
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk a Budapesti Nemzetközi

Könyvfesztivál 42. standján (Millenáris – Jövô Háza)!
A rendezvény helyszínén saját kiadványainkat

20% engedménnyel kínáljuk!

A KÁLVIN KIADÓ ÉS A MAGYAR
BIBLIATÁRSULAT AJÁNLATA



Süsü megjelenése óta nagy népszerûsége és keletje van
a sárkányoknak a magyar gyerekek körében. A népme-

sék gonosz és rettegett szörnye mellé Süsü révén egy
barátságos, emberkedvelô mesehôs is felsorakozott, ôt
több más pozitív sárkányfigura követte a mese- és fan-
tasy könyvekben. Cseh Katalin verseskötete erre a ha-
gyományra épít, amikor egy hétfejû sárkányt tesz meg
könyvének hôsévé, aki különbözô, számunkra is isme-
rôs mindennapi helyzetekbe keveredik. Könyve a leg-
kisebbektôl a nagyobbakig élvezetes olvasmány kiváló

illusztrációkkal. 

■ – Szakmája szerint tanárnô és szabadidejében ír verseket. Mi-
óta ír gyerekverseket és mi indította erre? És miért éppen gye-
rekvers ( bár azt mondják, nincs felnôtt- és gyerekvers, csak jó
vagy rossz vers van)?
– A nyolcvanas évek közepétôl írok gyermekverseket. Hogy mi in-
dított erre? Elsôsorban a bennem lakozó gyerek meg különben is
már hivatásomnál fogva (pedagógus vagyok) közel állnak hozzám
a gyermekek, szeretek róluk, nekik, hozzájuk írni. Szerintem a jó
gyerekvers egyszerû, természetes, játékosan komoly és a felnôtt ko-
rosztályt is megérinti. Nemes Nagy Ágnest idézném: „Sohasem hit-
tem, hogy a gyermekvers és a
felnôttvers más anyagból va-
ló... a jó gyermekversben, mint
vadgesztenyéban a belegyömö-
szölt fatörzs, ott található a
bárkinek szóló vers néhány ki-
kerülhetetlen fontos tulajdon-
sága – sajátosan összehangolt
állapotban. ”
– A tanítványai ismerik, és ér-
tékelik-e e téren nyújtott tel-
jesítményét, beépíti-e a taní-
tásba a verseket, vagy inkább a versek szeretetét általában? Ol-
vasnak egyáltalán a mai gyerekek verseket?
– A tanítványaim tudják, hogy írással is foglalkozom, de a saját al-
kotásaimat nem szoktam nekik bemutatni. Sajnos a mai gyerekek,
és itt elsôsorban a nagyobbacska korosztályra gondolok (10-12 éve-
sekre) nem igazán olvasnak verseket. Sokminden egyéb köti le a fi-
gyelmüket, szívesebben olvasnak kalandos, varázslatokkal teli törté-
neteket, mint verset. Gyakran mondogatják a saját tanítványaim,
hogy a versekben nincs esemény, nem történik bennük semmi, és
ezért nem érdekesek a számukra. A versolvasáshoz és a vers befoga-
dásához szükséges egyfajta lelki hozzáállás, bele kell lépni a vers vi-
lágába, nem a küszöbrôl szemlélni kívülállóként, hogy mi van oda-
bent. Nem könnyû, de nem is lehetetlen. Idô kell hozzá és türelem
meg út vagy híd lélektôl lélekig. 
– Új könyve egy hétfejû sárkány hétköznapjairól szól. Ez a hét-
fejû fodrászhoz, orvoshoz, fogorvoshoz, áruházba, énekórára
jár, úgy él, mint egy gyerek, és messze távolodott a népmesék
nagyerejû, gonosz szörnyetegétôl és nincs benne semmi hôsies.
Ez egy megszelídített, jópofa sárkány (akárcsak Süsü). Miért ép-
pen a sárkány figurát és a hétfejût választotta? Egyébként kitû-
nôek a vershez készült illusztrációk, ebben az esetben tényleg
együtt lélegzik kép és szöveg. Mit lehet tudni az illusztrátorról?

– Hogy honnan ered a sárká-
nyos versek ötlete? Számomra
mindig is rokonszenves figura
volt a sárkány és különösen a
többfejû. Ültem egyszer a fog-
orvosi rendelô várószobájában
és azon töprengtem, hogy mit
tenne a helyemben itt és most
egy hétfejû sárkány, ha történe-
tesen mind a hét szájában akad-
na egy-egy rossz fog. Elég volna
egy fogorvos vagy szükség len-
ne hétre? És akinek hét feje
van, hogyan boldogulna a fod-
rásznál, a kalaposnál... és így

jöttek az ötletek egymás után. Aztán leültem és papírra vetettem.
Máskülönben a tizenkétfejû sárkányról is írtam egy sorozatot, a ké-
zirat már a Móra Kiadóban van. Ami az illusztrációkat illeti, való-
ban nagyon jók, nekem is tetszenek. A illusztrátort, Kállai Nagy
Krisztinát, sajnos még nem ismerem személyesen, de szeretném, ha
az elkövetkezôkben is ô illusztrálná a verseimet. 
– Milyen visszajelzéseket kap a gyerekektôl a verseire? Ez a
könyve kicsiknek szól, de gondolom, nagyobbakat tanít. 
– Az ismeretségi körömhöz tartozó gyerekekrôl tudom, hogy olvas-
sák a verseimet. A Kolozsvárott megjelenô két gyermekirodalmi
lapban: a Napsugárban és a Szivárványban szoktam közölni eléggé

rendszeresen. 
– Mit gondol a mai gyerekirodalomról? Milyen
alkotások születnek és kikhez jutnak el? Ebben
a tekintetben a határon túli magyarság speciális
helyzetben van és az Önök felelôssége talán
még nagyobb. Mit gondol errôl?
– Sok jó gyermekirodalmi alkotás születik mos-
tanában. Gondolhatunk itt az élô klasszikusokra
vagy a fiatalabb korosztály jeles képviselôire is. 
– A színvonalas, eredeti mûvek mellett azon-
ban olykor jellegtelen, semmitmondó írások is
napvilágot látnak. 

– Az igaz, hogy határon túli alkotó vagyok, de amikor írok, akkor
ez nem jut eszembe. Én minden gyerekhez szeretnék szólni, füg-
getlenül attól, hogy hol él. Viszont tudatában vagyok, hogy mi a
mi felelôsségünk az anyanyelv megôrzése, ápolása és karbantartása
terén. 
– Nemcsak gyerekverseket ír. Hol és milyen gyakran publikálja
ezeket? Netán ebbôl a termésbôl is születik majd új kötet?
– A gyermekversek mellett „felnôtt verseket” is írok. Ezeket a hazai
irodalmi folyóiratokban szoktam közölni (Helikon, Látó, Székely-
föld), Magyarországon a Marosvidékben és a Bárkában jelentek
meg verseim. Két felnôttekhez szóló verseket tartalmazó kötetem
látott napvilágot eddig: Szófogyatkozás (1993) és Ünneplô hétköz-
napok (2006) és újabb kéziratom vár kiadásra illetve kiadóra. 

A Sárkánykórus a második gyermekverskötetem, az elsô 2003-ban
jelent meg Kolozsvárott, címe: Bûvös ládikó. 

Szénási Zsófia
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Egy hétfejû mindennapjai
Cseh Katalin gyermekverskötete egy sárkány életérôl szól

Április 26-án, szombaton, 15 órakor a Millenáris
Fogadóban a Móra standon Cseh Katalin dedikálja
a Sárkánykórus c. kötetét.



Nagy vállalkozásba kezd a Kossuth Könyvkiadó.
Vagy folytat egy másikat? A Világtörténelmi enciklo-
pédia tizenhat kötete után a Könyvfesztiválra megje-

lenik a Természettudományi enciklopédia hasonló
számú darabbal. A témák cím gyanánt így követik

egymást: Világegyetem, Az evolúció és a genetika, A
tûzhányók és a földrengések, Ásványok és kôzetek.

Majd pedig egy-egy kötetet szentelnek a klíma, a nö-
vények, az ôslények, a gerinctelenek, a halak, a ma-

darak, az emlôsök, az emberi test tárgyalásának. 

■ – Beszélgetésünk kezdetén mindenekelôtt a kiadó bátorsá-
gához gratulálok az igazgatónak, Kocsis András Sándornak. 
– Azt hiszem, valóban vállalkozó kedvû a Kossuth,
s szükségünk is van erre. A könyvszakmában sú-
lyos problémákat látok. Semmivé lett a ’90-es évek
elején tapasztalt jó szakmai hangulat, amikor is-
mertük a „mi” kifejezést, és az emberi kapcsolatok
is kellemesek voltak. Ma mindenki megy a maga
útján, a kiadók nagy része gyenge pozíciókkal vív-
ja harcát a kereskedôkkel, holott az egymásra utalt-
ság nyilvánvaló, hiszen a forgalom nem növekszik.
Ennek nem lehet jó vége. Minden kiadónak önál-
ló elgondolásokkal kell elôállnia. Mi megpróbá-
lunk gyorsan reagálni a piac jelzéseire, elég csak a
hangoskönyveinket említeni példaként. Most azt
látjuk, hogy míg a tankönyvpiac megroppant, ad-
dig az ismeretterjesztés iránt nem csökkent az igény, pláne, ha
az érdekes tudásanyaghoz erôs vizuális üzenet kapcsolódik. 
– Csakhogy ez a mostani sorozat tömény természettudomá-
nyos tudásanyagra épül!
– A Kossuth, amely érzésem szerint jelen pillanatban Magyaror-
szág legerôteljesebben fejlesztô ismeretterjesztô kiadója, tágan
értelmezi ezt a „mûfajt”, mert szépirodalmi kiadványunk épp-
úgy van, mint útikönyv-sorozatunk. A szlogenünk is jelzi arcu-

latunkat. A jel-
mondat 1921-bôl való, egy tizenöt éve ki-
adott reprint kiadványunkból vettem; Her-
bert N. Casson majd’ százéves „marketing”
könyvébôl. A Hogyan kell eladni? címû kö-
tetében hihetetlenül érdekes megközelítést,
ma is teljességgel használható kereskedôi ta-
nácsokat találtam. Azt javasolta az iparosnak,
hogy ne cipôt áruljon, hanem a járás, az
egészség örömét próbálja meg portékájával
közvetíteni. A mi szakmánk képviselôit pe-
dig így intette: „Ne könyvet árulj, hanem a

tudás örömét”. Ezt csentem el jelmondatnak; azt gondolom,
hogy az életünk egyik legszebb és legnemesebb erôforrását a
megismerés jelenti. Ezt próbáljuk az üzleti filozófiánkban érvé-
nyesíteni. A Természettudományi enciklopédia is ebbe a „cso-
magba” tartozik, a világ, a környezet megismerését mindenki
számára érdekes és izgalmas felfedezéssé tesszük általa. 
– Vajon mekkora sikerre számíthat a tizenhatszor hozzávetô-
leg százoldalas sorozat a szûkülô piaci viszonyok között?

– Az ilyesfajta munkák iránt a magyar olva-
sók fogékonyabbak, mint a nyugat-európai-
ak. Ez nemcsak a természettudományos is-
meretekre, de a históriaiakra is érvényes.
Magam ragaszkodtam a Világtörténelmi en-
ciklopédia megjelenéséhez, de mindenkinek
nagy örömére szolgált az a siker, amelyet a
sokkötetes mû aratott. Megérte azt az óriási
munkát, amelyet belefektettünk. Nagyon
erôs csapatnak kell összejönnie ahhoz, hogy
egy-egy ilyen sorozat elkészülhessen.
– Az eredeti csapatra gondol, amely lét-
rehozta ezt a két, spanyoloktól megvett
sorozatot?
– A mi hazai munkatársainkra utaltam.
Ôrült hibákat találtunk mind a két soro-
zatban. A spanyol, angolszász vagy né-
met felfogás ugyanis különbözik a mienk-
tôl, bizonyos szempontból sokkal igény-
telenebb. Most nem a Cambridge Uni-
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versity Pressrôl beszélek, hanem azokról a kiadványokról,
amelyeket a tömeges piacra szánnak. A magyar olvasó nagy-
ságrendekkel igényesebb. Már a világtörténelmi kötetekben is
hihetetlenül sok hibát találtak a szakmai lektoraink. A minap
pedig azzal lepett meg a fantasztikus szerkesztô hírében álló
kollégánk, Újhelyi Péter, aki a természetközeli témákért fele-
lôs a kiadónknál, hogy az egyik virágnak nincs is olyan része,
amilyent a sorozat egyébként csodálatos illusztrációja muta-
tott. Azon túl tehát, hogy e kötetek szöveganyagát gyakorlati-
lag újraírjuk, még a csodálatos képanyagot is ellenôriznünk
kell, s esetenként muszáj kicserélnünk. Kíváncsian várom,
hogy kijavítja-e a sok-sok hibát az Encyclopaedia Britannica,
amely nem sokkal azután, hogy mi megvettük a természettu-
dományi köteteket, a spanyol enciklopédia forgalmazási jogát
az egész világra vonatkozóan megszerezte magának. 
–  Miért érte meg megvásárolni ilyen körülmények között is
a sorozatot? Mi a különös erénye? 
– Ahogy mondani szokták: „Navigare necesse est…”, vagyis ha-
józni kell… De félretéve a képes beszédet: a Természettudomá-
nyi enciklopédia köteteinek belsô ívei leginkább talán a Dorling
Kindersley kiadó mûveihez hasonlíthatók. Az ô filozófiájukra
jellemzô, hogy kiadványaikban arányában is nagyon erôs a gra-
fikai anyag, vannak oldalak, amelyek szinte tobzódnak az il-
lusztrációban. Ez fontos, mert amikor például az evolúció rövid
történetérôl beszélnek a szerzôk, olyan fantasztikusan szemlél-
tetik a témát, hogy a grafikai üzenetet csak húsz–negyven olda-

lon lehetne leírni; szakszerûen és unalmasan. Mi azért nem ne-
vezzük szakkönyvnek ezt a kötetet, mert nem feltétlenül az
egyetemet végzett közönségnek ajánljuk, hanem mindazoknak,
akik körülbelül az érettségihez szükséges tudással rendelkeznek.
Családi alapkönyvtári darabokat kínálunk általuk.
– Lehet az internettel versenyezniük?
– Hiba volna nem tudomásul venni az internet létét, de a könyv-
nek és az elektronikus úton érkezô információknak szimbiózisban
kell élniük egymással. Növeljük az internetes aktivitásunkat, tar-
talmakat teszünk fel a honlapunkra, hangoskönyveinket bizonyos
idô elteltével például fél áron lehet letölteni. Mardossa a piacun-
kat az elektronikus lehetôség, csökkenti a vásárlóink számát, de bí-
zom benne, hogy a könyv mint feeling, mint hozzá fûzôdô han-
gulatot, érzelmet is hordozó ismeretátadó eszköz belátható ideig
fönnmarad. S remélem, messzire látunk.

Mátraházi Zsuzsa

Sütô János: SPAMtelenül

Minden a SPAMrôl
Kb. 344 oldal, kb. 5 000 Ft

A spam napja-
ink elsô számú
informat ika i
népbetegsége.
Átitatja min-
denapjainkat,
levelezésünk
már elképzel-
hetetlen nél-
küle. Ahogy a
reklámújságok
a postaládánk
mindennapos
látogatói, úgy
e-mail postafi-
ókjaink gyako-
ri lakói a kéret-
len reklámle-
velek, vagyis a
spam.
Idôszerû már,
hogy hazai

irodalom is foglalkozzon ezzel a húsbavágó kérdéssel,
mert bármennyire is nemzetközi a jelenség, fontos a ha-
zai sajátosságok feltárása is.

Az erre kíváncsiaknak érdemes kézbe venni a Spamte-
lenül címû könyvet; választ ad kérdéseinkre.

A könyv könnyed hangvétele ellenére lehatol a techni-
kai kérdések legmélyére, így élvezetes olvasmány mind a
témával ismerkedôknek, mind a szakembereknek.

A jogi szabályozás ismertetése mellett képet kaphatunk
a spamfelismerô programok alapvetô mûködésérôl.

Értékes része a könyvnek a különféle spamszûrô szoft-
vermegoldások ismertetése, és összahasonlító tesztje.
Végtelennek tûnô (bár alig pár éve tartó) harc az, ame-
lyet a spamírók és -szûrôk vívnak egymással. Sokféle
spamszûrés van, mindegyiknek megvannak az elônyei és
hátrányai – ezt mind megtudhatjuk a könyvbôl.

A szerzô alaposan belemerült a témába, megvívta har-
cait a spamelôk és a spam ellen. Külön pikantéria a hi-
vatásos spamelôkkel vitatott polémia tárgyalása, amely
bepillantást nyújt a frontvonal túloldalán állók gondo-
latvilágába.

Természetesen nem tekinthetünk el egy spamrôl szóló
írásban az elsô számú spamterítési módszerrôl, a fertô-
zött számítógépekbôl kialakított botnetekrôl, melyrôl,
összekötve az általuk terjesztett spammel, értékes infor-
mációt kapunk.

A spamelôk rendkívül innovatívak, ahogy az ellenük
harcoló spamszûrôk új és új módszereket vetnek be a fel-
ismeréshez, ôk új ötletekkel fûszerezik repertoárjukat, se
vége se hossza a trükköknek, amit bevetnek. Ezeket a
trükköket remekül áttekinti a könyv.

Egy dolgot nem tudunk meg, hogy hogyan kell spamet
terjeszteni. Szerencsére nekünk nem erre van szüksé-
günk, hanem a védekezésre, ahhoz viszont minden szük-
séges információt megkapunk.

Szappanos Gábor
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Április 25-én, pénteken, 11.30 órakor a Millenárison, a
Supka Géza teremben lesz a Kossuth Kiadó könyvbemutató-
ja, a Természettudományi Enciklopédiát bemutatja Kocsis
András Sándor elnök-vezérigazgató.



A titok mindig érdekesebb,
mint a bizonyosság; a gondol-

kodásra késztetô rejtély elôre
mozdíthatja a tudományos

kutatást, hogy aztán a pillanat-
nyi megfejtés újabb kérdéseket

indukáljon. A múlt kutatása
során a ki, mikor, hol, mit csi-
nált kérdésekre adott válaszo-
kon túl legalább ennyire fon-
tosak a miértek is, ez utóbbi-
ról hajlamosak vagyunk elfe-

ledkezni a történelem tanítása,
megismerése során, hiszen az

igazi titkok az indítékok, az
okok és következmények lán-

colatából rajzolódnak ki.

■ Az emberek alapvetô titokéhségére alapozva számos
olyan könyvet találunk a könyvesboltok polcain, me-
lyeknek címe valamilyen megfejtésre váró évszázados tit-
kot sejtet, különösen igaz ez a történelmi (vagy áltörté-
nelmi) témájú kiadványokra. Elsô pillantásra A magyar
történelem titkai is ilyen szenzációhajhász könyvnek tû-
nik, ezt a feltételezést támasztja alá az alcím is: Híres
cselszövések, különleges sorsfordulók, viszályok, alkuk
és a mögöttük rejlô indokok, a könyvet végigböngészve
azonban kellemesen csalódunk, nem felületes áltörténel-
mi „tények”, hanem a magyar nemzet történetének iz-
galmas eseményei – és ezek között persze igazi rejtélyek,
titkok is – kerülnek terítékre. 

Mitôl válik igazán érdekessé egy nép története? Az ese-
ménytörténet önmagában is tartogathat izgalmakat, a csa-
ták, hôsies életutak,
párviadalok azonban
akkor válnak élettel teli-
vé, ha valamilyen érde-
kes történet (sztori)
kapcsolódik hozzájuk.
A korabeli források, a
képi ábrázolások, az iz-
galmas következteté-
sek, megoldott rejté-
lyek képesek hidat ver-
ni az évszázados szaka-
dék fölé, mely a régi
korok emlékeit elvá-
lasztja a jelen kor em-
berétôl. A magyar tör-
ténelem titkai sikeresen
hidalja át a történelmi
távlatot, a közérthetô,
színes magyarázatok-
nak köszönhetôen ré-
szeseivé válunk a Zrí-

nyi család tragikus sorsának, végigkö-
vethetjük a magyar aranybányászat
sorsát az Anjouk korától a 20. század
elejéig, vagy akár eltöprenghetünk a
veleméri templom fényjátékának és
freskóinak titkán.

A könyv szerkesztôi nyolc nagyobb
fejezetbe rendezték a magyar történe-
lem történéseit, a fejezeteken belül
sorjázó történelmi pillanatképek kro-
nologikus sorrendben különleges ívet
is rajzolnak a magyarság korai történe-
tétôl a huszadik század végéig. Az
egyes pillanatfelvételeket a kötet szer-
zôi további apró mozaikokból állítot-
ták össze: számtalan mûvelôdés-, kul-
túr-, sôt irodalomtörténeti adalék szí-
nesíti a fôszöveget. A Csodák kora cí-
mû rész például a magyar reformkor
jelentôs tudományos eredményeit
mutatja be a megszokottól némileg
eltérô perspektívából (ez a szemlélet
egyébként a könyv egészét jellemzi);

de ugyanilyen izgalmas a
kalapos király, II. József
és a nôk viszonyát tagla-
ló rész, vagy éppen a ma-
gyarországi kémkedés év-
századait elôszámláló
Titkos kapcsolatok címû
fejezet. Hálatlan utókor-
ként hajlamosak vagyunk
azt gondolni, hogy a ma-
gyar történelem csak ha-
zánk uniós csatlakozásá-
val lett az európai politi-
ka része. A Magyarok Eu-
rópában fejezet Pannóni-
ától a vasfüggöny lebon-
tásáig veszi sorra azokat a
– jobbára pozitív – ese-
ményeket, amelyeknek
köszönhetôen tevékeny
befolyásolói voltak ôse-
ink az európai politika
menetének.

Nagy értéke a könyvnek kritikai szellemisége: nem törek-
szik arra, hogy évszázados vitás kérdéseket eldöntsön, ugyan-
akkor a szerzôk tudományos igénnyel, részrehajlás nélkül
mutatják be azokat az elméleteket, amelyek a múlt titkainak
feltárásához vezettek, ezzel gondolkodásra késztetve a törté-
nelem iránt érdeklôdô olvasót is. A magyar történelem titkai
a sokszor kalandosabb életutat bejáró lázadók és árulók port-
réi mellett többnyire különleges sorsú nôk és férfiak, korszak-
váltók és hôsök arcképeit villantja fel példamutatásként az
utódok számára, bízva abban, hogy a dicsô ôsöknek akad-
nak méltó követôi az utódok között is.

Pompor Zoltán

A magyar történelem titkai (Szerk. Szakály Sándor)
Reader's Digest Kiadó, 416 oldal, 9990 Ft
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békekölcsön, élmunkás, falurádió, gebines,
gulyáskommunizmus, Honleány fonal, orkánkabát,
tantusz, Táncdalfesztivál, úttörôvasút, vasfüggöny

300 oldal, 2490 Ft
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11111166  BBuuddaappeesstt,,  KKoonnddoorroossii  úútt  1177..

TTeell..::  0066--11--33771100550011  FFaaxx::  0066--11--33771100550022
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Kurt Vonnegut:
ISTEN HOZOTT A MAJOMHÁZBAN!
Új fordításban
110x195 mm, kemény kötés, 352 oldal
1950 Ft
Kurt Vonnegut 2007-ben távozott az
élôk sorából, de ellenállhatatlan fekete
humora, jellegzetes, szikár stílusa és
képzelôerejének szépséges abszurditá-
sa velünk marad. És bizony szükségünk
is van mélységes humanizmusára, intô
szavára, erkölcsi iránymutatására, derû-
jére, az ítéletnapot kacagva jósoló pró-
fétaságára.
Kötetünk a társadalmi szatíra utánozha-
tatlan és kivételes tehetségû mesteré-
nek klasszikus novelláit gyûjti csokorba.

Kurt Vonnegut:
HÓKUSZPÓKUSZ 
3. kiadás
110x195 mm, kemény kötés, 352 oldal
1950 Ft
Kurt Vonnegut kötete egy nagy ameri-
kai börtönben játszódik. A börtönt ja-
pánok mûködtetik – bérmunkában.
Csupa feketét ôriznek itt. A börtönnel
átellenben amerikai egyetem – csupa
fehér bôrû, gazdag diák jár ide. A bör-
tönben váratlanul lázadás tör ki. A lá-
zadást – véletlenül – egy fehér ember
szervezi. Ugyanaz, aki nemrégen még a
szomszédos egyetemen tanított, majd
pedig a börtönben lett nevelôtiszt.
Ki ô? Nos, miatta érdemes elolvasni ezt
a könyvet.

Theodore Sturgeon:
TÖBB MINT EMBERI
2. kiadás
120x200 mm, kartonált kötés, 320 oldal
1498 Ft
Az amerikai Theodore Sturgeon (1918–
1985) a science fiction-mûfaj egyik leg-
kedveltebb szerzôje, nagy nevû klasz-
szikusa. Kötetünk Sturgeon fômûve,
nemzedékek kultikus szövege, a pop-
kultúra és a hippimozgalom bibliája.
Példázat. A provokatív mesemondás
remekmûve. Izgalmas történet arról,
hogy egymagunkban gyengék és töré-
kenyek vagyunk, de közösséggé szerve-
zôdve nincs többé elôttünk leküzdhe-
tetlen akadály. 

Walter M. Miller, JR.:
HOZSÁNNA NÉKED, LEIBOWITZ!
2. kiadás
120x200 mm, kartonált kötés, 372 oldal
1498 Ft
Az elôször 1959-ben megjelent amerikai
regény mûfajának klasszikusa, valóságos
mérföldkô a modern sci-fi történetében.
Szerzôje, Walter M. Miller szinte nem is
írt egyebet.  
Könyvét második világháborús élményei
ihlették: bombázótiszt volt az itáliai
hadszíntéren. Ötvenhárom bevetésen
vett részt, ô találta telibe a Benedek-
rendiek ôsi apátságát. A tragédia súlya
egész életében nyomasztotta. Önkezé-
vel vetett véget életének. 
Könyve: vezeklés.

A MAECENAS KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA

www.maecenaskiado.hu



Julia Navarro 
A SZENT LEPEL TITKOS SZÖVETSÉGE
(Fordította Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft
Küzdelem a torinói lepelért,
évszázadokon át...

KI KICSODA
A MAGYAR
KÖNYVSZAKMÁBAN
(Szerk. Kiss József,
Jakab Sára)
228 oldal, 2440 Ft
A magyar és a
határon túli
magyar
könyvszakma
532 szereplôjének
adatai

Pogány György
A MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ
KALAUZA
317 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4400 Ft
A bibliofíliáról, a könyvgyûjtés és
a bibliofília gyakorlati tudnivalóiról

Thomas Gifford
ASSASSINÓK

(Fordította Sóskuthy György)
664 oldal, 2990 Ft

Nyolc gyilkosság. Nem tudni,
miért... A nyomok az egyházon

belüli titkos csoporthoz, az
assassinókhoz vezetnek.

CCssaakk  kkeerreessnnii  kkeellll  ––  aa  kköönnyyvveessbboollttookkbbaann

AA  KKIISSSS  JJÓÓZZSSEEFF  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ  AAJJÁÁNNLLJJAA

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.

Judy Allen
FANTASY ENCIKLOPÉDIA
(Fordította Gálvölgyi Judit)

144 oldal, 400 színes
fotó, kép illusztrációval, 4480 Ft

Tündérek, sárkányok, varázslók,
mágia és bûbáj – a fantázia

világának kézikönyve

Kicsi Sándor András
MAGYAR KÖNYVLEXIKON

360 oldal, szövegközti
illusztrációval, 4900 Ft 

„A magyar könyv” betûrendben,
függelékként A könyv filozófiája 



Kicsit megfordulnak a trendek. Álta-
lában az a sorrend, hogy létezik egy

ismert, sikeres, jó regény, és azt
adaptálják. Most meg inkább vissza-

írják a filmsikert, utóbb támad
könyv-verzió, vagy utóbb lesz közke-

letû, a filmes verzió nyomán. (Ha-
sonló történt Ian Mc Ewan szépséges
regényével, a Vágy és vezekléssel is.)

■ Cormac McCarthy regényét a film nélkül
is szívesen elolvastuk volna, hiszen az idôs
amerikai írót érdemes alaposabban megis-
merni, az eddig egyedül megjelent korábbi
mû, a Vad lovakon túl is. De igen szerencsés
együttállással, és a már hírekbôl tudható kü-
lönbözô díjjelölések miatt gyorsan lépett a
Magvetô, és olyan kiváló mesterre bízta a
2005-ben, Amerikában megjelent regény át-
ültetését, mint Bart István. És akkor
most már 4 Oscar is fûzôdik hozzá.

Végül is a két, másféle nyelvet
használó alkotásmód egyfelé húz:
inkább csak érdeklôdést és ínyenc
játékot jelent a méricskélés, mit tet-
tek a Coen-fiúk és mit McCarthy a
Nem vénnek való vidékért, ezért az
érdekes alliterálású magyar címû re-
gényért. (Egyébként W. B. Yeats
Sailing to Byzantium címû nagy
versének kezdôsora.) McCarthy
elég jó alapanyagot adott: mond-
hatni, forgatókönyvszerût. Aztán
már bele se szólt, egyszer ment ki a
forgatásra – mesélik egy interjújuk-
ban a testvérek, Ethan és Joel, akik
rendeztek, forgatókönyvet írtak,
produkáltak, teljes erôbedobással, s
azzal a furcsa, mindig tragikomi-
kus, a nagy dráma árnyékában tar-
tott stílusukban, amelyet már több-
ször csodálhattunk a kifogástalan

darabokban, a Fargoban s a Hol-
lywoodi lidércnyomásban. A már-
már kínosan részletezô, szinte
csak mellérendelésekbôl össze-
szerkesztett mondatok kopog-
nak, a legaprólékosabban mesé-
lik el egy puska csövének lefûré-
szelését, vagy egy önmûtét seb-
fertôtlenítését. Ettôl lesz szokat-
lan lendülete, a gyorsaság és a
lassúság relativizálását hozza lét-
re a választott prózanyelv. Túl
sokat nem oszt, nem szoroz,
hogy hiányoznak a vesszôk, le-
het, hogy a helyesírásban bi-
zonytalanabb talán észre sem ve-
szi. Legfeljebb az a feltûnô, hogy
a kicsi vonalkák nem állítanak
szúrós akadályokat. (Angolban
úgyis lényegesen kevesebbet
használnak belôle – itt inkább az
ember magyartanári énjét bizser-
geti.) A dialógusok is olyanok,
ahogy Coenék szeretik: rövidek,
axiomatikusak, szarkasztikus hu-
morúak, s mindenkinek jut po-
én, rendôrtôl nagyhatalmú
drogbáróig. Amirôl az ember azt
hihetné, a filmesek találmánya –
szürrealisztikus kép, ahogy a fé-
lelmetes gyilkológép egy kikap-
csolt tévé képernyôjében nézi
magát – nos, ez is meg van írva.
Olyan tehát a könyv, mint egy
nagyon pontos recept, amelyet
csak tehetségesen és a lényegre
ráérezve követni kell. (Néhány
jelenet ugyanúgy homályban
marad: voltaképpen melyik mo-
tel-szobában, hol is van a több-
millió dollárt rejtô táska, vagy
megpillantja-e egymást a gyilkos
és az ôt üldözô seriff.)

B. K.
Fotó: UIP–Duna Film
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Furcsa, hogy ezt a kis aranyozott szobrocskát már
lassan nyolcvan éve osztogatják. (A kerek évforduló

éppen jövôre lesz.) Azonkívül, hogy nem is
Oscar-díj a hivatalos neve, még számos furcsaságról

beszámolhatunk vele kapcsolatban.

■ Annak ellenére, hogy az Oscar-díjról min-
denki hallott, kevesen tudják, hogy valójában
ez csak a díj gúnyneve – melyet azért igencsak
széles körben használnak –, a becsületes neve
pedig Akadémiai-díj, ugyanis az Amerikai
Filmmûvészeti és Filmtudományi Akadémia
tagjai ítélik oda évrôl évre. E jeles szervezet
1927 elején harminchat alapító producer rész-
vételével alakult meg, azt a nemes célt tûzve ki
maga elé, hogy szakmai és érdekvédelmi hát-
teret nyújtson a nagy filmstúdióknak. Az az
ötlet, hogy az Akadémia díjat is osztogasson,
négy hónnappal a megalakulás után született
meg. Rögtön a vele járó szobrocskát is megter-
veztették, mely a mai napig ugyanúgy néz ki,
mint az alapításakor, csak a talapzata (a filmte-
kercses doboz) változott némileg. Négy évvel
késôbb tett szert a szobor és vele együtt a díj is
az Oscar névre, állítólag az Akadémia elsô könyvtárosának egy el-
ejtett megjegyzése nyomán, miszerint a figura nagyon hasonlít az
ô Oscar nevû nagybátyjára. Hivatalos iratokban csak 8 évvel ké-
sôbb, 1939-ban engedélyezte az Akadémia e név használatát. 

Az elsô Oscar-díjakat ilyenformán 1929 májusában adták át. Ma-
ga a díjátadás kerek öt percig tartott, pedig abban az évben 15 dí-
jat is kiosztottak. (Jellemzô a hollywoodi gépezetre, hogy mivel
nem készültek a jeles eseményen képek, öt évvel késôbb utólag fo-
tografálták le a díjazottakat a díjakkal.) A jelöléseket az addigra 270
tagúra bôvített akadémiai tagság szavazta meg. Ebben a legendás
elsô évben adták át elôször és utoljára a Legjobb mûvészi teljesít-
mény díját, a késôbbiekben az Akadémia – talán saját korlátaival
némileg szembenézve, bár ez elég valószínûtlen – már nem merész-
kedett ily veszélyes vizekre. De persze megszületett helyette a Leg-
jobb film kategóriája, mely a legnagyobb tekintélyt vívta ki magá-
nak az idôk során.

Az Akadémia tagjai sorába kétféleképpen lehet bekerülni: egy-
részt két akadémiai tag javasolhat egy harmadikat, másrészt min-
den Oscar-jelölés és -díj automatikusan felvételt jelent. Ennek kö-
vetkeztében évrôl évre jelentôsen nô a tagok száma. A jelölés ma
15 szekcióban történik – a szekciók száma sokat változott az évek
folyamán. A filmes tagozatok közül legnagyobb arányban a szí-
nészek képviseltetik magukat. De mégsem ôk rendelkeznek a leg-
nagyobb befolyással, hanem – nem is olyan meglepô – a stúdiók
és a produkciós cégek. Ugyanis a tagok (a színészek és mindenki
más) közel háromnegyede kötôdik valamilyen formában a nagy
stúdiókhoz, és ezért ha nem akarja esetleg elveszteni a munkáját
vagy hasonló retorziókban részesülni, lojalitását éreztetnie kell a
szavazásnál.

Hogy egy filmet jelölni lehessen, egyetlen feltételnek kell csupán
megfelelnie: egy Los Angeles-i mozi játssza legalább hét napon át.
A jelölési stádiumban minden tagozat csak a saját szekciójára sza-
vaz, tehát a Legjobb színész díjára csak a színészek, a Legjobb for-
gatókönyvére a forgatókönyvírók stb. A Legjobb idegen nyelvû
film díjának jelöltjeit több tagozatból összevont speciális szavazó-
kör választja ki. Egy díj van, melyre az Akadémia minden tagja sza-

vazhat, a díjak legfontosabbika: a Legjobb film. A különdíjakról pe-
dig az Akadémia Kormányzó Tanácsa dönt.

A ma már hatezer-ötszáz fôsre duzzadt szervezetet tehát a produ-
cerek hozták létre. Igen fontos ez a momentum, hiszen a mai na-
pig rányomja a díjak odaítélésére a bélyegét. Fontos hiszen a leg-
több Oscar-díjat a rendszer sajátosságai folytán nem a rendezôk, szí-
nészek, forgatókönyvírók vagy operatôrök mondhatják maguké-

nak, hanem a producerek. Ugyanis a hagyomá-
nyok szerint a Legjobb film, a Legjobb animációs
film, a Legjobb külföldi film díja nem a rendezôt
illeti meg, hanem a produkciót, vagyis a producer
személyét. Azt a személyt, aki a legnagyobb koc-
kázatot vállalva a pénzét fekteti a filmbe, és aki
ezért a leginkább érdekelt abban, hogy a film mi-
nél több Oscar-díjat kapjon. Minél több Oscar,
annál nagyobb haszon.
Nem csoda hát, ha a produkciós irodák mindent
megtesznek annak érdekében, hogy valamilyen
módon maguk mellé állítsák az Akadémia tagsá-
gát. Ekkora szavazattömeget manipulálni merô-
ben lehetetlennek tûnik, a stúdiók rendszerint
mégis megpróbálkoznak vele. A hatalmas költség-

vetéssel készült filmekhez általában
óriási marketingkampány járul,
melyben hatalmas részt foglal el a
testület meggyôzésére szánt összeg.
A különbözô visszaélések nyomán
mára már szigorúan megtiltották az
Akadémia tagjainak ajándékokkal
való megvesztegetését. A nyilvános
kampányon kívül egyetlen irányba
befolyásolhatják a stúdiók a tagsá-
got, valamilyen módon rá kell ven-
ni ôket, hogy nézzék meg az elké-
szült alkotásokat. Tekintve, hogy ez
250 amerikai és 50 külföldi filmet je-

lent évente, nem könnyû a feladat. Minden évben személyre szó-
lóan elküldik a filmeket a szavazóknak, sajtóvetítéseket szervez-
nek neki, szabad bejárást biztosítnak nekik a hozzájuk legköze-
lebb esô moziba, különbözô ismertetôket, promóciós anyagokat
juttatnak el hozzájuk. És nemegyszer elôfordul, hogy az agresszív
marketing kampány sikeresnek bizonyul, bár a szerzô szerint ez
általában csak a jelölésre elég. Ha viszont számba vesszük a szer-
zô által is hosszasan citált igen jelentéktelen filmeket, melyeknek
ma már a címére sem emlékszünk, de amelyek Oscar-díjat kaptak,
kétségeink támadnak.

Persze a procedúra mellett a legérdekesebb a filmek sorsa. Példá-
ul Az Aranypolgáré, amely minden idôk egyik legnagyobb Oscar-
vesztesének tekinthetô. 1942-ben jelölték, mely év több szempont-
ból nem bizonyult szerencsés ómennek. Orson Welles William
Randolp Hearstrôl és Marion Daviesrôl mintázta filmjének szerep-
lôit. És a sajtómágnás ekkoriban még bírt akkora hatalommal, hogy
pusztán a súlyánál fogva megakadályozza, hogy a film Oscar-díjat
kapjon. Számos más tényezô mellett az is gyengítette a film pozí-
cióját, hogy igen erôs volt a mezôny is, így a film végül a kilenc je-
lölés közül csupán egy nem túl jelentôset kaparinthatott meg.

Igen érdekes és szórakoztató olvasmányt forgathatunk a könyvet
olvasva, csak a rengeteg bántó sajtóhibát tudnánk feledni!

Jolsvai Júlia
Bokor Pál: A siker neve Oscar
Nyolcvan éves az Oscar-díj, Atlantic Press, 200 oldal, 2480 Ft
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„A mozi közös álom. Együtt álmodjuk a történe-
tet. Kívül hagyjuk privát életünket, gondjainkat.
Ugyanazt látjuk, de mindenki külön-külön teszi

magáévá a képsorok sugallatát.”

■ – Mozizó Budapest, 111 év a pest-
budai mozgókban címmel jelenik
meg Kelecsényi László könyve, a Me-
sél a város sorozat részeként a Holnap
Kiadó gondozásában. Mit lehet tudni
errôl sorozatról?
– Az elôzménye két évvel ezelôtt jelent
meg, Fürdôzô Budapest volt a címe.
Buza Péter helytörténész állította össze
sok idézettel és sok illusztrációval.
Megörökítette benne nemcsak a fôvá-
rosi, hanem a történelmi Magyarország
fürdôkultúráját. Ez, amirôl ma beszél-
getünk, lesz a sorozat második darabja. 
– Honnan ered az érdeklôdése a mo-
zi története iránt?
– A mozi a mániám! Szeretném azt
mondani, hogy moziban születtem, de
nem így volt, mert a Baross utcai nôi
klinikán; de apró gyerekkorom óta vit-
tek moziba. Egy különös apropója volt
ennek a mániának: elsô általános iskolás koromban hosszabb
idôre beteg lettem és kimaradtam az iskolából. A háziorvo-
sunk ekkor azt tanácsolta, hogy vigyenek moziba, hogy elte-
reljék a figyelmem és lekössenek, s ne azzal foglalkozzak,
hogy nem vagyok gyerekek között. Az akkori Omnia mozi-
ban (azóta megszûnt) kezdôdött minden...
– Hogyan alakult át a kezdetektôl napjainkig a mozizás-
élmény?

– Az elsô nagy korszak, amikor a mozi még csoda, vásári lát-
ványosság volt, be lehetett ülni a sötétbe a partnerünkkel. Az-
tán jöttek a sztárok: Kabos, Jávor, Karády, ôk csalták be a né-
zôket a magyar mozikba, és a külföldi sztárok is... Majd jött
egy hihetetlenül nagy korszaka az egyetemes és a magyar film-

történetnek, amikor a mozi minden-
nél többet jelentett. Ez a 60-as évek,
az újhullámok kora. Nemeskürty tanár
úr aposztrofálta akként, hogy ez a
filmmûvészet nagykorúságának az
idôszaka. A filmek arról szóltak, hogy
változtasd meg az életedet, mert van
értelme a világnak, hogyha tanulsz,
vagy dolgozol, törekedsz valami értel-
mes cél felé, akkor neked és a közös-
ségnek jobb lesz. Volt egy olyan kö-
zösségi gondolkodás, ami ma messze
nincs. Ez nagyon rövid ideig tartott,
és utána nemsokára gyôzött az ameri-
kai film és a kereskedelmi mozivetítés.

Ma megint más a mozi, csecsemô-
kori tüneteket produkál: a moziban
nem bírja ki a nézô popcorn és kóla
nélkül, s olyan hangeffektusok érik,
mint egy forgalmas országúton sem.
– Mit gondol, a 60-as évekbeli érzü-
let visszatérhet még valaha?

– Nem hiszem. Egyrészt, mert már nem forgatnak olyan filme-
ket; a mozi ma a fogyasztásról, a kereskedelemrôl szól. Egy mai
húszéves meglepôdik egy Fellini-filmen, a ritmusán, azon,
ahogyan a történet megszólít. Azt mondja, ez unalmas, nem
történik semmi, húsz percig csak beszélgetnek a szereplôk.

Akár tetszik, akár nem, a televízió is közrejátszott abban,
hogy úgy viselkedünk a moziban, mintha otthon lennénk, a
közös moziérzést tüntette el; nem olyan hangulatú élmény

már a mozi, mint volt vala-
mikor.
– Társadalmilag lehet-e
korszakolni a mozizás
történetét?
– A korai idôszakban ráérô
szabadnapos katonák, cse-
lédek, a kispolgárság járt
moziba. Családi, kisemberi
szórakozás volt. Az értel-
miséget igazán a második
világháború után a neorea-
lizmus diadalával, majd az
újhullámok idején ragadta
magával a film. Az alkotó
mûvész-értelmiség mára
eléggé elfordult a mozitól.
Nincsenek egységes pályák,
olyan, hogy valaki 2-3
évente meg tudjon csinálni
egy filmet, ha az elôzô sike-
rült. Eltûnnek, nem forgat-
nak semmit, máshol dol-
goznak, alkalmi értelmiségi
munkákat vállalnak. Bor-
zalmasan nehéz a filmren-
dezôk sorsa.
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– Térjünk vissza még a régi idôk mozijához. Hányféle le-
hetett régen egy film? A könyv egyik fejezete szerint
annyiféle, ahányféle moziban vetítik.
– Hogyne, más elsô héten, a bemutató filmszínházban, más
a másodhetes moziban, és megint más hónapok múlva egy
kispiszkosban. Egyrészt voltak olyan félig-meddig zártkörû
helyek, ahová a közönséges, jegyváltó földi halandó nemigen
jutott el, egy sajtóvetítésre vagy egy díszbemutatóra. Megvolt
a hierarchia: nagyjából a budapesti mozikat három kategóri-
ába lehetett sorolni. Voltak az úgynevezett „filmszínházak”:
a Corvin, a Vörös Csillag, az Uránia és még jó néhány Bu-
dán is, amelyeknek az adta meg a rangját, hogy elsôhetes
filmhíradó pergett. Aztán voltak a másodhetesek, amelyek a
premierfilmeket csak a második, harmadik héten kapták meg,
ott a filmhíradó is múlt heti volt. És voltak Budapest külsô
körén, meg a Belvárosban is az úgynevezett csômozik, a kis-
piszkosok. Ezek a kis mozik harmadhetesek: hetek, hónapok
múlva játszották a sikerfilmeket, a szélesvásznút pedig kicsi-
nyített, normál méretben adták, és a filmhíradó is háromhe-
tes volt. Ezek a kispiszkosok szûntek meg elsôsorban, meg a

középkategóriájú
mozik, csak a na-
gyok, meg az art-
hálózat maradt
meg Budapesten.
– Önnek melyek
a kedvenc film-
jei a különbözô
f i l m t ö r t é n e t i
korszakokban?
– Az utóbbi tíz-
egynéhány évben
nagyon liberali-
zálódott az ízlé-
sem, de azért
mindig voltak s
vannak érték-
szempontjaim. A
mai napig a fran-
cia újhullám a

filmmûvészetek csúcsa számomra. Az a fajta technika, az a
fajta szemléletmód, ami akkor egy csapásra berobbant és
megfertôzött minket: Négyszáz csapás, Jules és Jim, Éli az
életét és a többiek. De nagyon szeretem a magyar filmeket is,
fôleg a játékfilmeket, a mai napig bezárólag. Persze azok kö-
zül is vannak kedves filmek, mint például Jancsó Miklós élet-
mûve, az Oldás és kötés, Szegénylegények, s az utóbbi évek
Kapa-Pepe bolondériái, Makk Károlynak a Megszállottak cí-
mû mûve. Szeretem a Kontrollt meg a Valami Amerikát is,
ahol megszenvedett humor van. De ugyanúgy rajongok An-
tonioniért, mint Truffaut-ért, hogy két teljesen ellentétes al-
kotó nevét mondjam.

Összegzésként álljon itt Grunwalsky Ferenc kesernyésen op-
timista mondata: „A mozit az tartja életben, hogy az ember
vágyik egy másokkal közösen átélt élményre, melynek során
képeket vetítenek. Ez a vágy örök: lehet, hogy az égre fognak
vetíteni, de valahogyan létezni fog.”

Illényi Mária

Párizs a világ közepe
■ D. Magyari
Imre már meg-
jelent athéni
és elôkészület-
ben levô ró-
mai kötete kö-
zött jelentette
meg párizsi
kulturális úti-
kalauzát. En-
nek a mûfaj-
nak különö-
sen hálás té-
mája Párizs,
ugyanis aligha
van még olyan
város a vilá-
gon, amely-
ben emblema-
tikus épületek,
helyek mûvé-
szeti és ideo-
lógiai irányza-
tok egész sorát
idézik fel. Pél-

dául a Notre-Dame elgondolkodtathat a gótika és a
skolasztika összefüggésérôl (errôl Erwin Panofsky érte-
kezett behatóan), a piac („Párizs gyomra”) Émile Zola
naturalizmusát idézi fel, az egykori Vásárcsarnok (Les
Halles) mellett pedig a posztmodernet jelképezô Beau-
bourg (Pompidou Központ) található.
Az irodalmár szerzô párizsi napjait szertartásszerûen

calvadosszal (Calvados megyérôl elnevezett almapá-
linkával) kezdte ugyan, de utána becsülettel, sziszte-
matikusan bebarangolta a várost. Újságírói múltját be-
ékelt interjúk jelzik, közülük kiemelkedik a Fejtô Fe-
renccel készített. Az útikalauz egyébként is illôen ki-
tüntetett figyelmet szentel a magyar vonatkozásoknak.
Például a Grand Café nemcsak a világ elsô mozielô-
adásának színhelye volt, hanem kedves kávéháza Sza-
bolcska Mihálynak és Adynak, továbbá Szomorynak
és Türr Istvánnak.
D. Magyari páratlan erudícióval, leginkább iroda-

lomtörténeti, de mellette történelmi, gasztronómiai,
zenei stb. ismeretekkel vezet végig a városon, sok idé-
zettel (Apollinaire-tôl éppúgy, mint Rejtô Jenôtôl).
Kedveli a parkokat is. A Jardin des Plantes, a Morneau
park és Luxembourg-kert („a Luxi”) közül „Az elsô a
legtudományosabb, a második a legangolosabb, a har-
madik pedig a számomra legkedvesebb”. Annyira ked-
ves, hogy a legautentikusabb párizsi élmény elérésé-
hez a következôt tanácsolja: „Kedves olvasóm, ha Pá-
rizsban igazán Párizsban akarsz lenni, üldögélj sokat
a Luxiban!”
A kötetet a szerzô fotói illusztrálják. Így megtalálha-

tó például a Café de Flore bejáratának fényképe is („Itt
egzisztáltak az egzisztencialisták”).

K. S. A.
D. Magyari Imre: Párizsi szeletek
Korona Kiadó, 315 oldal, 3700 Ft
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Április 26-án, szombaton 15 órakor a Millenárison, a Szabó
Magda teremben Kelecsényi László: Mozizó Budapest és Petten-
di Szabó Péter: Háttér – Járt-e már Budapesten? c. kötetek bemu-
tatója, a program résztvevôi: Kelecsényi László, Báron György
filmesztéta, Pettendi Szabó Péter, Korniss Péter fotómûvész.



Rugási Gyula (szerk.)
ELVÁLÓ UTAK
Rabbinikus és ókeresztény
exegézis 2590 Ft
A kötet tanulmányai az óke-
resztény kor elsô évszázada-
inak szellemi válaszútját,
vagyis a zsidó illetve a ke-
resztény Szentírás-magyará-
zat legfontosabb kérdéseit
érintik: a teológiai, filozófiai
problémák „holdudvarát”
térképezik föl. 

Darabos Enikô: NEM-JÁTÉK 
Nyelv, nemi szerepek,
pszichoanalízis 1990 Ft
Nemek harca helyett nemek
játéka, ezt kínálja e remek
könyv, amikor a nemi, külö-
nösen a nôi nemi szerepek
értelmezésére vállalkozik,
érdekfeszítôen elemezve
Nietzsche, Freud vagy éppen
Lacan gondolatait. Igazi in-
tellektuális erotikus könyv. 

A Nemzetközi Könyvfeszti-
válon, a Jószöveg Mûhely G-
31 standján 2008. április 25-
én 17 órakor és április 26-án
11 órakor Darabos Enikô,
ugyanezen a két napon 16 illetve 12
órai kezdettel Rugási Gyula dedikálja
könyvét.

MÁJUSBAN KERESSE
A KÖNYVESBOLTOKBAN:

Bertrand Meyer-Stabley:
ELÁTKOZOTT SORAYA
A perzsa sah második
feleségének életregénye
Új címlappal, változatlan
tartalommal meséljük el a
XX. század legmegindí-
tóbb és legszomorúbb sze-
relmi történetét, a herceg-
nô vesszôfutását, aki nem
tudott örököst szülni az
iráni trónra.

Bertrand Meyer-Stabley:
JOHN JOHN KENNEDY
A sorsüldözött dinasztia
John Fitzgerald merénylet
áldozata lett, Robertet
meggyilkolták, az elnök
fia, John John repülôgép-
szerencsétlenséget szenve-
dett. A sorsüldözte dinasz-
tia, különösen John John
titkait tárja fel ez az izgal-
mas könyv.

Cormac O’Brian:
ELNÖKFELESÉGEK
TITKOS ÉLETE

Intimitások a Fehérházból
E letehetetlen könyv botrányos és cen-
zúrázatlan képet fest a Fehérház elnök-

feleségeirôl, mind-
ezt több száz ke-
véssé ismert, politi-
kailag nem korrekt
és egyszerûen ész-
bontó ténnyel ki-
egészítve. 

Mindhárom kötet
egyenként 2490 Ft 

A Jószöveg Mûhely ajánlja újdonságait

Jószöveg Mûhely Kiadó 1066 Budapest, Ó u. 11. Postacím: 1244 Budapest, Pf. 826.
Telefon: 302-16-08 Fax: 226-59-35 www. joszoveg.hu E-mail: info@joszoveg.hu
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A New York Review of Books 2006-os bestseller világranglistáján a 4. helyezett
Több mint 1 000 000 eladott példány Spanyolországban

Kapható a könyvesboltokban

A Tenger Katedrálisa Arnau Estanyol története, aki megélte
földesurak önkényét, az inkvizíció kínzatásait, királyok embernyúzó
uralmát, aki üldözött zsidókat mentett – majd azok ôt mentették –,

volt háborús hôs, látott zendülést, pestisjárványt, gazdasági
válságot. Ahogy múló idejét megélte, úgy épült meg a barcelonai

nép temploma, a Santa María del Mar, A Tenger Katedrálisa.

A katalán középkor regénye

Ildefonso
Falcones

A Tenger
Katedrálisa

Fordította: Cserháti Éva
486 oldal, 2990 Ft



Megjelent a Mi MICSODA könyvsorozat 100. kö-
tete. Babai Éva, a magyarországi Tessloff Babilon

Kiadó vezetôje mesél a kezdetekrôl, a gyerekek kér-
déseirôl, a szóalkotásról és egy különleges kiadásról.

■ – Tessloff. Német cég? Hogy került kapcsolatba velük?
– A rendszerváltás után, 1990-ben a bejövô nyugati kiadókkal
érkezett az idén hatvankét éves német Tessloff is. A nagy ma-
gyar könyvkiadókat keresték meg Mi MICSODA ismereterjesz-
tô-ifjúsági könyvsorozatukkal. Engem arra kértek, hogy a már
akkor mûködô nyelviskolámból küldjek nekik tolmácsot segítségül.
Az iskolám ilyen szolgáltatással nem foglalkozott, nem volt szabad
tanárom a feladatra, így magam vállaltam. Minden kiadóval való
tárgyalás után megkérdezték a Tessloff vezetôi, hogy mi lehet az
oka, hogy ajánlatukat elutasítják a kiadók. A német kiadó nem ér-
tette, miért nem harapott rá itthon senki a Mi MICSODA sorozat-
ra. Pedig már akkor is legalább nyolcvan kötetbôl állt. Az igaz, hogy
nem ennyire szép darabokkal, mivel a sorozat nagy része felújítás-
ra várt. Egyszer csak elôálltak az ötlettel, hogy kiadhatnám én.
– Azonnal elfogadta?
– Elôször szabadkoztam, hogy semmilyen könyves múltam sincs.
Megnyugtattak, hogy majd rendszeresen jönnek, és betanítanak.
Ráadásul nemcsak ki-, hanem el is kell adni a könyveket. Szerintem
létrehozni egy minôségi terméket még mindig könnyebb, mint ér-
tékesíteni. Az elsô három könyvet, íróasztal mellett, telefonon is el
lehetett adni címenként 25 ezer példányban. Most ennek az ötödét
tudjuk eladni sok ember koordinált munkájával.
– Nem nagy a kereslet az ismeretterjesztô könyvek iránt?
– De. Csak a választék százszorosára nôtt. Már a kereskedôk is több
szolgáltatást nyújtanak, mint annak idején, ôk is befektetnek a
könyvek eladásába, így egyre nagyobb árrést igényelnek. 
– Mennyire alakították a Mi MICSODA köteteket a magyar ol-
vasók igényeihez?
– Pont az a sikerük titka, hogy licence könyvek, de nem látszik raj-
tuk. A sorozat az iskolai tanárok és könyvtárosok elismerését is ki-
vívta nemcsak a tartalom és a gazdag képanyag miatt, de még he-
lyesírás szempontjából is. Nagyon sok olyan fogalom merül fel a
kötetekben, amelyekrôl korábban nem esett szó, ilyenkor szavakat
kell kitalálnunk, vagy olyan is elôfordul, hogy nincs elfogadott aka-
démiai változat sem Ezzel a problémával szembesültünk például a
Kínáról szóló kötetben szereplô idegennyelvû kifejezések lefordítá-
sakor. Többféle irányzat alakult ki ezzel kapcsolatban, nekünk pe-
dig el kellett köteleznünk magunkat valamelyik mellett. Most, hogy
az olimpia miatt Kína felé fordul a világ, nem mindegy, hogy írjuk
például a fôváros nevét: Peking vagy Beijing. Az sem, hogy hogyan
kell kiejteni. Bizonyos esetekben megkeressük a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiát is.
– Milyen alapelveket követ a sorozat?
– Az egyik legfontosabb, hogy környezettudatosságra nevel, és
persze felvilágosultan gondolkodtat. Megpróbálja kívülrôl láttat-
ni a világot.
– Hány éves gyerekeknek ajánlja a könyvet?
– Felsôtagozatos diákoknak. De jó, ha ott van a családi könyvespol-
con korábban is: a kisebbek is találnak benne a szintjüknek megfe-
lelô érdekességeket.
– Én se tudok sokat Tang hercegnôrôl…
–  A Mi MICSODA sorozat a felnôtteknek is hasznos olvasmány.
Több korosztály többféle módon meríthet belôle. Ha sok kötet áll
belôle a polcon, úgy fordulhatunk a kötetekhez, mint a képes lexi-
konokhoz. A könyvek tartalmát egyetemi lektorok is átnézik, aktu-
alizálják, ôk írják a magyar vonatkozású részeket is. 

– Mennyire reagál a jelenre a kiadott
könyvek sorrendje?
– A zászlókról szóló rész azért került az
idén a polcokra, mert aktuális: kialakul-
tak az új országhatárok tôlünk délre, és
nincs olyan átfogó könyv ebben a kate-
góriában, amely részletesen foglalkozna
ezzel. Az Otthonunk, Magyarország
századikként jelent meg a sorozatban.
Önálló kötettel akartuk megünnepelni
ezt a kerek számot. 

– Hogyan készült?
– Hosszú elôkészületek után, csapatmunkában megírt kiadás ez.
Nehéz volt kitalálni, hogy 48 oldalba milyen aspektusból fér bele
Magyarország. Nem akartunk csak egy témát körüljárni. Így jött az
ötlet, hogy egy nemrég bevezetett fogalom: a régiók mentén térké-
pezzük fel hazánkat. A hét régióban a saját fantáziánk szerint szár-
nyaltunk térben és idôben. Két fontos vezérfonalunk volt: olyan in-
formációk legyenek benne, amelyek a mai gyerekek számára érde-
kes lehet, és aminek a kézzelfogható nyomát megtalálják, ha azon
a vidéken járnak. Így olvashatnak a dinoszaurusz-lábnyomoktól
kezdve a földvárakig mindenfélérôl, és nem titkolt célunk, hogy
annyira felkeltsük az érdeklôdésüket, hogy el is menjenek megnéz-
ni ezeket. Másrészt semmirôl nem hagyományos módon mesé-
lünk, hanem különleges kérdéseket teszünk fel az olvasó helyett, és
arra válaszolunk. Mondok egy példát: Mi köze van Hollókônek a
hollókhoz? – ez egy gyerekben biztos rögtön felmerül.
– Ez azt jelenti, hogy a szerkesztôi nem szokványosakat kér-
deznek…
– Próbáltuk a legismertebb dolgokat elkerülni. Eger esetében példá-
ul mindenki tudja azt, hogy Dobó visszaverte a törököket, de hogy
utána negyven évvel késôbb miért veszett el a végvár, arról nem hal-
lani. Mint ahogy arról sem, hogy az a kapitány, aki veszni hagyta
Eger várát, közmegbecsülésnek örvendve élt élete végéig, míg Do-
bó István börtönbe került. 
– Kik írták a történeteket?
– Egy csapat dolgozott egy éven keresztül az írásokon. Minden al-
kalommal, ha felmerült egy téma, akkor felkerestük a helyi önkor-
mányzatokat, szakembereket. Megkérdeztük azt is, hogy a látniva-
lók milyen formában tekinthetôk meg, mert szeretnénk, ha iskolai
kirándulásokat is lehetne szervezni írásaink nyomán a régiókban. 
– Minden nem férhetett bele a könyvbe…
– Tényleg nem, hiszen a gyönyörû képanyag, grafikák, illusztrációk
és fotók is helyigényesek. Azokat az érdekességeket, amik kimarad-
tak, feltesszük a honlapunkra: a gyerekek szívesen látogatnak oda,
hogy részt vegyenek a kvízjátékainkon.
– Mi készül még?
– Kalózokról, szamurájokról, halakról, orvoslásról, maradványok-
ról és kígyókról is lesz szó még az idén. Jégkorszak címû kötetün-
ket idén újra kiadjuk, ennek a Természettudományi Múzeum ha-
sonló nevû kiállítása ad aktualitást,

De nemcsak olvasni lehet a Mi MICSODA könyveket, hanem
hallgatni és nézni is! Megjelentek hangoskönyveink, és már 9 témá-
ban DVD-k is. Ezek a 25 perces filmek (3 nyelvû szinkronnal) szin-
tén az egész családnak tartalmas szórakozást ígérnek.

Ócsai Dorottya
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Néha az Akadémia segít…

Április 25-én, pénteken, 15 órakor a Millenárison,  a
Kner Imre teremben a Mi Micsoda sorozat 100. köteté-
hez kapcsolódóan „Magyarország vetélkedô” lesz gyere-
keknek. Játékvezetô: Bencze Mariann.



■ Nádori Lídia (író) és Kun Fruzsina (illusztrátor) közös mesélésé-
nek eredménye a Naphegy Kiadó legújabb, igényes kivitelû mese-
könyve, a Sárkány a lépcsôházban, mely nem szájbarágós didaxissal,
hanem lírai hangvételû mesemondással, szelíd humorral és gondo-
latébresztô illusztrációkkal próbál párbeszédre kelni szülôvel, gyer-
mekkel. A mesefolyam hôse a Szilveszter napján született Jancsi.
Mesérôl mesére haladva az ô életébe pillanthatunk be, részeseivé
válunk élete elsô négy évének, megismerkedünk szûkebb és tágabb
környezetével: a családjával és a Nyíl utcával. 

Jancsi átlagos kisfiú, átlagos érzésekkel, átlagos kalandokkal, azon-
ban Nádori Lídia a hétköznapi dolgokat képes úgy elmesélni, hogy
azok élettel megtelve, izgalmas kalandokká, élménnyé váljanak. Az
Új év, új gyerek fejezet visszatérô refrénje (Ez az év is jól kezdôdik!),
melyet elôbb Apa, késôbb már Jancsi maga ismételget, A pofon- és
puszibolt szellemes üzleti ötlete (minden pofon mellé puszi is jár),
vagy a szülô és a gyermek közös expedíciója az elveszett mentôau-
tó megkerítésére (A Nyíl utcai tücsök) Hervay Gizella Kobak köny-
vének kedves humorral megírt, felnôtt-gyermek meséit idézi.

Egy idô után azonban Anya és Jancsi magukra maradnak: ki-
derül, hogy Apa már Ágival él, Anyának hétvégenként sokat kell
otthon dolgoznia, és nem ér rá Jancsival játszani, a meghitt kö-
zös pillanatok egyre ritkábbak, így Jancsi kényszerûségbôl hol
Nagymamával járja az utcát, hol Virág Laci pofon- és puszibolt-
jában segédkezik. És ha nincs a közelben szülô, aki magyaráza-
tot adjon a világ érthetetlen jelenségeire, akkor a gyermek saját
képzeletét hívja segítségül, hogy ezzel oldja a rettenetet. A
könyv legnyomasztóbb része – nemcsak a sötét oldalak miatt –
A bagoly, aki eljött címû mese, melyben Jancsi félelmeivel szem-
besül, a legmeghatóbb pedig a címadó Sárkány a lépcsôházban,

melyben a súlyosan beteg Nagymama Jancsi képzeletében egy
papírsárkányon az égbe repül (meghal?).

A Sárkány a lépcsôházban elmesélése/elolvasása nemcsak a szöveg
megismerését jelenti, ugyanilyen katartikus hatást jelentenek Kun
Fruzsina mûvészi illusztrációi, melyek kiegészítik a történetet. Rá-
adásként az olvasni nem tudó gyermek számára további informáci-
ókat, mesenyomokat hordoznak, hogy késôbb a hallott történet ön-
állóan is visszanyomozható legyen. A gyermek perspektívájából áb-
rázolt világ nem mindig biztonságos tágasságát érzékeltetô képek a

cselekmény egy-egy mozzanatát emelik ki, nagyítják fel; a mesélô ál-
tal néhány vonással ábrázolt szereplôk a rajzokon önálló életre kel-
nek, sajátos karakterük lesz: Anya arca történetrôl történetre egyre
gondterheltebb, a pofon- és pusziboltos Virág Laci mosolyogva
szolgálja ki a vevôket, Jancsi minden mesében más sapkában jelenik
meg, még alváskor és fürdéskor is sapkában látjuk. Ez utóbbi furcsa-
ság az utolsó mesében (Sapkás mese) nyer értelmet: „Milyen jó, ha
ez embernek van sapkája! Üdvözlésül meglengetheti, akár érkezik,
akár távozik. Örömében, ha viszontlátja azt, akit szeret, és biztatá-
sul annak, aki búcsúzik: hamarosan újra találkozunk!” 

Pompor Zoltán

Nádori Lídia–Kun Fruzsina: Sárkány a lépcsôházban. Jancsi meséi
Naphegy Kiadó, 80 oldal, 2490 Ft

könyvfesztivál

Félelemoldó meseköltészet
Amikor felnôtt fejjel visszagondolunk gyermekkorunkra, többnyire a

szép emlékek jutnak eszünkbe: játszótársakra, kalandokra, utazásokra,
ajándékokra, családi összejövetelekre emlékezünk. A kisgyermekkor vi-
lága azonban szorongásokkal, félelmekkel is terhelt – félelem a kiszol-

gáltatottságtól, a magánytól, a haláltól. A gyermek biztonságos otthon-
ra vágyik, figyelemre, törôdésre, a szülôvel közösen átélt mesealkalmak

sokat segíthetnek szorongásaink, félelmeink feloldásában. A modern
mesék szerzôi elôszeretettel választják témául a gyermek világát, a mo-

ralizáló, giccses érzelgôsség miatt azonban sokszor megakadályozza
mind a mesélô felnôttet, mind a mesehallgatót, hogy átélje a gyermek-
hôs „tragédiáját”. Azok a könyvek viszont, amelyek nem direkt tanul-
sággal, hanem valódi (gyermek)irodalomként az esztétikumon keresz-

tül képesek hatni a befogadóra, egész életre szóló hatást képesek elérni. 
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Április  27-én, vasárnap, 12 órakor,  a Millenáris Fogadóban a
Gyerek(b)irodalomban Sárkány a lépcsôházban – bábelô-
adás.12.40 órakor Nádori Lídia és Kun Fruzsina a Naphegy Ki-
adó standján (F4) dedikálja a Sárkány a lépcsôházban c. kötetet.





Azok a fiatalemberek, akik késôbb
impresszionisták néven vonultak be a
mûvészettörténet lapjaira, az 1860-as

évek elején találkoztak elôször,
Charles Gleyre festômûhelyében,
ahová mindnyájan azért érkeztek,

hogy kitanulják a festészet csínját-bínját.

■ A tanulók: Claude Monet, Féderic Bazille,
Alfred Sisley, Auguste Renoir – impozáns
névsor. Itt, ebben a párizsi mûteremben szü-
letett meg az az új, modern szemléletû festé-
szeti irányzat, mely szemben állt a korábbi,
igen konzervatív akadémista iskolával és
olyan festészetet hozott létre, mely sokszor
még ma is meghökkent lendületével és fris-
sességével. 

De mint minden újdonságot akaró nemzedék-
nek, az impresszionistáknak sem volt könnyû
dolguk, útjuk számos nehézségen át vezetett.
Miután megtanultak mindent, amit az öreg mestertôl, Gleyre-
tôl lehetett, önálló kiállítási lehetôséget kezdtek keresni maguk-
nak. Ám ez korántsem volt olyan könnyû, mint ma gondol-
nánk. Franciaországban ugyanis ez idô tájt egyetlen kortárs ki-
állítási lehetôség létezett: a Szalon. Ezen a fórumon próbált
minden ifjú tehetség színre lépni, mivel ez volt az egyetlen lé-
tezô módja annak, hogy valakit megismerjen a közönség. Vi-
szont a kiállítók közé bekerülni cseppet sem volt könnyû.
Szigorú zsûri válogatta ki a képeket, mely az École des Beaux-
Arts tanáraiból állt. Kölcsönzött a procedúrá-
nak némi bájt, hogy a zsûrizendô mûvészek

nemegyszer a zsûri diákjai
voltak. A Szalon szabályai
kétszáz év alatt mit sem vál-
toztak, fôként a hagyományos
mûfajokat látták szívesen fala-
in, még leginkább az ábrázolt
téma változott valamicskét,
de a megközelítési mód – a
természet nagymértékû ideali-
zálása, legyen szó tájképrôl,
portréról vagy aktról – ugyan-
az marad.
Ezen szabályoknak a feltörek-
vô ifjú nemzedék nem tudott
és nem is akart megfelelni, lé-
vén, hogy egészen másfajta
festészetfelfogást vallott ma-
gáénak. Nevezetesen ôk a ter-
mészetesre helyezték a hang-
súlyt, mind az ábrázolás tár-
gyában, mind a megvalósítás
módjában, vagyis például látni
engedték ecsetvonásaikat, ami

igen nagy merészségnek hatott akkoriban. A leendô impresszi-
onisták egy-egy képükkel, ha nehezen is, de bejutottak a Sza-
lonba, viszont csoportos megnyilvánulásról szó sem lehetett. 

Ám egyrészt a közösen fellépni akarás vágyától hajtva, más-
részt a gazdasági kényszer okán (valahogy piacot kellett te-
remteniük a képeiknek) valamit tenniük kellett. Keresgélni
kezdték hát, hol lenne az a hely, ahol közösen és az Akadé-
miától függetlenül kiállíthatnának. Hosszas vajúdás után vé-
gül Nadar mûtermében tarthatták meg a kiállítást. A sokolda-

lú polihisztor, a
maga korában igen
ismert és elismert
mûvész felkarolta
a fiatalok kezde-
ményezését.
A bemutatkozó tár-
laton végül har-
minc meglehetôsen
különbözô mûvész
165 mûve kapott
helyet. A négy Gle-
yre-tanítvány mel-
lett fontos kiemelni
Edgar Degas, Ber-
the Morisot és Paul

Cézanne nevét.
Hogy e kiállítást követôen
melyikük hogyan boldo-
gult, milyen életmûvet, al-
kotásokat hagyott az utó-
korra, megtudhatjuk ezen
igen szép kiállítású könyvet
lapozgatva.

Jolsvai Júlia

Nathalia Brodskaya:
Impresszionizmus
Ventus Libro Kiadó
288 oldal, 8990 Ft
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Éduard Manet: A Folies-Bergère bárja, 1882 Auguste Renoir: Fürdôzôk a Szajnában, 1868

Edgar Degas: Balettpróba a színpadon, 1874 Claude Monet: Impresszió, napkelte, 1873



A 2006-os év legjobb könyve a The Washington Post
és a Publishers' Weekly szerint

DDAA  CCHHEENN::  FFÉÉLLTTEESSTTVVÉÉRREEKK
FFiivvéérreekk,,  iiddeeggeenneekk,,  vveettééllyyttáárrssaakk,,  eelllleennssééggeekk

A kínai kulturális forradalom tetôfokán egy tekintélyes
tábornok két fiút nemz. Tan, a törvényes fia az elit
luxusába születik. Egyik nagyapja Mao vezérkari

tábornoka, másik a kínai Nemzeti Bank elnöke.
Sentónak a szeretô ad életet, aki fia születésének

pillanatában leveti magát egy sziklaszirtrôl.
A távolság és a körülmények elválasztják ôket, mégis

ugyanabba a nôbe szeretnek bele és haladnak
a maguk életútján a megdöbbentô végkifejletig,

amikor egymásba fonódik a sorsuk…

Japán krimi sorozatunk 3. kötete
LLAAUURRAA  JJOOHH  RROOWWLLAANNDD::  HHÓÓCCSSÁÁSSZZÁÁRRNNÔÔ

Szano Icsiró kancellár élet és halál ura,
mégis tehetetlen, amikor politikai ellenfelei elrabolják

a fiát. Ráadásul a sógun a messzi északra küldi,
ahol a végtelen hómezôkön, bennszülött varázslók

és ellenséges szamurájok között keresi az igazságot,
miközben egy ôrült nagyúr fogságába kerül,

akit megölt szeretôje üldöz.
Az illatos kimonó és a Gyilkos érintés szerzôjétôl.

MMiicchhaaeell  PPeeiinnkkooffeerr::
TTHHOOTT  ÁÁRRNNYYÉÉKKÁÁNNAAKK  NNYYOOMMÁÁBBAANN

AAzz  iisstteenneekk  kkíísséérrttééssee
Történelmi thriller, 2006-ban 14 kiadás Németországban!

Bestiális gyilkosságok bolygatják meg egy londoni
szegénynegyed nyugalmát. A tetthelyeken egy
titokzatos jelet találnak, Thot ôsi szimbólumát.

Átok sújtja az angol trónt? Valóra válik-e a jövendölés?
A Holdisten átka már eddig is birodalmakat árnyékolt be

és hatása napjainkban is érvényesül?
A nyomok Egyiptomba vezetnek…

A Mars és Vénusz sorozat 10. kötete
JJoohhnn  GGrraayy,,  PPhh..DD..::  MMAARRSS  ÉÉSS  VVÉÉNNUUSSZZ ssttrreesssszzbbeenn,,
aavvaaggyy  mmiiéérrtt  ddüühhöönngg    MMaarrss,,  mmiittôôll  bboorruull  kkii  VVéénnuusszz
A mindennapos stressz megcsapolja energiánkat,
próbára teszi türelmünket, túlságosan fáradtak
vagyunk ahhoz, hogy érdeklôdjünk a másik iránt,
megfelelôképpen támogassuk és szeressük

párunkat. Minél nagyobb stresszel kell
megbirkózni annál nagyobbak a
különbségek, mintha teljesen más bolygóról
jöttünk volna.  El kell fogadnunk, hogy

a férfiak és nôk másképpen igyekeznek
megbirkózni a stresszel, s minél inkább

tudatában vagyunk különbözôségeinknek, annál
inkább toleránsak leszünk.

MMiiyyuukkii  MMiiyyaabbee::  TTÛÛZZEEMMBBEERR
Japán leghíresebb misztikus thriller írójától.
Több millió eladott példány és filmsiker!
A modern Tokió lüktet, ám az alvilág ellen
tehetetlen a törvény, kegyetlen világba lépünk.
Dzsunko évek óta folytatja magánháborúját,
különleges képességével lángra lobbantja
azokat, akik másokat bántanak. A lányban
azonban a bosszú és kötelességtudat mellett
él a lelkiismeret is…

TThhoommaass  LLaaiirrdd:: TTIIBBEETT  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE
BBeesszzééllggeettééss  aa  DDaallaaii  LLáámmáávvaall
Egykoron hatalmas, megközelíthetetlen
birodalom, ma függetlenségétôl megfosztott
tartománya egy másik országnak. A kötet igazi
történelmi olvasókönyv, mely 30 év Tibetben
eltöltött kutatómunkából és a Dalai Lámával
Indiában folyatott beszélgetésekbôl született.
A szerzô saját készítésû képeivel gazdagon
illusztrálva.

KKeerreessssee  kkiiaaddvváánnyyaaiinnkkaatt  22000088..  áápprriilliiss  2244––2277..  kköözzöötttt  aa  XXVV..  BBuuddaappeessttii  NNeemmzzeettkköözzii  KKöönnyyvvffeesszzttiivvááll  GG  4499--eess  ssttaannddjjáánn  aa  MMiilllleennáárriissoonn!!
wwwwww..ttrriivviiuummkkiiaaddoo..hhuu  •• ttrriivviiuumm..kkoonnyyvveekk@@cchheelllloo..hhuu  ••  TTeelleeffoonn::  224488--11226633

AA  TTRRIIVVIIUUMM  KKIIAADDÓÓ  kköönnyyvvffeesszzttiivváállii  aajjáánnllaattaa

1100  éévv  aallaatttt
4400  oorrsszzáágg
3300  mmiilllliióó
ppééllddáánnyy



A Librotrade Kft. ajánlja

Animals In Danger – Obw Factfiles Level 1 2E Hopkins Andy-Potter 700 Ft
Changing Their Skies – Obw Library 3 3E 700 Ft
The Ransom of Red Chief – Obw Starters 2E O’henry 700 Ft
English For Automobile Industry
(Incl.Multirom) Express Seri Kavanagh, Marie 3994 Ft
Practical Classroom English Hughes/Maate/Raatika 3306 Ft
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VIP, mint kiemelten fontos személyek:
Shakespeare, Dante, Beckett vagy Heming-
way. VIP, mint a világirodalom legjelentô-
sebb mûveinek paródiája. VIP, mint egy
sziporkázóan humoros kötet címe, amely
20 (+ 3) jelentôs irodalmi alkotás stíluspa-
ródiáját gyûjti össze. Akad köztük eposz,
antik versforma, tanmese, dráma, verses
mese, regényfolyam és novella. Megismer-
hetô belôlük Homérosz, Anakreón, Pla-
tón, Ezópus, Dante, Petrarca, Puskin, Go-
gol, Proust vagy Borges legmarkánsabb írói
stílusjegye. VIP, mint a húsz legfontosabb
kötelezô olvasmány, vagyis a humornak le-
kötelezett, azaz lebilincselô paródia.
160 oldal, 1990 Ft
Móra Kiadó – www.mora.hu

Részletek:

W. Shakespeare
Az vagy nekem

Az vagy nekem, mint a víznek a víz,
végtelenül nedves nagy tenger,
iszlak téged, te tiszta üde íz,
s kortyolsz engem, kit még ember nem mert;
hozzád minden ôselem visszaûz,
a kétségek dupla nevetségek,
az vagy nekem, mint a tûznek a tûz,
ha én lángolsz, te ugyanúgy égek;
nyugtalanná tész a kérdés, mi betölt:
Örök Egy szerelmünk? Tudd a választ:
Az vagy nekem, mint hantnak a föld,
szántóvetô ekéjével szét nem választ.
Azt mondod, „levegôbe beszélek”?
Így van, hisz levegônek is nézlek.

***

E. Hemingway
Az öreg író és a tenger

„No már összezavarod a dolgokat
a fejedben öreg.”
(Hemingway:
Az öreg halász és a tenger)

Az író már öreg volt, kis csónakján egyedül ha-
lászott az irodalom vizein, a Golf-áramlat men-
tén, s immár nyolcvannégy napja nem írt sem-
mit. Eleinte, negyven napig a Múzsa is vele
ment. De aztán, hogy negyven napig nem írt
semmit, a Múzsa szülei parancsára egy másik
íróval ment ki belterjesebb vizekre, s az az író írt
is mindjárt az elsô héten három regényt.

A Múzsát elszomorította, hogy az öreg min-
den áldott nap üres csónakkal és papírral tér visz-
sza, és le is ment mindig a partra, hogy segítsen
neki hazavinni orsókra göngyölt írógépszalagja-
it, kihegyezett ceruzáit, még mindig teli nádtol-
lát és az árboc köré csavargatott vitorláját. A vi-
torlát korábbi mûveinek sárgult lapjaiból foltoz-

ták meg, és az árboc-
ra tekergetve az
egész kikötôben úgy
beszéltek róla, mint
az örökös fércmû-
vek lobogójáról.
Végigmentek az or-
szágúton, odaértek
az öreg író kunyhó-
jához.
– A legjobb író pe-
dig te vagy – mond-
ta a Múzsa.
– Nem. Ismerek kü-
lönbet is nálam.
– Nem ismerek kü-

lönbet nálad. Sok jó író van, egy-két nagy író is
akad. De tenéked nincs párod. De most már le
kell feküdnöd, hogy kipihend magad reggelig.
Reggel majd felébresztelek.

A Múzsa elment. Az öreg író megvacsorázott,
levetette a nadrágját és lefeküdt. Ágyának sodro-
nyát régi újságpapírok fedték, melyeken jól meg-
fértek egymás mellett a baseballeredmények, Di-
Maggio és az öreg. Vánkosként feje alá gyûrte
vízjeles kéziratait, pokróc gyanánt magára hú-
zott néhány újságpapírt és elaludt.

Álmában patyolatfehér ingeket látott, amelyek
úgy fehérlettek, hogy káprázott tôlük az ember
szeme, meg a nagy békés hétköznapokról álmo-
dott és a nagy, polgári unalomról.

Izgalomról már sohasem álmodott: se nôkrôl, se
nagy eseményekrôl, se nagy mûvekrôl, se az
anyaggal való küzdelemrôl, sem ihletrôl, sem hír-
névrôl. Már csak hétköznapokról álmodott, tisz-
tes megélhetésrôl, délutáni pilledésekrôl, esti sé-
tákról meg a zöld parkokban hancúrozó gyerekek-
rôl. Az esti szürkületben úgy henteregtek a fûben
ezek a kis emberpalánták, olyan végtelen öröm-
mel, hogy az öreg író elmosolyodott álmában.

Ekkor aludt legmélyebben. A testére borított
kifakult újságpapíron itt-ott megcsillant a hold-
fényben egy régi könyvérôl szóló kritika néhány
elismerô sora. Rendszerint úgy volt, hogy ami-
kor érezni kezdte a reggeli szél szagát, akkor fel-
ébredt. Ha keletrôl fújt a szél, mindig magával
hozta a kikötô felôl a könyvfeldolgozó és -bekö-
tô bûzét, a nehéz enyvszagot. Ezt érezve olyan
erôvel támadt fel benne a bizakodás, hogy azon-
nal felébredt, felöltözött és elindult, hogy felkelt-
se a Múzsát.

– Ernest, ma van a nyolcvanötödik nap –
mondta neki a Múzsa álmosan.

– Nyolcvanöt, az szerencsés szám, szerencsét
hoz – mondta az öreg, és képzeletében már meg
is jelent az ötmázsás mû, amivel este hazatér.

Leballagtak az öreg kunyhójához. Az író vállá-
ra vette az árbocot, a Múzsa a faládát vitte,
amelyben az öreg világháborús írógépe volt az
orsókra csévélt szalagokkal és nádtollakkal
együtt. A kis ösvényen lementek a csónakhoz,
megemelték és becsúsztatták a vízbe. Aztán a

Múzsa magára hagyta az öreget.
– Sok szerencsét, Ernest.
– Sok szerencsét – felelte az öreg, mert nem

vette észre, hogy már rég egyedül van. Beigazí-
totta az evezôket és evezni kezdett. Másfelôl is
indultak csónakok ki az Irodalom vizeire, és az
öreg hallotta evezôik cuppanását, de látni nem
látta az írókat, csak lámpásaik fénye imbolygott
mindenfelé a vízen, s a hajnali sötétben olybá
tûnt, mintha mindegyikük egy-egy lámpás vol-
na. Olykor-olykor, nagy ritkán mondott valaki
egy metaforát egyik-másik csónakban, de jobbá-
ra csak némán haladtak befelé. Ahogy elhagyták
a kikötô bejáratát, lassan távolodni kezdtek egy-
mástól, mert nem voltak közös evezôn.

Az öreg író kitartóan evezett, lassan elmaradt
mögötte a szárazföld nehéz nyomdaszaga, és
evezett kifelé rendületlenül, ki a papíróceán tisz-
ta, famentes illata felé. Ahogy evezett, hallotta a
vízbôl kiugró fürge cetlik rezzenô neszeit, ahogy
felugrottak és belefejeseltek a csónakban találha-
tó vödörbe, abba, amellyel az öreg szokott idôn-
ként ötleteket meríteni. (…)

***

VIP-melléklet
Irodalmi receptek szellemi gourmand-oknak

Hrabal-metélt rövidre vágva
Hozzávalók: 30 dkg Maryska, 20 dkg Francin, 
50 dkg Pepin, 1 csipetnyi Hrabal

A szép gömbölyûre fôzött Maryskát leöntjük ol-
vadozó Francinnal, meghintjük Pepin mákszem-
nyi történeteivel, s jól összekeverjük. Mielôtt tá-
laljuk, tetejére szórunk egy kis modernitást. Sör
mellett fogyasztjuk disznóölés, gramofonnyeker-
gés, lónyerítés közben. Idônként elôfordul, hogy
ételünkben hajszálat találunk. Ne lepôdjünk meg
azon, ha az egész tele van vele, ugyanis a sörgyá-
ri metélt Maryska levágott spagettihosszú hajából
készült. Enni csak úgy lehet, ha minden egyes fa-
lattal együtt mi is felállunk, állva bekapjuk és le-
esszük magunkat egészen a tányérig. Aztán újra-
kezdjük. Miközben így hajlongunk, gondoljunk
arra, hogy e jóízû falatozás közben Hrabal elôtt
tisztelgünk, így étkezésünk egyszerre lesz gasztro-
nómiai és kulturális esemény.

A szerzôvel találkozhat a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon, a Millenáris Fogadóban 
A Móra Kiadó F/3 standján dedikál:
április 25-én, pénteken, 17-18 óra között
április 27-én, vasárnap, 16-17 óra között

Színpadon:
2008. április 27-én, vasárnap, 15-16 óra
VIP, VIP, Hurrá! Világirodalmi paródiák Ördögh
Ottó elôadásában

A kötet megvásárolható a Móra Kiadó
webáruházában: www.Mora.hu
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Balassi Kiadó
1075 Bp., Károly krt. 21.
T: 483-0750 F: 266-8343
E-mail: balassik@t-online.hu

Krónikáink magyarul III/3
A Történeti Források sorozatban 

■ Hogyan
e m l é k e z t e k
ôseink a
m ú l t j u k r a ,
hogyan véle-
kedtek jele-
nükrôl, mely
mozzanato -
kat tartották
e m l í t é s r e ,
megörökítés-
re méltónak?
És mit tu-

dott, mit hitt rólunk Európa, mennyi-
re tartotta a magáénak a magyarok
ügyét? Errôl szól ez a kötet, amely ré-
gi történetírásunk eddig csak latinul
hozzáférhetô alkotásait közli magyar
fordításban. A harmadik kötet tartal-
mából: Lengyel–magyar vegyes króni-
ka (XIII. század 2. fele); Könyvbejegy-
zés (1439); Andrea Palacio beszámo-
lója a várnai csatáról (1445. május
16.); Ambrus szepesolaszi plébános
jegyzete (1462); Kassai évkönyv (töre-
dék, 1476); Bartolomeo Maraschi je-
lentése (1483 szeptember); Antonio
Bonfini Mátyás király ausztriai hadjá-
ratáról (1487); Erdélyi évkönyv (töre-
dék, 1514 után); Andronicus Tran-
quillus emlékirata (1534); Verancsics
Antal: Két könyv Szolimán moldáviai
és erdélyi hadjáratáról. Harmadik
könyv Erdély, Moldávia és Havasal-
föld fekvésérôl (1538-1539); Nagysze-
beni évkönyv (töredék, 1542); Johan-
nes Martinus Stella: Négy levél a törö-
kök 1543. és 44. évi sikereirôl Magyar-
országon (1543-1544); Rövid brassai
krónika (1569). 

(X)
Szerkesztette és fordította: Kulcsár Péter
B/5, 156 oldal, kartonált, 2400 Ft 
ISSN 1586-6092
ISBN 963 506 671 6 ö
ISBN 978-963-506-755-8

Vásáry István: Magyar ôshazák és
magyar ôstörténészek
A Magyar Ôstörténeti Könyvtár sorozatban
■ A turkológus professzor a magyar ôs-
történettel kapcsolatos több évtizedes ku-
tatásainak legjavát gyûjtötte kötetbe. A
cikkek többsége megjelent magyarul,
nemegyszer ma már hozzáférhetetlen fo-
lyóiratokban és kötetekben, pár viszont
itt lát elôször magyarul napvilágot.

A kötet té-
mái három
kérdés köré
csoportosít-
hatók, ezek:
a keleten
maradt szór-
v á n y m a -
gyarság kér-
dése, a ma-
gyar ôsha-
zák és ôsha-
zaelméletek

problémaköre, végül a magyar ôstörté-
net historiográfiája, különös tekintet-
tel az eszmetörténeti vonatkozásokra.
A kötet talán legfontosabb tanulmá-
nyai a Julianus-úttal és a volgai ma-
gyarsággal, valamint e magyar szórvá-
nyok mongol kor utáni sorsával, a bas-
kír-magyar kapcsolatok lehetôségével,
valamint Szkítiával, Magna Hungariá-
val és Jugriával mint magyar ôshazafo-
galommal foglalkoznak. A magyar ôs-
történet kutatóinak sorából Cseles
Márton, Pray György, Ó-Gyallai Besse
János, Jankovich Miklós és Vámbéry
Ármin személye és munkássága kerül
terítékre. 

(X)
B/5, kb. 220 oldal, kartonált, 2500 Ft
ISSN 1215-4024
ISBN 978-963-506-756-5

Alternatív színháztörténetek
Alternatívok és alternatívák

■ A kötet
olyan 19. és a
20. századi
hazai együtte-
sek, csopor-
tok, közössé-
gek, színhá-
zak, tevé-
kenységét tár-
ja fel, amelye-
ket rendha-
gyó, szokat-
lan, amatôr,

avantgárd vagy alternatív stb. jellegük
miatt gyakorlatilag sem a színházi
közélet, sem a kritika, sem a színház-
történet nem fogadott be, annak elle-
nére, hogy ezek az események vissza-
vonhatatlan változást indítottak vagy
indíthattak volna el a hazai színját-
szásban. Azokat a pillanatokat értel-
mezi tehát, amikor a magyar színház
hagyományainak átírására és megvál-
toztatására történt kísérlet. Egyúttal a
kötet ezen a – részben öröklött, rész-
ben újrakonstruált – korpuszon belül
keresi a színháztörténet-írás alternatí-
váit: a pozitivista színháztörténet-írás

módszertani és metodológia alapfelte-
véseinek újraértelmezését, és az iroda-
lomelméletben, a szociológiában, a
mûvelôdéstörténetben, az antropoló-
giában és más tudományágakban má-
ra meghonosodott elméleti iskolák
módszereinek a színháztörténet-írás-
ban való alkalmazását.

(X)
Szerkesztette: Imre Zoltán
B/5, kb. 540 oldal, kartonált, 4500 Ft
ISBN 978-963-506-757-2

BBS-INFO Kiadó
1630 Budapest, Pf. 21.
Tel./fax: (1) 407-17-07
www.bbs.hu

Bártfai Barnabás:
Az internet és lehetôségei

■ A könyv se-
gítségével az
a l a p o k t ó l
kezdve megis-
merhetjük az
internet mi-
benlétét, a
kapcsolódási
l e h e t ô s é g e -
ket, segítséget
kaphatunk a
szolgáltatók
által nyújtott

ajánlatok értelmezéséhez. Végignézzük
az internet szolgáltatásait, a böngészô-
programokat, illetve azok használatát,
valamint a különbözô beépülôkrôl is
ejtünk néhány szót. Megismerhetjük a
keresési lehetôségeket, az adatok to-
vábbításának és letöltésének módszere-
it. Kitérünk az internetes vásárlási le-
hetôségekre illetve a fizetési módokra,
azok buktatóira. Végignézzük, hogy mi
minden található még az interneten és
mi mindenre használhatjuk az interne-
tet. Itt kitérünk olyan dolgokra, mint a
közösségi oldalak, a televíziózás, a játé-
kok, a chat, és még sorolhatnánk. Ter-
mészetesen a biztonság témakörét sem
hanyagoljuk el. Részletesen ismertet-
jük az elektronikus levelezés mikéntjét
is. Mindemellett megismerhetjük az
azonnali üzenetküldô szolgáltatásokat
a videotelefonálás lehetôségeit, és meg-
tudhatjuk azt is, hogy miként tudunk
akár ingyenesen is telefonálni az inter-
net segítségével. Végezetül a weblapok
készítésének lehetôségeirôl ejtünk pár
szót. Mindezt természetesen közérthe-
tô stílusban.

(X)
240 oldal, B/5, 1970 Ft
ISBN 978-963-9425-29-32
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■ Természe-
tesen a
könyv több-
féle módon
is leírja. A
t ö r t é n e t i
megköze l í -
tés mellett
elôször is
definiálja az
intelligencia
f o g a l m á t .
Az antropo-
lógiai meg-
k ö z e l í t é s i
mód kivált-
képp érde-
kes.
Ez a felfo-

gás ugyanis
f igyelembe
veszi a Föld
különbözô

pontjain élôk közötti kulturális különbségeket. Szá-
mol avval, hogy a különbözô kultúrákban már maga a
kultúra definíciója is merôben eltérô, közös platform-
ra hozni ôket meglehetôsen nehézkes. Például a ke-
nyai intelligenciafelfogás négy elkülönülô fogalmat
foglal magában: rieko (tudás és készségek), luoro (tisz-
telet), wunjo (a hétköznapi problémák kezelésére való
készségek), paro (kezdeményezés). Ezek közül csak az
elsô olyan, amelynek némi köze van a mi – európai –
intelligencia fogalmunkhoz.
A másik nagy terület, melyet a könyv feldolgoz, az

intelligencia mérése, melyet eleinte egyénileg végez-
tek, kétszemélyes helyzetben, tehát a kutató elmagya-
rázta a vizsgált személynek, mi a teendô, majd leje-
gyezte és értelmezte a válaszait. A mai tesztek atyja a
francia Binet által gyerekek szûrésére kidolgozott
tesztsor, melyet a késôbbiek során annyian átdolgoz-
tak. (Gondoljunk a magyar Mérei–Binét-tesztre!)
Mint annyi minden más területen, itt is a hadsereg
igényei kényszerítették ki a változást: az I. világhábo-
rú miatt megnôtt az igény a tömeges tesztek elvégzé-
sére, így ki kellett dolgozni egy olyan verziót, mely
megfelelt ezeknek az elvárásoknak. Ezentúl írásban
történt tehát az intelligencia mérése, és ezáltal a fel-
adatok jellege is megváltozott: a bonyolult útmutatást
igénylô feladatokat felváltották a rövid, világos fel-
adatok, pontrendszer alapján osztályozták a válaszo-
kat, meghatározott idô alatt kellett kitölteni a tesztet.
Ezenkívül ezt a tesztet már felnôtteknél használták.
Ilyesféle tesztet töltünk ki magunk is, ha intelligencia-
tesztre vállalkozunk.

JJ

Anna T. Cianciolo – Robert J. Sternberg:
Az intelligencia rövid története
Corvina, 168 oldal, 3200 Ft

Bártfai Barnabás: Office 2007

■ E könyv mindazok számára
ajánlott, akik meg szeretnék ismer-
ni az Office 2007 programjainak
kezelését. A közérthetô nyelvezet
miatt bátran ajánljuk akár kezdôk-
nek is, de hasznos lehet azok szá-
mára is, akik ECDL vagy egyéb
vizsgára készülnek, vagy akik a
program további lehetôségeivel kí-
vánnak megismerkedni. A könyv
fontos lehet azok számára is, akik
egy korábbi verzióról váltanak
2007-re, mivel a program kezelése

jelentôsen megváltozott. Ismertetjük az új szövegszerkesz-
tôt, azaz a Word 2007-et, a táblázatkezelôt, azaz az Excel
2007-et, az adatbázis-kezelôt, azaz az Access 2007-et, a
prezentációkészítôt, azaz a PowerPoint 2007-et, illetve a
levelezô, névjegy- és idôbeosztás nyilvántartót, az Out-
look 2007-et, valamint egyéb Office funkciókat, lehetôsé-
geket is. Továbbra is fontosnak tartottuk, hogy elsôsorban
ne azt mutassuk meg, hogy egy adott programfunkció mi-
re való, hanem azt, hogy egy adott feladatot miként lehet
megoldani. A könyv számos helyen olyan további mintá-
kat, magyarázóábrákat, példákat és kiegészítéseket is tartal-
maz, amelyek bár nem részei a programok kezelésének, de
az esztétikus dokumentumkészítéshez és a kényelmes
munkához viszont szükséges, így hasznos lehet a mun-
kánk során.

(X)
464 oldal, B/5
3920 Ft.
ISBN 978-963-9425-26-2

K.u.K. Kiadó
1138 Budapest, Népfürdô u. 15/E
T/F: 239-1189, 359-1634
e-mail: kuk.kiado@chello.hu
www.kukkanto-hu

Alan Sillitoe:
A nap törött szekerén
(Közös kiadás a Sawasawa Kiadóval.)
■ Sillitoe (1928) az angol új hul-
lám képviselôje, elsô regényeivel –
A hosszútávfutó magányossága és
a Szombat este, vasárnap reggel cí-
mû klasszikusokkal – egyik napról a másikra világhírû lett.
„Elsô mûveivel beírta magát az angol irodalomba” – álla-
pítja meg a New Yorker. A 2005-ben magyarul is megje-
lent Születésnap után ismét remekmûvet vesz kezébe az
olvasó. 

A fôhôs, az ifjú Herbert (Bert) elszökik a kollégiumból,
hátat fordít az Indiában gyarmati szolgálatot teljesítô, elô-
kelô katonatiszt apának. Lelkében harag és bosszúvágy
dúl, s hajtja az ismeretlenbe, a kalandba. A háború után új
világot teremt magának, de ebbôl is kimenekül. Az újabb
állomás a hadsereggel Ciprus, majd Egyiptom és a szuezi
válság. Herbert és Bert küzd a fiúban, veszedelmes úton
sodródik, mint példaképe, Phaeton a napistentôl bitorolt
szekéren. 

(X)
408 oldal, kötve, 3500 Ft

Hogyan írjuk le az
intelligenciát?
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A számviteli információk hasznosítása a könyvkiadók
vezetôi döntéseinél költségtakarékos megoldás lehet.

Azonban ez csak akkor valósulhat meg, ha a számviteli
rendszer kellôen átgondolt, megszervezett, képes az

ún. vezetôi számvitelre, havi zárásokkal mûködik, amit
kiegészít néhány tudatosan felvállalt becslés is. 

■ A hazai gyakorlat alapján két ellenirányú tendenciával szem-
besülünk, egyes szakértôk szerint a vezetôi számvitel teljesen el-
tûnt a kis- és mikrovállalkozásoknál, ahová a könyvkiadók több-
sége is tartozik. 

Országosan elterjedt „gazdálkodási módszer” volt, egészen az
utóbbi idôkig – bár a könyvkiadókra nem tartom igazán jellemzô-
nek – a vezetô külön „számvitele”. Ez a fejében, esetleg noteszében
rögzítôdött, és ilyen tételekbôl állt, mint a be nem vallott bevétel,
a zsebbôl fizetett bérek, a vásárolt fiktív számlák. Finomabb mód-
szer, amikor a könyvelô nem kéri el a munkájához szükséges összes
bizonylatot és vezetôi nyilatkozatot, beéri azzal, amit kap. Nos, itt
a megbízható számvitelre épített kontrollingról nem beszélhetünk,
az évközi fôkönyvi kivonatok értelmezhetetlenek.

A másik problémakör a szabályozás jelenlegi hozzáállása, ti. ösz-
tönöz-e arra, hogy a bonyolultabb, naprakészebb, de több gazdál-
kodási információt biztosító számviteli eljárásokat alkalmazzuk? A
válasz ma egyértelmûen a nem. Az adótörvények elhagyják a szám-
vitelbôl levezethetô adóalapokat, sok munkával járó külön nyilván-
tartásokat, adószámításokat követelnek. Áfatörvényünkben a pénz-
forgalmi szemlélet egyre több területen kap szerepet, elvetve a ket-
tôs könyvvitel teljesítési idôponton alapuló idôszak elhatárolási
alapelvét. Nem csoda, hogy a könyvelt és bevallott adók egymástól
eltérnek, a könyvelés rendszerint késôbbre marad. De baj van azzal
is, hogy bármilyen nagyságrendû kereskedô és ipari cég választhat-
ja az összevont költségnem könyvelést, és a teljesítményszemléletû
összköltség eljárással történô eredmény megállapítást. Ennél a mód-
szernél év közben minden beszerzés anyagköltség és ELÁBÉ (El-
adott Áruk Beszerzési Értéke !), és csak év végén kell a leltárt felven-
ni, arra helyesbíteni a könyvelést. Tehát készletnyilvántartás sem
kell. A számviteli törvény túlzottan engedékeny, szabad választást
biztosít a könyvelési módszerekben. A mikro- és kisvállalkozások
körében elterjedt költségnemkönyvelés nem kedvez a kontrolling
kialakításának.

A könyvkiadók termékelôállítók, ipari tevékenységet végeznek, és
egyre jelentôsebb készletekkel rendelkeznek, amely közelíti, vagy
meghaladja vagyonuk 50%-át, a bizományosi értékesítési rendszer
miatt is. Az értékesítés a tárgyévben megjelenô új könyvekbôl már
nem vezethetô le. Az eladható készletben egyre növekvô részt ké-
peznek az elôzô évek kiadásaiból megmaradt mûvek.

A számvitel rendszerének kialakításáért, a szükséges szabályzatok
elkészíttetéséért, a mérlegbeszámoló valóságtartalmáért a számvite-
li törvény a cégvezetôket teszi felelôssé. 

A könyvelôk felelôssége abból áll, hogy a kiadók vezetésével kö-
zösen kialakított szabályrendszerben minden átvett és szükséges té-
telt helyesen lekönyvelnek. Ezt azért hangsúlyozom, mert itt félre-
értés szokott lenni, én nem értek a számvitelhez, az a könyvelô dol-
ga, mondja a cégvezetô. A legrosszabb, de sajnos manapság gyako-
ri eset, amikor az igazgató olvasás nélkül aláírja a közkézen forgó
általános tartalmú szabályzatokat, amelyekben csak a cég neve lett
kicserélve, mert be kell mutatni ôket az APEH-ellenôrnek. 

Ezzel szemben azt a nézetet vallom, hogy a kiadóra illô értelmes
szabályozással, olyan számviteli rendszer alakítható ki, amely
megfelel a cikk elején rögzített célkitûzésnek, költségtakarékos és
a kontrolling alapvetô információs bázisa is egyben. Egy ilyen sza-
bályozás kialakítása és bevezetése viszont a kiadó vezetôinek rész-
vétele nélkül nehezen képzelhetô el. A vezetôi számvitel megva-
lósítása érdekében különösen fontos a Számviteli Politika és az
Önköltségszámítási Szabályzat tartalma. Ezeket a könyvszakma
jellegzetességeit, a kiadó termék és tevékenységi portfolióját, vala-
mint szervezeti felépítését figyelembe véve érdemes megíratni. A
tervezési rendszert, az árkalkulációs rendszert, a készletek csopor-
tosításának rendszerét mind-mind össze kell hangolni a számvi-
tellel. Ha a kiadón belül nincs megfelelô „rendszerlátású” gazda-
sági szakember, célszerû ezt a szabályozási munkát külsô szakér-
tôre bízni. A külsô könyvelôvel pedig egyértelmûen közölni kell
az információs elvárásokat. 

Az elsô tartalmi döntés a könyvvezetés módja. Cégeknél a kettôs
könyvvitel az általánosan alkalmazandó módszer. A kettôs könyv-
vitel lényege, hogy a gazdasági eseményeket eszköz- és forrásszám-
lákon is rögzíti. Az eszközszámlák (befektetett eszközök, készletek,
követelések, pénzeszközök) a vállalkozások adott idôpontban meg-
lévô vagyonát írják le, a forrásszámlák a saját tôkét, az eredményt
és összetevôit (bevételek, költségek és ráfordítások), valamint a kö-
telezettségeket jelentik.

A kettôs könyvvitel célja a reális éves eredmény meghatározása.
Eredményen az adott idôszakban értékesített termékek és teljesít-
mények eredménye értendô, függetlenül azok elôállítási idôszaká-
tól. Az általános mûködési kiadások (rezsi) a teljesülés idôpontja
alapján kerülhetnek be az adott idôszak költségei közé, függetle-
nül a kifizetési idôpontoktól. A vezetôi számvitelnek és kontrol-
lingnak szintén ugyanez a célja, azzal kibôvítve, hogy év közben
is megfelelô információkat adjon az eredmény alakulásáról, és ez-
által lehetôvé tegye az eredményterv teljesítésének aktív befolyá-
solását. A havi könyvelési zárások elôírása, a havi fôkönyvi kivo-
natok ezért fontosak.

A kettôs könyvvitelben elválik az árbevétel fogalma a pénzbevé-
teltôl – például a vevôi követelés mint puffer által. Hasonlóan a
költség és ráfordítás felmerülése sem jár azonnali pénzkiadással – a
tartozások (szállítók) miatt. A vállalkozás eredménye és pénzeszkö-
zeinek többlete két külön fogalmat jelent. Az eredményszemlélet
és pénzgazdálkodás elválasztása történik a gazdálkodást több éven
át szolgáló eszközök kezelésénél, a beszerzésük csak pénzkiadás,
nem érinti az eredményt, viszont az értékcsökkenési leírásuk már
igen (pedig nem jár pénzkiadással). Innen ered a bruttó cash-flow
mutató definíciója: nyereség + értékcsökkenés. A bevételek és költ-
ségek idôbeli elhatárolásának intézménye szintén a pénzforgalom
és eredményszemlélet elválasztását biztosítja.

Tételezzük fel, hogy egy könyv eladási ára 5000 Ft, kiadói bevétel
ebbôl – az árrés és Áfa levonásával 2500 Ft/db lesz, megjelent 4000
példányban, és az év végéig 2500 darabot sikerült eladni a bizomá-
nyosokon keresztül. Az utókalkuláció szerint az elôállítási önkölt-
ség 800 Ft/ db. A könyvkiadó rezsikulcsa 40%.

A könyv hozzájárulása a kiadó eredményéhez:
– Hozam: 2500 x (2500-800) = 4.250.000 Ft
– A bevétel-arányos rezsiviselés: 2500 x 2500 x 40% = – 2.500.000 Ft
– Hozzájárulás a kiadó nyereségéhez: =  1.750.000 Ft
A könyv pénzforgalmi egyenlege:
– A könyv szintjén: 2500 x 2500 – 4000 x 800 = 3.050.000 Ft
– Az arányos rezsivel együtt: 3.050.000 – 2.500.000 =  550.000 Ft2
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A pénzforgalmi egyenlegben is érdemes számolni a rezsi kiadások-
kal, mivel azok folyamatosan kifizetésre kerülnek. Feltételeztük to-
vábbá, hogy az elôállítás költségei ki lettek már fizetve, és a bevéte-
lek beérkeztek. 

A példában a kétféle megközelítés különbsége az el nem adott
készletbôl adódik. (1500 x 800 = 1.200.000 Ft). A készlet mint jö-
vôbeni pénzforrás jelenik meg. Tíz darab könyv eladásával a jövô-
beni hozam 17.000 forinttal, a pénzeszközeink 25.000 forinttal nô-
hetnek. Az eladást ösztönözhetjük az 50%-s árrés emelésével, 66%-
ig is akár, itt már eredmény nem keletkezik, de még mindig 17.000
forint pénzforgalmi többletünk lesz. Az elôzô évekrôl áthozott
könyvkészleteknél érdemes ilyen számításokat elvégezni. 

A Számviteli Politikában meg kell határozni az alkalmazandó
könyvelési eljárást. Hasonlítsuk össze az összteljesítmény szemléle-
tû és forgalmi költség szemléletû eredmény-kimutatást, mint a két
alkalmazható tiszta könyvelési eljárás végtermékét. Az összköltség
eljárásban az idôszaki árbevételt megnöveljük a zárókészlet értéké-
vel és levonjuk a nyitókészlet értékét. Ez a tárgyidôszaki teljesít-
mény bevételi szintje. A tárgyidôszakban felmerült összes anyag,
szolgáltatási, személyi jellegû költségek és járulékaik, valamint érték-
csökkenés levonásával kapjuk a gazdálkodási eredményt.

EREDMÉNY = TELJESÍTMÉNYÉRTÉK – TÁRGYIDÔSZA-
KI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A forgalmi költség eljárásnál a termékek, tevékenységek hozama-
it csökkentjük a rezsi költségekkel, és így kapjuk meg ugyanazt a
gazdálkodási eredményt. Ez az eljárás lényegesen több munkát igé-
nyel, hiszen a gazdasági eseményeket – pontosabban azok bizony-
latait be kell kódolni termék (termékcsoport, tevékenység) szerint,
ha közvetlen költségekhez tartozik, szervezeti egység szerint, ha
közvetett költségeknek számít. Ez a minôsítés, illetve bontás a ve-
zetôi számvitel lényege. Azt, hogy a vállalkozás mit tekint közvet-
len költségének, az Önköltségszámítási Szabályzatában kell leírnia. 

HOZAM=ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE – ÉRTÉKESÍTÉS
KÖZVETLEN KÖLTSÉGE

EREDMÉNY= HOZAM – ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT
KÖLTSÉGEI, RÁFORDÍTÁSOK

Ennél az eljárásnál elôállítások évközi készletre vétele szükséges,
és az értékesítés közvetlen költsége mint készletcsökkenés a bevéte-
lekkel egyidôben könyvelendô. A vezetôi számvitelben évközben
teljesen elfogadott a tervezett önköltség használata, hiszen már a
készletre vételhez is szükséges a nyilvántartási érték megadása. A
tervezett közvetlen fajlagos költség pedig a könyvár-kalkulációból
rendelkezésre áll.

A hozam, eredmény mutatók megfelelô bontású számlarend mel-
lett, a fôkönyvi kivonatból havi, idôszaki (év elejétôl tárgyhóig)
szinten közvetlenül számíthatók, termékekre és tevékenységekre is.
Végül is a vállalkozás eredménye a termékek és tevékenységek jöve-
delmezôségén keresztül is elemezhetô. Ennél az eljárásnál a rezsi-
kulcs kiszámítása is egyszerû:

REZSIKULCS = ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI,
RÁFORDÍTÁSOK/ ÁRBEVÉTEL

A valódi, könyvenként is elemezhetô eredményesség, mint azt a
fentiekbôl láttuk, az utóbbi könyvelési eljárás által biztosítható, és
ugyancsak belátható, hogy a pénzgazdálkodás innen részletesebben
mutatható ki. 

Az értékesítés központú számvitelnek további kapcsolódó elônyei
is vannak. Az eredménykimutatás szerkezete és a könyvár-kalkulá-
ció fô szerkezete azonos: közvetlen költségek, közvetett költségek
és ráfordítások, eredmény. Az éves tervezés is jobban illeszthetô a
termékekre bontott készlet- és értékesítéskönyveléshez, a bázisada-
tok rendelkezésre állnak az elôzô évi könyvelésbôl.

Az értékesítés központú könyvelési eljárás választása a könyv-
kiadók vezetôinek érdeke, és számviteli törvény által biztosított
lehetôsége is.

Dr. Bódis Béla

■ Ha március, akkor a lipcsei vásár-
városban a könyvek öntenek el
mindent. Ez a minden 63 000 nm.
2007-ben 127 000 látogatót regiszt-
ráltak, most, úgy tûnik, ez a rekord
is megdôl. 
Oliver Zille, a Könyvvásár igazga-

tója több helyen elmondta: nem
ez a világ legnagyobb könyvvására

– de a német nyelvû szerzôknek ez a legnagyobb írói fesztiválja.
Lipcse – ezt immár 17 esztendeje gyakorolják – ilyenkor bebizo-
nyítja, hogy értelmes, nyitott emberek közösségeként is inspirá-
ló hely, s nemcsak neutrális helyszín. A „Lipcse olvas” projektje

1900 kisebb-nagyobb rendezvényt foglalt magába: éjszakai ol-
vasómaratontól kezdve az alternatív pincékben zajló felolvasá-
sokig. De itt is újítottak: idén az állatkertben, de még a temetô-
ben is zajlott felolvasás. Egy kortárs horvát regényt pedig a nôi
fodrászüzletben mutattak be, mert a cselekmény fôleg ott játszó-
dik. E sorok írója este fél kilenckor fotózott le egy patikát, amely
zsúfolásig tele volt emberekkel, akik a pultnál álló írót hallgat-
ták… Jókedv, hangulat, igazi érdeklôdés: Ken Follett-nek, Mar-
tin Walsernak nem kétséges, hogy popsztárhoz hasonló rajon-
gótábora van – de kijut a figyelem és a bizalom másoknak is.

Idén Horvátország volt a díszvendég: ez a Lipcsei Könyvvásár
hangsúlyos közép- és dél-kelet európai orientációjának, és szívós,
együttmûködô támogatásának is az eredménye. Két év munkájá-
val, nagyszerû sikert értek el a horvátok: 39 új, német nyelven
megjelent horvát kiadványt segítettek megjelenni, 40 írójuk volt
ott személyesen, egymást érték az izgalmas beszélgetések, hiszen
jó érzékkel nem szûkítették le a régiót csak Horvátországra (bár
ügyesen éltek az itt is annyira népszerû Dalmácia-élmények fel-
idézésével). Az elért siker magyar érdem is: Dalos György, a Ber-
linben élô magyar író, aki már az 1999-es Frankfurti Könyvvásá-
ri magyar díszvendégséget is organizálta, volt az események fô
mozgatója, azaz kurátora a szintén Németországban élô Alida
Bremerrel, a kiváló horvát mûfordítóval egyetemben. A délvidé-
ki Végel László is természetes módon vett részt a horvát progra-
mokban, íróként-gondolkodóként megfontolandó és érvényes
szavakat mondva az ismét fellángolt délszláv válsághelyzetrôl.
Németül nagy siker Exterritórium címû kötete.

Mint ahogy Bartis Attila és Dragomán György is ismert és el-
ismert szerzônek számít. Utóbbi A fehér király címû regénye
német megjelenése kapcsán volt jelen: két év alatt 26 nyelvre
fordították már le. Elképesztô. A Vásáron kapta kézbe a legutol-
sót, a norvég fordítást. De már készül a tajvani kínai nyelvû ki-
adás is... Jó érzés volt az enyhülés helyét is jelentô, idén az In-
terpress tervezésében nagyon csinosra sikeredett, élénk színû
standon üldögélni: nagy irodalmi klubélet zajlott ott, emellett
sokan, sokféle kéréssel, kérdéssel fordultak a magyarokhoz. 

A tavalyi Chamisso-díjas elsôkötetes írót, Forgó Lédát is
megismerhettük, egyelôre azonban regényére magyarul még
várnunk kell. A sokféle rendezvényt – köztük azt a gimnázi-
umi osztállyal való beszélgetést, ami éppen Léda könyve alap-
ján szervezôdött – a berlini Collegium Hungaricum áldoza-
tos munkával készítette elô. Az Arzenal kiadó pedig remek so-
rozatát, a Balázs Béla- és Sinkó-mûvek kiadását most Lesznai
Anna gyönyörû mesekönyvével bôvítette – a berlini Intézet-
bôl Fehéri György segítségével. Sikerek, változatosság, jó han-
gulat – ez kell a jó benyomáshoz. Lipcsében nem lehet sem
unatkozni, sem unalmasnak lenni.

Kállai Andrea
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László Ervin a párizsi Sorbonne Egyetemen a legma-
gasabb tudományos fokozatot szerezte meg, négy

egyetem választotta díszdoktorává (az Egyesült Álla-
mokban, Kanadában, Finnországban és Magyarorszá-
gon). Számos díjjal tüntették ki, többek között 2001-

ben megkapta a japán békedíjat, a Goi-díjat, 2004-ben
pedig Nobel-békedíjra jelölték. Filozófiát, rendszerel-

méletet és jövôkutatást adott elô különbözô egyeteme-
ken az Egyesült Államokban, Európában és a Távol-

Keleten. A nemzetközi humanitárius és kutatásszerve-
zô központnak, a Budapest Klubnak alapítója és elnö-

ke, a General Evolution Research Group (Általános
Evolúciókutató Csoport) alapítója és igazgatója. Több
mint 70 könyv szerzôje, könyveit 20 nyelvre fordítot-

ták le. Jelenleg Olaszországban él.

■ Új könyvében tudományos kutatások eredményeire támaszkod-
va elemzi az emberiséget válaszút elé állító környezeti és társadalmi
veszélyeket. De ennél sokkal többet is tesz: az átalakulásnak ebben
a drámai korszakában „útikalauzt” nyújtó új szemlélettel áll elô.

Az agyunknak más dolgok és emberek hologramjára való ráhan-
golódása azt jelenti, hogy továbblépünk a jelenlegi, énünkhöz
kötött és az érzékszerveinkre korlátozódott tudatosságról egy tá-
gabb, transzperszonális tudatosságra. Ennek a váltásnak feltehe-
tôen nagy jelentôségû következményei lesznek. Amikor az em-
berek kialakítják magukban a transzperszonális tudatosságot, rá-
ébrednek arra, hogy milyen erôs kötelékek kötik ôket egymáshoz,
a bioszférához és a kozmoszhoz. Nagyobb empátiával tekinte-
nek majd más kultúrájú emberekre, és nagyobb érzékenységet ta-
núsítanak majd az állatok, a növények és a teljes bioszféra iránt.
Ennek eredményeként egy új civilizáció láthat majd napvilágot.

A tôsgyökeres amerikai kultúrákban a maja, a cseroki, a tayta,
a xingu, a hopi, az inka, a seneca, az inuit és a mapuche indiá-
nok elôre látták a tudatosságban és a civilizációban történô vál-
tás kapcsolatát. Az évszázadokkal ezelôtt leírt hagyományoknak
megfelelôen jelenleg a tudatosság „ötödik napja” alatt élünk, és
a „hatodik nap” küszöbén állunk. A „hatodik nap” a civilizáció
alapvetô átalakulásával járó, új tudatosságot hoz magával.

A bennszülött kultúrákban ott rejlett az igazság. A transzperszoná-
lis tudatosság megvalósítása alighanem továbbvisz egy empátián, bi-
zalmon és szolidaritáson alapuló civilizáció, a holosz civilizációja fe-
lé. De vajon ez a civilizáció még idôben el fog-e jönni? Ezt egyelô-
re nem tudhatjuk. Azt viszont tudjuk, hogy az elkövetkezô években
egyre több ember jut majd el a transzperszonális tudatosságig, és ha
nem pusztítjuk el az életfenntartó környezetünket, és nem tizedel-
jük meg saját magunkat, ezek a személyek végül elérhetik a kritikus
tömeget, és közremûködhetnek egy új civilizáció megteremtésében.

A fejlett tudatosság gyors terjedése sorsdöntô az emberiség jövôjé-
re nézve. Az fog arról dönteni, hogy az emberiség idôben átáll-e
majd az összeomláshoz vezetô, „minden a megszokott módon” for-
gatókönyvrôl az új civilizáció felé vezetô átalakulás forgatókönyvé-
re, hogy sikerül-e az új tudatosságnak megfelelô idôben elérni a kri-
tikus tömeget. Mert még ha egyes társadalmakban a haladásellenes
politika okozta csalódottság cselekvésre késztetheti is az embereket,
nehéz elképzelni, hogy egy fejlettebb tudatosság hiányában elegen-

dô emberben támadna fel
az értékek, a látásmód és a
magatartás alapvetô meg-
változtatásához szükséges
indíttatás. Hogyan is lép-
hetne fel elegendô számú
ember azzal az akarattal,
hogy összefogjanak és
szembeszálljanak a mind-
annyiunkat fenyegetô ve-
szélyekkel; hogyan lehet-
nének képesek a gazdasá-
gi együttmûködés és a
kultúrák közötti szolidari-
tás terveit támogató veze-
tôket választani; hogyan
fogadhatnának el olyan
stratégiákat, ahol a terjesz-
kedés és a nyereség haj-
szolása alárendelôdik a

közös társadalmi és ökológiai felelôsségvállalásnak; hogyan léptet-
hetnék életbe a világ összes parlamenti képviselôjét összekötô és
együttes erôfeszítéssel az emberiség közös javát szolgáló E-parla-
mentet; hogyan szervezhetnék meg a kormányzatokon kívüli szer-
vezetek hatékony hálóját a háborútól sújtott területek békéjének a
helyreállítása érdekében, vagy annak érdekében, hogy a veszélyezte-
tett népcsoportok elegendô élelmiszerhez és tiszta vízhez jussanak
– hogyan tehetnék meg mindezt és még többet is a tudatosság ma-
gasabb szintjének elérése nélkül? A transzperszonális tudatosság hi-
ányában a hatékony cselekvéshez szükséges világméretû indíttatás
késedelmet szenvedhet mindaddig, amíg be nem következnek a fe-
nyegetô válságok és katasztrófák – és ha ezek átlépik azt a határt,
ahol a fôbb egyensúlyok felborulnak, a pozitív forgatókönyvre való
átmenet már nagyon nehéz vagy talán lehetetlen lesz.

Szükségünk van a transzperszonális tudatosság megfelelô
idôben történô, civilizációváltást magával hozó elterjedésére.
Ezt Václav Havel, Csehszlovákia akkori köztársasági elnöke,
már 1991-ben felismerte. Havel az Egyesült Államok kong-
resszusának ülésén elhangzott beszédében a következôket
mondta: „Az emberek tudatában végbemenô globális fordulat
nélkül semmi sem fog jobbá válni... és a katasztrófa, amely felé
a világ tart – a civilizáció ökológiai, társadalmi, demográfiai vagy
általános összeomlása –, elkerülhetetlen lesz.”

Havel jól látta a helyzetet, de ez nem ok a kétségbeesésre: az em-
beri tudatosság képes a fejlôdésre. A kreatív kultúrákban máris fej-
lôdik. Ez erôt adhat a váltáshoz egy új civilizációba – a Holosz ci-
vilizációjába. Ez a szemléletváltás az emberiség legnagyobb esélye
lehet. Margaret Mead azt mondta: „Sohase vond kétségbe egy ma-
roknyi ember világot megváltoztató erejét. Még soha semmi más
nem változtatta meg a világot.” Magas szintû tudatossággal rendel-
kezô emberek kis csoportja képes elôidézni ezt a váltást – ha idô-
ben eléri a kritikus tömeget. Napjainkban semmi sem lehet neme-
sebb vagy fontosabb annál, mint hogy elôsegítsük ezt a fejlôdést.
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■– Januárban a Gyerekek, óvodák, iskolák c.
kötet hatodik kiadása jelent meg a Saxum ki-
adónál, de sorban készülnek az utánnyomá-
sok a Másféle iskolák, Az iskola betegít? c.
könyveibôl is. Ön többször jelezte, hogy a
gyerek-iskola ügyben az utóbbi másfél évti-
zedben a helyzet nem javult, inkább rom-
lott. Mi motiválja, hogy újra és újra megfo-
galmazza az óvodai-iskolai rendszer bukta-
tóit, a gyerekek nevelésének problémáit?
– Nem egészen így látom. Már a hetvenes évek
közepén megszületik az akkori minisztérium
2-es számú módszertani levele, amelyik az ál-
talános iskola elsô két évét egységnek tekinti,
és az óvodához akarja közelíteni. Ez máig nem
történt meg (van ahol, sajnos, inkább az óvo-
dák közeledtek), de ennél jobb tanácsot az is-
kola kezdô éveire ma sem lehet adni. A 80-as
évek közepétôl aztán jelentôs modernizáció indul fölülrôl (ez
Gazsó Ferenc, Kelemen Elemér és mások nevéhez köthetô),
és tovább folyik itt-ott innovatív pedagógusok erôfeszítése az
egyre többet és egyre eredménytelenebbül követelô iskola
megváltoztatására. Most ezek az erôfeszítések „felülrôl” tá-
mogatásra találnak, de van egy masszív, „középsô” réteg,
amelyik minden változtatásnak ellenáll. A rendszerváltás
után is nagyszerû dolgok történnek, például szabaddá válik
az iskolaalapítás, ’93-tól a törvény biztosítja az integráció le-
hetôségét, megindul a Nemzeti Alaptanterv átformálása (fe-
lejtésre ítélt adattömeg helyett a maradandó képességek ki-
bontakoztatása lesz a cél), az új érettségi ugyancsak képessé-
geket kér számon és önálló gondolkodást, lehetôség nyílik a
szöveges értékelésre, ami, ha jól csinálják, segítô és nem ku-
darcélményt okozó, és végül általános programmá válik a
kompetencia-alapú fejlesztés. Ugyanakkor sokkal nyíltabbá
válnak a súlyos problémák, és ez kelti azt az érzést, mintha
az iskolarendszer „romlott” volna. Nem. A baj az, hogy tö-
megében még nem javult. Egyszerre kettôt kell mondanom:
küzdelmeink nem voltak és ma sem hiábavalók, az elfogadott
alapelvek szintjén (és az igazán jó pedagógusok megértésé-
ben), de „mintha semmi se történt volna” mégis, az oly ne-
hezen mozduló iskolarendszer egészében. 
– Mégis mit várnak el a gyerekek tôlünk: szülôktôl, taná-
roktól – szóval a felnôttektôl?
– Hogy hagyjuk ôket élni! Hagyjuk, hogy a kisgyerek, az óvo-
dás, kisgyerek lehessen, nagyon sok szabad játékkal (ez szá-
mára a legfejlesztôbb tevékenység!), mindennapos mesehall-
gatással, utánozható tevékenységekkel, jó mintákkal az anya-
nyelvi fejlôdésben (legyen, aki beszélget a gyerekekkel, anél-
kül, hogy oktatná, kioktatná ôket). A kisiskolást pedig ne si-
ettessük, felejtsük el, hogy „karácsonyra ír, olvas”, de ugyan-
akkor még a felsô tagozatban se feledkezzünk meg a kulturá-
lis alapkészségek – írás-olvasás-számolás – mindig újra gya-
korlásáról (de nem házi feladatként!). Ne feledkezzünk meg
arról, amit a modern agykutatás mond: örömöt adó élmény
nélkül nincs igazi megismerési folyamat, nincs képességeket
fejlesztô tanulás! Horn Györgyöt, az Alternatív Közgazdasá-
gi Gimnázium alapítóját és pedagógiai vezetôjét egy nagy
konferencián arról kérdezték, hogy mit tekint iskolája alapfel-
adatának. – Hogy ne ártsunk! – válaszolta Horn, és hozzátet-

te – Ilyen iskola persze nincs, sajnos
a mienk sem ilyen, de akkor legalább
arra kell törekednünk, hogy keveset
ártsunk, a lehetô legkevesebbet! Igen,
ezt várják el tôlünk a gyerekeink, és
még ezt megelôzôleg azt, hogy testi
és lelki értelemben teljes biztonságot
nyújtsunk nekik a magzati kortól
kezdve. A kutatások tanúsága szerint
az érzelmi biztonságba mélyeszti a
gyökereit az érzelmi intelligencia ki-
bontakozása és az életben való ké-
sôbbi beválásunkért, boldogulásun-
kért ez az érzelmi intelligencia lesz
felelôs, amelyik, ellentétben az értel-
mi intelligenciával, korlátlanul fej-
leszthetô, iskolás korban például a
mûvészetekkel… Egyébként: az isko-

lai beválás, a jó-tanulóság nem korrelál, nem egyezik meg az
életben való beválással. Visszatérve a válaszom elején mon-
dottakra: hagyjuk, hogy a gyerek az legyen aki, hagyjuk, hogy
kibontakoztassa magát, ne mi akarjuk megmondani, hogy mi-
lyenné kell válnia, hogy kivé kell lennie… A kamasz – aki fi-
ziológiás lustaságban szenved – hadd heverésszen és hadd ál-
modozzon, hadd legyen szemtelen (hirtelen erôsödik az íté-
lôerô!), hadd vitatkozzon velünk „mindenen”… Ne untassuk
és ne üldözzük – és akkor majd nem lesz (majd kevésbé lesz)
„deviáns”. 
– Ön részt vett a magyarországi Waldorf-mozgalom elin-
dításában, s jelenleg is a solymári Waldorf-tanárképzés
szervezô-vezetôje, tanára. A Másféle iskolák c. kötet kér-
dôjeles alcíme: Talán a Waldorf? arra következtethet,
hogy a Waldorf-iskolák jövôje bizonytalan?
– Igen és nem. Persze, hogy bizonytalan, hiszen a nem ön-
kormányzati és nem egyházi iskolák mindig jelentôs anyagi
gondokkal is küzdenek, mert nem kapják meg az úgynevezett
kiegészítô támogatást. (Szerintem egyébként: törvénytele-
nül.) És ugyanakkor: kevés a képzett Waldorf-tanár, különö-
sen a középiskolában – itt szinte nincs is. Tegyük hozzá: bi-
zonyos értelemben a Waldorf-tanárról is elmondhatnánk,
amit minden más mûvészrôl (hiszen ô a nevelés mûvésze –
kellene, hogy legyen): nem lesz, hanem születik! Vagyis nem
„képzôdik” elsôsorban, hanem személyisége, alkata határoz-
za meg, hogy igazi jó tanár lesz-e vagy nem. (Ez persze nem-
csak a Waldorfban van így.) Szóval: vannak nehézségek. De
ugyanakkor: Magyarország az élen jár a volt szocialista álla-
mok közül a Waldorf-óvodák és iskolák és képzések elterjedt-
ségében, számában, erejében. Szerintem nincs ok az aggoda-
lomra. A kérdôjel, a „Talán a Waldorf?”, inkább arra utal,
hogy minden másféle iskola jogosultságát is elismerem, nagy-
szerû alternatívákat látok a magyar iskolarendszerben is,
nagyszerû egyéni kezdeményezéseket, míg én személy szerint
Waldorf-elkötelezettnek érzem magam. Tulajdonképpen azt
kellett volna odaírnom, hogy „talán a Waldorf is” kivívta már
a helyét a másfajta iskolák között. Meggyôzôdésem, hogy
csakis a pluralizmus és a szabadság hozhat létre jól mûködô,
a tanár és a gyerekek személyiségéhez szabott módszereket,
iskolákat. 

P. E.

interjú
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Hagyjuk ôket élni!
Vekerdy Tamás a gyerekekrôl és az oktatásról
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kertész
mikor Zavattini, az olasz neorealista iskola forgató-
könyvíróinak doyenje Magyarországon járt, a fiatal Ba-
csó Péter forgatókönyvírót adták mellé kísérônek, s ô di-

cséretes szakmai érdeklôdéssel faggatta a mestert, mi a forgató-
könyvíró szerepe a filmmûvészetben? 

A forgatókönyvíró, mondta Zavattini komolyan, az az ember,
aki meglát az utcán egy jó nôt. Becserkészi, megismerkedik ve-
le, leveszi a lábáról, moziba, késôbb étterembe hívja, ruhákat
vesz, ékszereket, szerelmet vall, aztán elviszi egy rangos szállo-
dába, pezsgôs vacsorát rendel gyertyákkal, utána fölviszi a szo-
bába, csókolóznak, levetkôzteti… erre nyílik az ajtó, berobog a
rendezô, és a nôt magáévá teszi. Bacsó akkor határozta el, hogy
mégiscsak rendezô lesz.

Komolyra véve: a filmkészí-
tés ipar, olyan, mint egy nagy
projekt legyártása. Azt meg
kell tervezni, mert a ház össze-
dôl, a híd leszakad, az alagút
beomlik. A forgatókönyvíró a
film tervezômérnöke, a forga-
tókönyv pedig úgy funkcio-
nál, mint egy készülô mûalko-
tás tervdokumentációja. 

Ezek szerint a forgató-
könyv maga nem is mûvé-
szet? Szerintem nem, de én nem tartom mûalkotásnak a színda-
rabot sem. Még egy Shakespeare-drámát sem. A darab egy szín-
házi elôadás (az maga a mûalkotás) tervezete. Hogy olvasva is
tökéletes mûélvezetet ad, az attól van, hogy az évszázadok so-
rán megtanultunk színdarabot olvasni, és lelkünk színpadán
megálmodni a mûalkotást, magát az elôadást. 

A film ipar, ahol készül, az filmgyár, a kész film ipari végtermék,
de szerencsés esetben mûalkotás is. A mûvészi alkotás valamennyi
kritériumával rendelkezhet. De az ontológiai státus (hogy mond-
jam magyarul: a létezési forma) még nem mûvészi érték. Hogy mi

a mûvészi érték, abba most nem mennék bele, ahhoz vissza kel-
lene térnünk a vázlatos esztétikámhoz, amit elôbb már közölt
folytatásokban a Könyvhét. 

Maradjunk egyelôre annyiban, hogy a forgatókönyvíró föladata,
hogy megálmodja a filmet. (Az ötletet bárki adhatja, még a rende-
zô is.) De a forgatókönyvíró találja ki a sztorit. Az ô arányérzékén
múlik; honnan kezdi a történetet és hol fejezi be, miképp alakítja
a mesét, hogy feszült, izgalmas legyen, hogy a hôsöknek titkaik
maradjanak, hogy az igazi poén a végére kerüljön. A forgatókönyv-
író építi föl a szereplôk jellemét, alkatát, a jellemek egymáshoz va-
ló viszonyát, intenciói alapján választ színészt a rendezô. 

A jó forgatókönyvíró a cselekmény és a dialógus leírásával a
snittek hosszát, a gépbeállítá-
sokat, a vágást, az egész film
ritmusát is elôre sugallja a ren-
dezônek, operatôrnek, az
egész asszisztenciának. 

De az író nem csak sugall, a
precízen, jól megírt forgató-
könyv alapján szerkeszti meg
az elsô asszisztens a diszpós
könyvet, amiben minden
benne van, ami az aznapi for-
gatáshoz kell. Színész és sta-
tisztéria, díszlet és kellék, mi-

lyen típusú kamera, fahrt kocsi, statív vagy krán kell, mi kell a
világításhoz, a forgalmi eltereléshez stb.

Persze az ellenkezôje sem kizárt. Hogy a rendezô, az operatôr,
a színészek mindent a helyszínen improvizálnak egy pár szavas
sztori alapján. Így dolgozik az úgynevezett New York-i iskola. 

De a magyar film legtöbbször azon bukik, vagy „úszik el”,
hogy a rendezô meg akarja spórolni az írót (persze maga akarja
zsebregyûrni a honoráriumát is), ettôl lesznek a filmjeink ku-
szák, zavarosak, végiggondolatlanok; és gyakran csak hatásos, de
összefüggéstelen, képi látomásokra esnek szét. 

Kertészt Ákos

Mi fán terem a
forgatókönyvíró?

A

■ Lapunk állandó szerzôjét, Kertész Ákost 2008. március 15-
én Kossuth-díjjal tüntették ki a magyar regény- és novellairo-
dalmat megújító munkásságáért. Szerzônknek sok szeretettel
gratulálunk. 

Kertész Ákos nem tartozik és sohasem tartozott egyetlen irodal-
mi klikkhez sem. Kimozdíthatatlan a tengelyébôl, saját morális
értékrendjébôl, ezért egyetlen sorát sem kell szégyellnie, mindig
úgy dolgozott, hogy nyugodtan nézhessen a tükörbe. 

Kiskamaszként élte végig a második világháborút, a nácizmust,
a holokausztot és Budapest ostromát. Aki tizenkét évesen rajta
van a halállistán, és csak az ô leleményén, önállóságán, igazol-
ványhamisító tudásán és kézügyességén múlik, hogy a hóhérok
nem találnak rá, és aki több hullát látott, mint amennyi futball-
labdát más gyerek, az elég érett kölyökké válik tizenhárom éves
korára, a fölszabadulása idejére. 

Bár errôl az idôrôl, 1944–45-rôl csak egy regénye született, még-
is ez az élmény határozta meg egész írói szemléletét: igazságér-
zetét, konok ragaszkodását a demokráciához, empátiáját és szoli-
daritását az üldözöttek, elnyomottak iránt; toleranciáját és az
erôszaktól való undorát, alapvetô rasszizmus-ellenességét, ami
nem csak az antiszemitizmus elítéléséig terjed. 

Pályatársaihoz képest késôn, huszonhárom, huszonnégy éves
korában kezdett írni, eleinte inkább a film érdekelte. Elsô novel-
láskötete (1962) után kész epikusként, érett regényíróként lép a
színre, teljes fegyverzetben, a Sikátorral 1965-ben. Sok kritikusa
a hat évvel késôbb megjelenô, és a nagy sikert meghozó Makrát
tekinti revelációnak, de ezek nem figyeltek jól a Sikátorra. Siká-
tor nélkül nincs Makra. 

Három regénye, a Sikátor, a Makra és a kilencvenben megjele-
nô Zakariás több szempontból is trilógiának tekinthetô (utólag,
persze, mert Kertész nem annak szánta ôket). Rokon a fôhôs sze-
mélyisége, alkata; valamennyien moralisták, valamennyien szin-
te genetikusan intelligensek, a hatelemis parasztgyerek, az ipari-
tanuló-iskolát végzett szakmunkás és a diplomás mûvész-értelmi-
ségi egyaránt. És rokonságot mutat mindhármuk kisebbségi hely-
zete, diaszpóra-léte. 

A Sikátor hôse paraszt a melósok között, vidéki gyerek a nagy-
városban. Makra idegenszerû külsejével, délszláv ôseivel, a túl-
méretezett kiscserkész-tisztességével, moralitásával szintén kilóg
a saját közegébôl. Autonóm alkatát a magánytól félve nem meri
vállalni, inkább elbújna a tömegben, csakhogy az autonómia hi-
ányába belehal. Zakariás a túlzottan is asszimilálódott zsidó, aki
állandó identitászavart érez, zsidó-e vagy magyar, sôt: munkás-e
(hiszen harmincéves koráig fizikai munkás volt) vagy mûvész-ér-
telmiségi. És mindhárman igyekeznek – eredménytelenül – beol-
vadni, eltûnni, asszimilálódni a többségi közegben. Vagyis mind
a három regényben világméretû, globális érvényességû problé-
mát boncolgat, anélkül, hogy kilépne a magyar valóságból.

Kertészt indulásakor kinevezték munkásírónak, ami ellen folya-
matosan tiltakozott. Ô emberekrôl ír, akik történetesen munká-
sok – mondta. Élete legfogékonyabb tizenkét évét töltötte el a
nagyiparban, szakmunkásként, ezt a világot jól ismeri. Ennyi.

A rendszerváltás óta két megjelent publicisztikai és esszékötete
mellett is hatalmas publicisztikai életmûvet produkált. Folyama-
tosan dolgozik, regényei, forgatókönyvei mellett megújította sa-
ját kisregény- és novellaírói mûfaját. 
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AA  TTyyppootteexx  KKiiaaddóó  vveeddééggüüll  llááttjjaa  aa  sszzeerrzzôôtt,,  aakkiivveell  22000088..  áápprriilliiss  2277..  vvaassáárrnnaapp  1122..3300––1133..3300..  kköözzöötttt  aa  BBuuddaappeessttii  KKöönnyyvvffeesszzttiivváálloonn  ((MMiilllleennáárriiss  PPaarrkk,,
JJöövvôô  HHáázzaa,,  SSuuppkkaa  GGéézzaa  tteerreemm))  BBeettlleenn  JJáánnooss  ééss  PPooggoonnyyii  SSzzaabboollccss,,  aa  MMeettaazziinn..hhuu  sszzeerrkkeesszzttôôii  bbeesszzééllggeettnneekk..  MMiinnddeenn  éérrddeekkllôôddôôtt  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

Bjorn Lomborg a világ 14. legbefolyásosabb tudományos személyisége, Cool it – Hidegvér c. könyvében azt állítja, hogy a globális
felmelegedést megállítani kívánó körülményes és sok billió dolláros mentôakciók inkább alapulnak érzelmi, mint szigorúan tudományos
feltételezéseken, és a hatásuk az elkövetkezendô évszázadokat tekintve teljesen elenyészô lesz. Ha inkább a malária és az AIDS ellen har-
colnánk, és elérnénk, hogy a világon mindenütt lehessen biztonságos ivóvízhez jutni, mindezek a globális felmelegedés elleni harc
töredékébe kerülnének, több millió ember életét mentenék meg, ráadásul az eredményeket már a mi generációnk is élvezhetné.

Lomborg fölveti a kérdést, miért képes a klímaváltozás témája elnyomni a racionális dialógust és az
értelmes véleménykülönbség lehetôségét. CCooooll  iitt címû könyve korunk egyik legtöbbet vitatott és
legnagyobb hatású mûve.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. február 15. – 2008. március 20.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve

Athenaeum 2000 Kiadó
2. Hugh Laurie: A balek

Kelly Kft.
3. Gabriel García Márquez:

Szerelem a kolera idején
Magvetô Könyvkiadó

4. Ian McEwan: Vágy és vezeklés
Ulpius-Ház Könyvkiadó

5. Agatha Christie: Tragédia három felvonásban
Európa Könyvkiadó

6. Danielle Steel: A kettes lakosztály
Maecenas Könyvkiadó

7. Nora Roberts: A játékszabály
Harlequin Magyarország Kft.

8. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó

9. Cormac McCarthy: Nem vénnek való vidék
Magvetô Könyvkiadó

10. Varró Dániel: Szívdesszert
Magvetô Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. dr. Csernus Imre: A nô

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

Édesvíz Kiadó
3. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
4. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
5. Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál üzenete

Alexandra Kiadó
6. Révész Beatrix, Schobert Norbert:

Fogyj le sütivel!
Norbi Update Worldwide

7. Carla Serra, Silvia Bombelli:
80 csoda a Föld körül
Alexandra Kiadó

8. Sherry Agrov:
Miért a rossz lányokat veszik el a férfiak?
Alexandra Kiadó

9. Antik városok:
Alexandra Kiadó

10. Feldmár András: Szégyen és szeretet
Jaffa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Joanne K. Rowling:

Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

2. Thomas mágneses könyve –
Utazz te is velünk!
Egmont-Hungary Kft.

3. Philip Pullman: A titokzatos kés
Alexandra Kiadó

4. Philip Pullman:
Az északi fény – Az arany iránytû
Alexandra Kiadó

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

6. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó

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

8. Marék Veronika: Boribon autózik
Pozsonyi Pagony Kft.

9. Geronimo Stilton: Idôutazás
Alexandra Kiadó

10. V. Binét Ágnes, Mérei Ferenc: Ablak Zsiráf
Móra Kiadó

Bookline sikerlista
2008. február 1. – február 29.

Szépirodalom
1. McEwan, Ian: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve

Athenaeum 2000 Kiadó
3. García Márquez, Gabriel:

Szerelem a kolera idején
Magvetô Könyvkiadó

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

5. Harris, Joanne: Csokoládécipô
Ulpius-Ház

6. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

7. Marton Kati: Kilenc magyar, aki világgá ment
és megváltoztatta a világot
Corvina Kiadó

8. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Coelho, Paulo:
A Piedra folyó partján ültem, és sírtam
Athenaeum 2000 Kiadó

10. Bérczes László: Cseh Tamás – Bérczes László
beszélgetôkönyve
Palatinus Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Dr. Csernus Imre: A nô

Jaffa Kiadó
2. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok

Édesvíz Kiadó
3. Laurie, Hugh: A balek

Kelly Kft.
4. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
5. Baktay – Csernus – Kalo – Popper:

Boldogtalan kapcsolatok:
döntés, felelôsség, gyávaság
Saxum Kiadó

6. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó

7. Kraus, Naftali:
Nôk a Bibliában és a Talmudban
PolgArt Könyvkiadó Kft.

8. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH Csoda – Étkezzen kiegyensúlyozottan
és nyerje vissza egészségét!
Bioenergetic Kft.

9. Lôrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár
Gesta Kiadó

10. Ranschburg Jenô: Szülôk könyve –
a fogantatástól az iskolakezdésig
Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Animus Kiadó
2. Sam, a tûzoltó nagykönyve

Egmont Kiadó
3 Harry Potter tesztkönyv – kezdôknek és haladóknak

Animus Kiadó
4. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Félvér Herceg

Animus Kiadó
5. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 5.

Egmont Kiadó
6. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája

Animus Kiadó
7. Rowling, J. K.: Harry Potter és az azkabani fogoly

Animus Kiadó
8. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve

Animus Kiadó
9. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 6.

Egmont Kiadó
10. Potter, Beatrix: Nyuszi Benjámin kalandjai

General Press Kiadó

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája
2008. február 1. – február 29.

Szépirodalom
1. Puzo, Mario: Mamma Lucia

Geopen Kiadó
2. Roberts, Nora: Délidô

Gabo Kiadó
3. Delinsky, Barbara: Családi viszonyok

Gabo Kiadó
4. McCarthy, Cormac: Nem vénnek való vidék

Magvetô Kiadó
5. McEwan, Ian: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
6. Steel, Danielle: A kettes lakosztály

Maecenas Könyvkiadó
7. Christie, Agatha: Poirot elsô esetei

Európa Könyvkiadó 
8. Lessing, Doris: Az ötödik gyerek

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
9. Courths-Mahler, Hedwig:

Menekülés a boldogságba
EX-BB Kft.

10. Lansdale, Joe R.: Elveszett visszhangok
Bolt Kft.

Ismeretterjesztô
1. Marton, Kati: Kilenc magyar –

aki világgá ment és megváltoztatta a világot
Corvina Kiadó 

2. Szûcs Anita: Fa- és papírdobozok díszítése
Cser Kiadó

3. Roeders, Paul – Gefferth Éva:
A hatékony tanulás titka
Argumentum Kiadó 

4. XIX–XX. századi magyar festészet
Szalay Kiadó

5. 1001 könyv, amit el kell olvasnod
mielôtt meghalsz
Gabo Kiadó

6. Várkonyi Andrea: Elsô lovas könyvem
Alexandra

7. Marketing stratégia és menedzsment
Alinea Fontes Bt.

8. Blahó András: Világgazdaságtan
Akadémiai Kiadó 

9. Végh Balázs Béla:
A gyermekirodalom változatai
Xantusz Könyv Kereskedelmi Kft.

10. Cigánynak lenni Magyarországon
Fok-Ta Bt.

Gyermek, ifjúsági
1. Kötelezô versek lexikona

Dft-Hungaria
2. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Animus Kiadó
3. Dréher Ildikó: Álarcok

Cser Kiadó
4. Sofokles: Antigoné; Oidipusz király

Akkord
5. Brezina, Thomas:

Penny – Egy delfin szabadságra vágyik
Napsugár és Holdsugár Kft.

6. Brezina, Thomas: Penny – Fókabébi veszélyben
Napsugár és Holdsugár Kft.

7. Brezina, Thomas:
Penny – Oroszlánszívû barátnôk
Napsugár és Holdsugár Kft.

8. Brezina, Thomas: Penny – Barátom, a farkas
Napsugár és Holdsugár Kft.

9. Brezina, Thomas: Penny – Eltûnt póni kerestetik
Napsugár és Holdsugár Kft.

10. Beechwood, Beth:
Hannah Montana 1. A nagy titok
Egmont Hungary Kft
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Cormac
McCarthy:
Nem vénnek
való vidék 
Könyvtárellátó
sikerlista,
szépirodalmi, 4.
■ Sikerkönyv,
sikerfilm: cik-
künk e számunk
229. oldalán

Baktay – Baktay
– Csernus –
Kalo – Popper:
Boldogtalan
kapcsolatok:
döntés,
felelôsség,
gyávaság
Bookline
sikerlista,
ismeretterjesztô, 5.
■ Magyarorszá-
gon a „boldogta-
lan kapcsolat”
miatt sokan
szenvednek, emi-
att talán nem
meglepô, hogy a
problémamegol-
dásért sokan for-
dulnak a „szak-
irodalomhoz”. 
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Libri sikerlista
2008. február 1. – február 29.

Szépirodalom
1. McEwan, Ian: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
2. García Márquez, Gabriel:

Szerelem a kolera idején
Magvetô Könyvkiadó 

3. Harris, Joanne: Csokoládécipô
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

4. Lessing, Doris: A fû dalol
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

5. Szabó Magda: Katalin utca
Európa Könyvkiadó 

6. Lelord, Francois: Hector utazása
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

7. Pilcher, Rosamunde: Téli napforduló
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

8. Lessing, Doris: Az ötödik gyerek
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

9. Pilcher, Rosamunde: Szeptember
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

10. Méhes György: Emmi
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa  Kiadó 
2. Byrne,  Rhonda: A titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
3. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:

A PH csoda + CD – étkezzen
kiegyensúlyozottan
Bioenergetic Kft.

4. Losier, Michael J.:
Így mûködtesd a vonzás törvényét!
Édesvíz Kiadó

5. Csíkszentmihályi  Mihály:
A fejlôdés útjai (a Flow folytatása)
Merhávia Kiadó 

6. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon Literatúra Kiadó

7. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
Kulinária Kiadó 

8. Ranschburg  Jenô: Szülôk könyve
Saxum Kiadó 

9. Stahl Judit: Gyors édességek
Kulinária Kiadó 

10. Gratch, Alon: Ha a férfi beszélni tudna...
Park Könyvkiadó 

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Animus Kiadó 
2. Huzsvai Dóra – Rose Kinga:

Harry Potter tesztkönyv
Animus Kiadó 

3. Lôrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár
Gesta Kiadó 

4. Awdry, Christopher – Awdry, W.:
Thomas a gôzmozdony – válogatott mesék 6.
Egmont-Hungary 

5. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó 

6. Rowling, J. K:. Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó 

7. Gnone, Elisabetta: Az ikrek titka – Fairy Oak
Könyvmolyképzô Kiadó

8. Szutyejev, Vlagyimir: Vidám mesék
Móra Kiadó

9. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó 

10. Rowling, J. K.:
Harry Potter és az azkabani fogoly
Animus Kiadó 

Líra sikerlista
2008. február 1. – február 29.

Szépirodalom
1. Hugh Laurie: A balek

Kelly Kiadó
2. Gabriel García Márquez:

Szerelem a kolera idején
Magvetô Kiadó

3. Cormac McCarthy: Nem vénnek való vidék 
Magvetô Kiadó

4. Lôrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár 
Gesta Könyvkiadó

5. Francois Lelord: Hector utazása
Athenaeum Kiadó

6. Hedwig Courths-Mahler: Légy a feleségem!
EX-BB Kiadó

7. Danielle Steel: A kettes lakosztály
Maecenas Könyvek

8. Varró Dániel: Szívdesszert
Magvetô Kiadó

9. Svetlana Chmakova: Dramacon 3
Athenaeum 2000 Kft.

10. Ian McEwan: Vágy és vezeklés
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre dr.: A nô

Jaffa Kiadó 
2. Kati Marton: Kilenc magyar, aki világgá ment

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

Édesvíz Kiadó
4. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Könyvkiadó
5. Alexander von Schönburg:

Pénz nélkül gazdagon
Holistic Kft

6. Földi Pál: A Hitlerjugend története
Anno Kiadó

7. Claudia Graf:
Holdkalendárium – Életünk és a Hold
Magyar Könyvklub

8. Vojnits András Dr.:
Magyarország nemzeti parkjai
Corvina Kiadó

9. Thorwald Dethlefsen: Út a teljességhez
Mérték Kiadó

10. Cseh Tamás – Bérczes László
beszélgetôkönyve
Új-Palatinus Könyvesház

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Animus Kiadó
2. Az elsô kirakók – Állatok és kicsinyeik

Napraforgó Kiadó
3. A király nyulai – Állatmesék

Puedlo Kft.
4. Fekete István: Vuk

Móra Kiadó
5. Benedek Elek: Székelyföldi mondák és mesék

Magyar Könyvklub 
6. Színezd ki ... és számolj Te is

Göncöl Kiadó 
7. Dolgos dömper

Manó Könyvek
8. Beatrix Potter: Nyuszi Benjamin kalandjai

General Press Kiadó
9. Szorgos busz

Manó Könyvek
10. Benedek Elek: Szélike királykisasszony

Aquila Kiadó

J. K. Rowling:
Harry Potter és
a Halál Ereklyéi
Alexandra
sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 1.
■ Igazi meglepe-
tést azzal szer-
zett volna ne-
künk a Harry
Potter sorozat
régen várt befe-
jezô kötete, ha
nem az elsô
helyre kerül, de
tarolt:  három
helyen ez a kötet
szerepel az élen.

Színezd ki ...
és számolj Te is
Líra sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 6.
■ Csakis gon-
dos szülôk vi-
hették sikerre:
az iskolába ké-
szülô gyerekek-
nek a matemati-
ka megtanulását,
a számolászavar
( d y s c a l c u l i a )
megelôzését se-
gítô készségfej-
lesztô kiadvány.  

Cseh Tamás mondta
a dedikálásról 

■ „Én nem vagyok író. Indián me-
séket fordítottam, és egyszer kiver-
tek belôlem egy indiánregényt hu-
szonöt éves koromban. Ezeket
mindig nagyon szívesen írtam alá.
Nem féltem kimenni a könyvhét-
re, mert annyira szerettem ezeket,
hogy fel se merült bennem sem-
milyen veszélyhelyzet.

Ez azért más helyzet volt, mert
én énekes vagyok, akit amúgy is-
mernek. Ha festenék, akkor a ké-
peimet is csak-csak megvennék.

De, hogy kérdésedre válaszoljak,
nagyon nehéz dedikálni. Bérczes
Laci mondta, hogy látta rajtam,
hogy elôször remegtem, olyan ide-
ges voltam. Bele kellett lendül-
nöm a mikéntjébe. Minden ember
szuverén lény, és egymás elôtt ôk
is egy kicsit zavarban vannak, mert
sorban állnak, és mindenki a maga
titkát, a maga szándékát hozza.
Egy kicsit olyan, mintha nyilváno-
san vetkôznénk mindannyian.
Egyetlen ember van, aki ezt a gyó-
gyító kézzel tudja összeboronálni,
az, aki aláír, és ez voltam én, és
mint egy gyorstüzelônek, sok-sok
ötletet kellene szülnie.” 

(Részlet a Könyvhét 2008. márciusi
számában megjelent interjúból)

Cseh Tamás – Bérczes László
beszélgetôkönyve
Líra sikerlista, ismeretterjesztô, 10.
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■ – Beszélgetôpartnerem lapunk megjelenése
és a Könyvfesztivál megnyitása között ünnep-
li a születésnapját. Bár ehhez a beszélgetéshez
leginkább új könyvének a megjelenése ad ap-
ropót, indítsuk az interjút azzal a kérdéssel:
hogy érzi, szerencsés csillagzat alatt született?
– Hadd idézzek egy engem bemutató szöveg-
bôl: „Dallos Jenô április 13-án pénteken szüle-
tett, éjfél elôtt fél órával, a Kos jegyében. A
bölcsek szerint az ilyen gyerek vagy szerencsés
lesz, vagy bolond. Ô a szerencse mellett dön-
tött, karikaturista lett, foglalkozását tekintve
humorista. Ugyanakkor »udvari bolond«, aki
fricskát mutat minden visszaélésnek, durvaság-
nak, nemtelenségnek, szomorúságnak, talán
még a halálnak is.”
– A világ sok táján volt kiállítása, és eddig 33
díjat kapott: Szarajevótól Montreálig megér-
tették ezeket a rajzokat.
– A karikatúra vizuálisan megjelenített történés,
poén. Az általam kitalált történetet a rajznak önállóan is el kell
tudni mondani. A szövegnélküliség miatt a rajzok a világ bár-
mely nyelvterületén érvényesülhetnek, mert „eszperantóul” be-
szélnek.
– Természetesen itthon is
sok kiállításon szerepelt.
Hogyan lett a fénykorát élô
640 000 példányban megje-
lenô Ludas Matyi, illetve
az Új Ludas (1990–93)
munkatársa?
– Huszonhét éves korom-
ban kerültem a Ludas Ma-
tyihoz, és 23 évig voltam a
belsô munkatársa. A Ludast
többek között olyan nagy
nevek fémjelezték, mint
Várnai Ferenc, Szûr Szabó
József, Sajdik Ferenc, Ba-
lázs-Piri Balázs, Hegedûs
István (HIHI), Vasvári An-
na. A Ludas korábbi idôszakában a rajzo-
lók közül kihagyhatatlan Réber László és
Kaján Tibor. Különleges egyéniségek
mindannyian. Nagyon szerettem együtt
dolgozni Brenner Györggyel és Lehoczki
Istvánnal (LEHO) is. Sajnos már sokan el-
mentek közülünk, legutóbb HIHI. A régi
Ludas gárda 3 évig mûködtette az Új Lu-
das címû lapot.
– Született grafikusnak tartja magát,
vagy nem volt úgymond csodagyerek,
hanem egyszer csak rájött a rajzolás ízé-
re, és aztán megpróbált a saját stílusá-
ban érvényesülni?
– Nincs olyan iskola, ahol a karikatúrarajzolást tanítják. A rajz-
készség mellé kell egy adag humorérzék és problémaérzékeny-
ség. Remélem, a rajzaim önmagukat érvényesítik. Elôfordul,
hogy egy irányadó cím biztosabbá teszi az olvasó ahá élményét.

A gondolkodásmód és a stílus ter-
mészetesen egyénivé teszi a raj-
zot. Az állandó fejlôdés, változás,
csiszolódás egyáltalán nem jelent
bizonytalanságot, sôt!
– A Ludason kívül másutt is lát-
tam rajzait, pl. a Kritikában, az Új
Tükörben, a Népszabadságban.
Az utóbbi években a Szabad
Földnek dolgozott, ma pedig a
Magyar Hírlapnál dolgozik. De
rajzolt gyermeklapokba (Pajtás,
Kisdobos, Dörmögô Dömötör),
meg a Film Színház Muzsikába.
És a felsorolás korántsem teljes.
– Kezdettôl fogva széles skálán
mozogtam témaválasztáskor. Ki-
emelve a környezetvédelmet, ami
akkoriban egyáltalán nem volt
olyan állandó téma, mint amilyen-

né szerencsére késôbb vált. Az egyik külföldi díjat éppen az e té-
mát feldolgozó rajzommal nyertem. Bélyegem is megjelent kör-
nyezetvédelemrôl. Ez egyben az elsô magyar karikatúra-bélyeg.
Könyveim közül az SOS (Corvina Kiadó) is, sôt két, az MTV
megbízásából készült rajzfilmem is környezetvédelmi témájú.
– Könnyen születik egy-egy ötlet? S hogyan viszonyul ehhez
a kidolgozás?
– Sok és sokféle lapot, újságot olvasok, különös tekintettel a na-
pi aktualitásokra. Az újság szélére följegyzem a gondolataimat,
ezek képezik a rajzok témáját. Az ars poeticám, a sallangtalan-
ság, a lakonikus rövidre tömörítés reményeim szerint föllelhe-
tôk a munkáimban.
– Katonaélményeibôl (20 év múlva) pompás karikatúra-kötet
született. A Néphadsereg elôbb majdnem megbüntette ezek
miatt, késôbb kiadta ôket (Tréfás katonai lexikon). A Kner
Nyomdánál  5 remek minikönyve készült. A Corvina és az Eu-
lenspiegel közösen (magyarul és németül) kiadta az Ádám és
Éva címû kötetét. Vannak munkái, amelyben a fekete-fehér ér-
vényesül egyetlen kísérôszínnel (pl. az SOS). Más a helyzet a
gyerekkönyveknél, ezek színvilága pompás. A Móránál most

megjelenô Csinnadratta! hányadik kötete?
– A tizenhetedik. A Móránál a Tréfás ABC, a
Krix és Krax, a Tréfás KRESZ és a Télapó az ál-
latok között (ami 120 ezer példányban jelent
meg!) után az ötödik. A Móra Kiadónál még kez-
dô koromban Kormos István és T. Aszódi Éva
biztatását élveztem, késôbb kellemes munkakap-
csolat alakult ki közöttünk. A Csinnadratta! cí-
mû, cirkuszról szóló verseskönyv valóban na-
gyon „színes”. Meggyôzôdésem, hogy a cirkusz
világa minden gyermek fantáziáját foglalkoztatja.

Csokonai Attila 
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könyvfesztivál

„Rajzaim önmagukat érvényesítik”
Beszélgetés Dallos Jenôvel

Április 26-án, szombaton, 14 órakor a Millenáris
Fogadóban a Móra standon Dallos Jenô dedikálja
a Csinnadratta! c. kötetet.





A Magyar Bibliatársulat közhasznú alapítvány, ame-
lyet mai formájában a protestáns és ortodox egyhá-

zak hoztak létre 1992-ben. Fô tevékenysége és fel-
adata a Biblia fordítása, kiadása és terjesztése, illetve
a mai szekularizált környezetben a népszerûsítése is.
Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat fôtitkárával

a magyarországi Biblia éve rendezvényérôl és a
„könyvek könyvérôl” beszélgettünk.

■ – Honnan jött az ötlet, hogy 2008 a Bib-
lia éve legyen Magyarországon?
– A nemzetközi bibliatársulati mozgalomban
– ahová az ötletadó Magyar Bibliatársulat is
tartozik – több példa is volt arra, hogy egy-egy
országban meghirdették a Biblia évét. Bennün-
ket leginkább a 2003-ban német és francia
nyelvterületen megvalósított Biblia éve kezde-
ményezés inspirált. Akkoriban sokat lehetett
arról hallani, milyen sikeresnek bizonyult ez az
ötlet Németországban, Ausztriában, Svájcban
vagy éppen Franciaországban. Azóta is történ-
tek ilyen kezdeményezések Európában, 2007-
ben például Szlovéniában volt Biblia éve. 

Különféle szervezetek gyakran hirdetnek meg tematikus éveket az-
zal a céllal, hogy felhívják a közvélemény figyelmét egy fontos ér-
tékre vagy egy fontos problémára. Mi szerettük volna egy olyan év-
ben meghirdetni a Biblia évét, amikor egyrészt nincsen az egyhá-
zaknak más fontosabb évfordulója, másrészt nem vonja el a magyar
emberek figyelmét olyan nagy horderejû esemény, mint mondjuk
egy politikai választás. Ez utóbbi megfontolással természetesen a
Biblia éve gondolatot is szerettük volna megóvni attól, hogy bárki
felhasználja a maga – mondjuk éppen politikai – céljaira.
– Mely felekezetek, és miért éppen ezek vesznek részt a prog-
ramsorozat megvalósításban?
– Szándékunk szerint ennek az évnek minden magyarországi keresz-
tyén felekezet számára a Biblia évének kellene lennie, ebben eddig
nagyon nem is kellett csalatkoznunk: olyan felekezetrôl nem tudok,
amely kimondottan ki akar maradni a Biblia éve megünneplésébôl.
A Magyar Bibliatársulat tizenkét magyarországi protestáns egyház
(többek között például a református, az evangélikus, a baptista, a me-
todista) illetve az Ortodox Egyházmegye bibliamunkáját fogja össze,
vagyis ha úgy tetszik, mi ezeket az egyházakat képviselve kezdtünk
bele a Biblia éve szervezésébe. Természetesen a Katolikus Egyház
megkeresése és felkérése döntô fontosságú volt ebben a kérdésben,
hiszen ha ôk nem csatlakoznak a kezdeményezéshez, feltehetôen mi
sem kezdtünk volna bele: meggyôzôdésünk, hogy egy ilyen hordere-
jû tematikus évet csak a keresztyének egyhangú egyetértésével szabad
és érdemes meghirdetni Magyarországon. A Biblia nem válhat a
megosztottság témájává vagy a megosztás eszközévé egy egyébként
is megosztott társadalomban. A Biblia az egység könyve.
– Milyen eredményekkel lennének elégedettek a szervezôk?
– Röviden megfogalmazva azt szeretnénk elérni a legkülönfélébb
eszközökkel, hogy legalább ebben az évben (és ha sikeres lesz ez az
év, majd utána is) beszéljünk többet a Bibliáról. Szeretnénk, ha a
Bibliáról való beszélgetés nem maradna az egyház keretein belül, ha-
nem eljutna a legszélesebb nyilvánosság elé, ezzel bekerülne a köz-

beszédbe. Meggyôzôdésünk, hogy nemcsak a Bibliának van min-
denkihez szóló mondanivalója, hanem többnyire mindenkinek van
véleménye a Bibliáról. Hogy ez a vélemény milyen, az persze más
kérdés, itt a választék eléggé széles lehet, de ez nem baj. Az egyetlen
lehetôség arra, hogy meginduljon egyfajta nyílt beszélgetés a Bibliá-
ról a magyar társadalomban, ha elôbb megismerjük egymás vélemé-
nyét. Ilyen egyszerû a célkitûzésünk, bátran mondhatom, hogy a
szervezés minden más indítéka (a keresztyén hitvallástétel, a kultu-
rális misszió, az ismeretterjesztés és hasonlók) csak másodlagos.
– Milyen kiemelt programok vannak a Biblia évében?
– Mivel azt szeretnénk, hogy a Biblia éve kezdeményezés elsôsor-

ban a kisebb közösségekben megvalósuló programo-
kat jelentse, mindössze három olyan nagyobb, repre-
zentatívabb közös katolikus-protestáns rendezvényt
tervezünk az év során, amelyek azt hivatottak felmu-
tatni, hogy az egyházak közösen vesznek részt a Bib-
lia évében, és a Szentírást egyhangúlag ajánlják a ma-
gyar társadalom figyelmébe. Az elsô ilyen rendez-
vény egy biblikus szimpózium Esztergomban, június
23–26. között, külföldi és magyar biblikus és más
szakterületek tudósainak részvételével. A szimpózi-
um kiemelt témája a Biblia jelenléte és hatása a mai
szekularizált és mediatizált társadalomban lesz. A
másik központi rendezvény egy bibliai tárgyú zene-
mûveket felvonultató hangverseny lesz a Mûvészetek

Palotájában szeptember 30-án. A harmadik kiemelt rendezvény ter-
veink szerint az a bibliakiállítás lesz, amely 2008. november 21-én
nyílik az Országos Széchényi Könyvtárban, bemutatva a magyar
nyelvû Biblia kiadás- és hatástörténetét egyaránt.
– Miért lehet fontos a ma embere számára a Biblia?
– Éppen azért, amiért fontos volt a tegnap embere számára. Mert
az ember alapvetôen semmit sem változott az évszázadok folya-
mán, és bár a technikai környezetünk kicserélôdött, legbelül pon-
tosan ugyanolyan félelmekkel küszködô, kiteljesedésre és boldog-
ságra vágyó emberek vagyunk, mint az elôdeink. Ezért is választot-
tuk a Biblia éve jelmondatának a Jelenések könyve egy rövid rész-
letét: „Boldog, aki olvassa”. Meggyôzôdésem, hogy a keresztyének
sok évszázadra visszanyúló egyéni és közösségi tapasztalata, hogy a
Biblia olvasása, Isten hozzánk szóló üzenetének folyamatos keresé-
se és megérteni vágyása boldogabbá teheti az embert, mintha csak
önmagára vagy a többi ember ötleteire támaszkodva akarná végig-
harcolni az életét. A Biblia egy olyan összefüggô, hatalmas és teljes-
ségre törekvô elbeszélést ad elénk, amelynek az elején megérthet-
jük, hogy miért van annyi konfliktusunk nekünk embereknek Isten-
nel, önmagunkkal és egymással, a végén pedig megerôsödik ben-
nünk annak az ígérete, hogy Isten mégsem hagyott magára bennün-
ket, engedetlen embereket, hanem szeret és örök megnyugvást, ki-
teljesedést ígér a számunkra az ô oldalán. Ilyen koherens és magá-
val ragadó elbeszéléssel egyetlen más vallás, egyetlen irodalmi alko-
tás sem rendelkezik. Az nem hit kérdése, hogy ezt mindnyájunk-
nak ismernünk kell.

Pompor Zoltán
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2008 a Biblia éve Magyarországon

Április 25-én, pénteken, 16 órakor, a Millenárison, a Sup-
ka Géza teremben bemutatkozik a Magyar Bibliatársulat
Alapítvány, és bemutatják Lôrincz Zoltán: Jézus példáza-
tai a magyar festészetben c. kötetét. Dr Pecsuk Ottó a Ma-
gyar Bibliatársulat Alapítvány fôtitkára beszélget Lôrincz
Zoltánnal. Közremûködik  Oberfrank Pál színmûvész.






