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Könyvhét, 2008. május
■ E számunkból – a hely hiányával küzd-
ve, szinte csak távirati stílusban –  a Szent
István Könyvhét rendezvényeire igyekszem
irányítani olvasóink figyelmét, és ahhoz
kapcsolódóan a Gyürki Lászlóval és Rónay
Lászlóval készített interjúkra. A képzômû-
vészetnek története során folyamatosan ih-
letôi voltak vallásos témák, ennek a témá-
nak egy szeletét dolgozta föl Lôrincz Zol-
tán, akinek Jézus példázatai a magyar festé-
szetben c. kötetérôl olvashatnak ismertetést.

Lezajlott az Europoetica fesztivál, lapunk-
ban tette közzé „Frontnaplóját” a fôrende-
zô, Orbán György. A közélet dolgai iránt
érdeklôdôknek a Lengyel Lászlóval és Szek-
fü Andrással készített interjúkat ajánlom fi-
gyelmébe, a számítógépek lehetôségeinek
kiterjesztésére kíváncsiak érdekes dolgokat
tudhatnak meg Kis Balázstól, és a könyv-
szakma gazdasági összefüggéseire kíváncsi
szakembereknek – május a mérleg hava,
nem az asztronómia, hanem a társasági tör-
vény szerint – továbbra is ajánlom figyel-

mébe Dr. Bódis
Béla sorozatá-
nak új cikkét.

Még valami:
ö s s z e s z á m o l -
tam, hogy e szá-
munkban hoz-
závetôleg meny-
nyi kiadványról
szerezhetnek tu-
domást olvasó-
ink. A summát természetesen a megjelent
könyvek válogatott listája dobja meg, abból
a rovatunkból több mint háromszáz mû
megjelenésérôl kapnak információt olvasó-
ink, a hirdetésekben ötven mûre hívják fel
a kiadók a figyelmet. Az újságban mi ma-
gunk több mint negyven mûvel foglalko-
zunk: a végeredmény mintegy négyszáz
könyv. A megjelenô mûvek havi átlag-
mennyiségéhez mérve, mintegy negyven
százalék. Ha figyelembe vesszük lehetôsé-
geinket, szerintem jó arány.

A Szerk.
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Magunkat ajánljuk

Szent István Könyvhét
■ A 160 éves fennállását ünneplô Szent István Társulat idén 16. alkalommal rendezi meg a bu-
dapesti Ferenciek terén a keresztény szellemiségû könyvkiadók immár hagyományos seregszemlé-
jét, a Szent István Könyvhetet.  Május 19. és 24. között a Makovecz Imre által tervezett jurtasát-
rakban naponta 31 kiadó, közel 7000 kiadvánnyal, köztük 68 könyvheti újdonsággal és kedvez-
ményes akciókkal várja az olvasókat.

Az ünnepi megnyitót május 19-én 11 órakor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Karának (Bp. VIII., Szentkirályi u. 28–30.) dísztermében tartják. A rendezvényt
Dr. Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Szent István Társulat fôvédôje nyit-
ja meg.  A megnyitón bemutatásra kerülnek a Könyvhét újdonságai, s Erdô Péter, valamint Spá-
nyi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a Stephanus Alapítvány elnöke, átadják az idei Stepha-
nus-díjakat, teológiai kategóriában Anton Ziegenaus, irodalmi kategóriában Rónay László kap-
ja. Laudációt mond: Dr. Pomogáts Béla irodalomtörténész és Dr. Puskás Attila, a PPKE HTK
tanszékvezetô professzora. A megnyitón közremûködik a Budapesti Vonósok vonósnégyese.

Dedikálások a Szent István Könyvhéten
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● Mûvészeti vezetô:
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Lapunk megjelenését támogatja
a Nemzeti Kulturális Alap.

május 19., hétfô
14–16 Anton Ziegenaus
15–16 Puskás Attila, Ferencz István
16–17 Czigány György, Bíró László
16–18 Dvorszky Hedvig, Szvorák Katalin
17–18 Mayer Mihály, Jókai Anna

május 20., kedd
15–16 Rózsa Györgyi, Csókay András
15–17 Páskándiné Sebôk Anna
16–17 Erdô Péter, Sillye Jenô, Schmidt Egon, Nemes
Ödön SJ, Naszádi Krisztina, Barlay Ödön Szabolcs
16–18 Szöllôsi Zoltán, Kósa Csaba, Sánta János

május 21., szerda
15–16 Vasadi Péter
15–17 Toldi Éva, Bolberitz Pál
16–17 Regôczi István, Czigány György, Tempfli József,

Barlay Ödön Szabolcs
17–18 Kerényi Lajos OSchP, Oloffsson Placid OSB

május 22., csütörtök
15–16 Rózsa Györgyi, Somos Róbert
15–17 Pajor András, Gyürki László

16–17 Czigány György
16–18 Gyulai Endre, Schmidt Egon, Tuba Iván
17–18 Regôczi István, Szabó József László

május 23., péntek
15–16 Vasadi Péter, Kránitz Mihály 
15–17 Kozma László
16–19 Szentmihályi Szabó Péter, Exner Gabriella
17–18 Hoffmann Rózsa, Lanczendorfer Erzsébet,

Salamon László, Járai Zsigmond, Fodor István,
Parragh László

Kulturális programok május 24-én, szombaton
11.00–11.30 Könyvek és Évek – Melocco Miklós – 

Jankovics Marcell – Kovács L. Péter
(Könyvbemutató)

12.00–12.45 Reneszánsz térmuzsika – Saltarello
együttes

13.00–13.45 Babszem gyermektánccsoport bemutatója
14.00–15.00 Gágogó gyermekegyüttes koncertje
15.00–15.30 Beszélgetés Mácz István íróval
15.30–16.00 Egyházi Kiadók napjainkban (beszélgetés

a Könyvhéten résztvevô Kiadók vezetôivel)
16.00–17.00 Chameleon Big Band koncert
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262. oldal
Magyarok nyomában
a Szentföldön
Beszélgetés Gyürki Lászlóval
A Szent István Társulat gon-
dozásában kiadott kötet met-
szetekkel idézi meg a régiek,
olykor uralkodók Szentföldre
vivô útját, s felderíti azokat az
emlékeket, amelyeket magya-
rok hagytak a mindössze Du-
nántúlnyi területen, amely a
Biblia földjének mondható.
(M. Zs.)

264. oldal
Kisfarkassal táncoló
Jiang Rong: Farkastotem
Azt kérdezi: „lehetséges,
hogy a farkasok megfigyelé-
sébôl kiindulva jutunk el az
emberrel kapcsolatos na-
gyobb kérdések megválaszo-
lásához?”   Aki végigolvasta,
ámuldozva, elképedve, Kíná-
ról, a kulturális forradalom
szellemi és a tájnak okozott
fizikai sérüléseirôl is sokat
megtudva, de Dzsingisz kán
népérôl, s még a mongol
népdal és a farkasüvöltés
modulációinak összefüggé-
sérôl is képet kapva, azt
mondhatja: igen, lehet.
(Budai Katalin)

265. oldal
PANORÁMA

Hamar Péter:
Móricz Zsigmond
utolsó szerelme
Jurij Andruhovics:
Moszkoviáda
Michael Peinkofer:
Thot árnyékának nyomában
Franklin Foer:
A világ fociszemmel

267. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ

Tarján Tamás
Erdélyi Villonok

Ezúttal három másik szerzô-
rôl lesz szó. A költészet napja
kolozsvári forgatagában vala-
mennyiükkel személyesen is
találkozhattam (két szakmai
eszmecsere, elôadóestek, ün-
neplések, köszöntések az iro-
dalom egyik ottani bohém
törzshelyén, a Café Bulgakov-
ban – szalonna- és hagymala-
komával, pálinka-áldomással).

268. oldal
Megjelent könyvek
2008. március 10. – április 9. 

A forgalomba ke-
rült könyvek válo-
gatott listája a
Könyv t á r e l l á tó
adatbázisa alapján.

A teljes lista és a mûvek továb-
bi adatai a Könyvtárellátó
honlapján (www.kello.hu) te-
kinthetôk meg.

272. oldal
LAPMARGÓ

Murányi Gábor
A teremtett világ
realizmusa
Fenébe a mûfaji meghatáro-
zásokkal. Fenébe az olyan
közhelyekkel, hogy minden
ember élete egy külön re-
gény. Ami egyébként, termé-
szetesen, igaz, ahogy az is,
hogy „csak legyen, aki megír-
ja”. És fenébe azzal is, hogy
efféle „skatulyázásokon” me-
ditáljak.

274. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI

Májusi Top 10
(Cs. A.)

276. oldal
Zoli bátyám, Pista
bácsi és a többiek
Amikor az irodalom
hétköznapi valóság
Beszélgetés Rónay Lászlóval

278. oldal
Trezorba felét!
Pünkösti Árpád: Az alsó fiók
(T. T.)

280. oldal
Szó – kép – hit
Lôrincz Zoltán: Jézus példá-
zatai a magyar festészetben
(Pompor Zoltán)

282. oldal
Egyedül nem járható
(halál)tánc
Rajongásról, háborús nemze-
dékrôl és politikamentes kiút-
ról beszél Lengyel László
(Mátraházi Zsuzsa)

283. oldal
A fôváros élén. Buda-
pest fôpolgármesterei
és polgármesterei
1873–1950
(K. S. A.)
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Magyarok nyomában
a Szentföldön
Beszélgetés
Gyürki Lászlóval
„Az elmúlt harminc-
öt évben kilenc alka-
lommal jutottam el a
Szentföldre. Elôször
Rómából olasz cso-
porttal indultam út-
nak a hatnapos hábo-
rú után, viszonylag
békés körülmények
között. A második
utam 1980-ban na-
gyon emlékezetes
maradt. Engedély
nélkül Bécsbôl késô
este érkeztem a Ben
Gurion repülôtérre.
A ferenceseknél sze-
rettem volna meg-
szállni, de a késôi idô
miatt nem fogadtak.
Ott álltam Tel Aviv
egyik terén pénz nél-
kül, csomagommal.”

Beszélgetés Rónay Lászlóval
„A Nyugat nagy nemzedékével és a Harmadik
Nemzedékkel foglalkoztam sokat. Annyi elô-
nyöm volt a nemzedéktársaimmal szemben,
hogy személyesen ismertem ôket. Nekem Sôtér
István »Pista bácsi« volt, Radnóti »Miklós bácsi«,
Jékely »Zoli bátyám«.”

www.konyv7.hu
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284. oldal
Aki az alvó hiéna
bajszát cibálta…
Beszélgetés Szekfü Andrással
(Illényi Mária)

286. oldal
Frontnapló
Sikerrel zárt a 6. Europoetica
Nemzetközi Költészeti Fesztivál
(A szülô öröme)

Kísérje jogos fenntartás be-
számolómat, de elôlegezett
jóindulattal tudják be az
emelkedett hangot a szülô
örömének: nagy pillanat az,
amikor lábra áll a gyermek!
2003-ban kezdôdtek a Ráday
utcában a Költészet napi
fesztiválok.
(Orbán György)

288. oldal
A torkos kismalac
és társai
Carll Cneut új ízlést teremtett
a belga illusztrációban
(Szénási Zsófia)

290. oldal
Hidegvérrel vagy
forró fejjel a globális
felmelegedés ellen
Két, egymással beszélgetô
nemzetközi sikerkönyvet ol-
vashatunk most magyarul a
Typotex Kiadó jóvoltából:
Bjorn Lomborg: Cool it – Hi-
degvér! és Jeremy Leggett: A
fele elfogyott címû úttörô
munkáit a globális felmelege-
dés tárgyában.
(Laik Eszter)

291. oldal
SZUBJEKTÍV

Tandori Dezsô
Maigret-re várva
Sherlock Holmes rég halha-
tatlan, s ha annyi változata
nem lesz is soha a Mesternek,
mint a sakknak vagy a kereszt-
rejtvénynek (tündérsakk,
skandináv stb.), azért még
Darfouron innen, Svájcon túl
sok variációra lehetünk felké-
szülve.

292. oldal
Az esszéíró

Cs. Szabó László
válogatott esszéi
(Alföldy Jenô)

294. oldal
Kontrolling elemek
a könyvkiadásban
A pénzügyi jelentés
dokumentumairól 
(Dr. Bódis Béla)

295. oldal
A „Fekete kutyától”
a „Holland
menyecskéig”
S. Nagy Anikó:
Kereskedôvilág
Szemelvények a magyar
kereskedelem történetébôl
(szénási)

296. oldal
Kertész Ákos
Örökzöld

296. oldal
Tutajozó boszorkány
Kemény János:
Víziboszorkány
(Zsille Gábor)

298. oldal
Sikerlista

300. oldal
Iuventus ventus…
Sáska Géza: Közmûveltség
és magántudás

Ifjúságsegítés
(Székely János)

A barátság szociológiai
megközelítése
Albert Fruzsina – Dávid Beá-
ta: Embert barátjáról – A ba-
rátság szociológiája
(JJ)

302. oldal
Számítógéppel
támogatott fordítás
Beszélgetés Kis Balázzsal
(Szalay Dániel)

284282
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Beszélgetés Szekfü Andrással
„Ami ezekben az írásokban megalkuvás, az benne
van mint megalkuvás, ami kompromisszum, az
benne van mint kompromisszum, ahol viszont az
alvó hiénának a bajszát cibáltam, ott érzôdik,
hogy valaki az alvó hiéna bajszát cibálja, és nem
tudhatja, hogy az csak alszik vagy már döglött is.”

Beszélgetés Lengyel Lászlóval
„Napjainkban olyan érzelmi
forradalmak zajlanak, amelyek
lehetetlenné teszik a racionális
gondolkodást. Az a fajta hiszté-
ria ez, amirôl Bibó ír. Csak Bi-
bó a diktatórikus rendszerek
kapcsán írja meg ezeket a dolgo-
kat, itt pedig demokratikus
rendszer van.”

Szó – kép – hit
Lôrincz Zoltán a
példázatok ábrá-
zolásának mûvé-
szettörténeti hát-
terét is bemutatva
a 20. századig ve-
zeti az olvasót,
hogy aztán a
könyv legnagyobb
fejezetében részle-
tesen, az egyes
evangéliumokból
vett idézetek tük-
rében mutassa be
a képanyagot.

www.konyv7.hu



„Az utat már jó elôre meghirdették templomokban
és a fôúri lakokban egyaránt. Az természetes, hogy

csak a gazdagabbak vállalkozhattak az utazásra, mert
ez akkoriban sokkal több pénzbe került, mint ma-

napság… A lovagok szolgáltatták a fegyveres elô- és
hátvédet. Dárdájukra tûzött fehér zászlón piroslott a

szent jelvény. A zarándokcsoport a poros ország-
úton vonult. Mocsarakkal, rakoncátlan folyókkal

kellett megküzdeniük… Hajnalonként korán indul-
tak. Mintegy délelôtt 10 óráig meneteltek. Ekkor

megálltak pihenni, majd amikor a forróság csitult,
tovább mentek, éjjel éber ôrök vigyázták álmukat.” 

■ Gyürki László Magyar zarándokok és emlékek a
Szentföldön címû munkájából merítettem az iménti
idézetet a középkori zarándoklatok körülményeinek
érzékeltetésére. A Szent István Társulat gondozásá-
ban kiadott kötet metszetekkel idézi meg a régiek,
olykor uralkodók Szentföldre vivô útját, s felderíti
azokat az emlékeket, amelyeket magyarok hagytak a
mindössze Dunántúlnyi területen, amely a Biblia
földjének mondható.

Mindenekelôtt arról faggattam a szerzôt, hogy
hányszor volt alkalma a helyszínen felderíteni honfi-
társaink nyomát.

– Az elmúlt harmincöt évben kilenc alkalommal ju-
tottam el a Szentföldre. Elôször Rómából olasz cso-
porttal indultam útnak a hatnapos háború után, vi-

szonylag békés körülmények között. A második utam 1980-ban
nagyon emlékezetes maradt. Engedély nélkül Bécsbôl késô este
érkeztem a Ben Gurion repülôtérre. A ferenceseknél szerettem
volna megszállni, de a késôi idô miatt nem fogadtak. Ott álltam
Tel Aviv egyik terén pénz nélkül, csomagommal. Fennállt a ve-
szélye, hogy a rendôrség éjfél után igazoltat és nem tudom meg-
mondani, hol a hotelom és mit keresek itt. Mehettem volna a
börtönbe. Végül egy régi bélyeggyûjtô társamat sikerült felhív-
nom és ô fogadott be Netanyaban. A többi, rendszerváltozás
utáni hat zarándoklat már szabályosan történt. Általában lelki
vezetônek kértek az egyes idegenforgalmi irodák, így anyagilag
sem jelentett nagyobb megterhelést.
– Gondolom, már korábban is kutatási területe volt ezen em-
lékek keresése. Miért pont ezt a témát választja a sok-sok egy-
háztörténeti tárgykör közül?

– Mint a Bibliával foglalkozó papot, mindig nagyon érdekelt a
Szentföld, hiszen „Térben és idôben szólt az Isten”. Annak a

helynek jobb megisme-
rése, tanulmányozása,
ahol Isten a kinyilatkoz-
tatást adta, nagyon fon-
tos a Szentírás megérté-
séhez. Mint gyakorló
hitoktató, láttam azt is,
mennyire érdekli ez a
hittanos gyerekeket és a
híveket is. Az archeoló-
giában leginkább az ér-
dekelt, ami bizonyítani
tudja, hogy „a Bibliának
mégis igaza van”. Külö-
nösen az ateista nevelés
idején érte sok támadás
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a Szentírást, ami a téma vizsgálatára indított. 
– Hogyan lett ebbôl könyv?

– Elsô szentföldi utam után Ijjas József ér-
sek úr érdeklôdött, hogy láttam-e a „Mérô ke-
resztet” a Getszemáni barlangban. Így tud-
tam meg, hogy volt ilyen kereszt, de én már
nem találtam, eltûnt. A jeruzsálemi ference-
sekkel folytatott levelezésbôl csak annyi de-
rült ki, hogy 1955-ben egy felhôszakadás kö-
vetkeztében a víz elöntötte a Kedron völgyét
és benne a Getszemáni barlangot is. A szerze-
tesek átépítették a kápolnát és ekkor nyoma
veszett a keresztnek. Jelentkezett nálam Mé-
rô József dédunokája, majd ükunokája is, aki-
nek jóvoltából egy kisebb kereszt került a bar-
langba. Talán ezzel a történettel fogant meg
bennem, hogy részletesebben kellene utána-
járni a magyar emlékeknek.
– Miért volt mindeddig kevéssé kutatott te-
rület az, amelyet Ön most föltárt?

– Talán azért, mert aki csupán egy vagy két
alkalommal jár a Szentföldön, nem nagyon
találja meg ezeket az emlékeket, másrészt
meg a történetüket is ki kellett kutatni. Bizo-
nyára az eddigi zarándokok is örömmel ol-
vashatták a magyar szövegeket a szent helye-
ken, csak éppen senki sem gondolt arra, hogy
összegyûjtse azokat. 
– A szentföldi magyar emlékek közül me-
lyikeket érzi a legkiemelkedôbbeknek?

– Önmagában már az is örvendetes, hogy
a Szentföldön járó zarándok találkozik ma-
gyar emlékekkel. A legszebbek talán a Dor-
mitio-bazilikában és az Agonia-bazilikában
találhatók. Mindkét mozaik
Muzsinzsky Nagy Endre alko-
tása. A Szûzanya elszenderülé-
sének templomában a Magya-
rok Nagyasszonya látható ma-
gyar szentekkel. Itt még egy
táblát is elhelyeztek a 2000. évi
jubileumi zarándoklat alkalmá-
val, amely a magyarok Szent-
föld iránti szeretetét hirdeti,
magyar és angol nyelven. De
ugyanígy lehetne szólni a názá-
reti Angyali Üdvözlet-baziliká-
jában lévô Magyarok Nagy-
asszonya mozaikról, amely
Moldován István alkotása. Ezt
a külföldön élô magyarok ké-
szíttették az ötvenes években,
amikor a hazai magyarok nem
is gondolhattak arra, hogy em-
léket állítanak a názáreti bazili-
kában. Azért is örvendetes ez
az Angyali Üdvözlet-baziliká-
ban való megjelenés, mert eb-
ben a templomban a világ kü-
lönbözô országainak Mária áb-
rázolásai találhatók. Kis szo-
morúság talán azért vegyül az örömbe, mert ez a mozaik egy
betonoszlop mögött található, s aki nem tudja, hol van, köny-
nyen azt gondolja, nincs magyar emlék a templomban; olykor
útleírások is megfeledkeznek róla.

– Lehet-e folytatni még a kutatásokat,
vannak-e még rejtett, magyar vonat-
kozású felfedeznivalók a bibliai hely-
színeken?
– Bizonyára vannak még magyar emlé-
kek azon az áldott vidéken. Az ott mû-
ködô ferences atyák is hagytak hátra ér-
tékes írásokat. Ezek talán még valame-
lyik ferences könyvtárban rejtôznek,
vagy esetleg nem magyar nyelven íród-
tak. Ezeket is érdemes lenne „fölfedez-
ni”, esetleg lefordítni. A keresztes korból
szintén maradhattak magyar emlékek,
amelyekrôl nem tudunk. A török fogság-
ba esett, Szentföldet megjárt magyarok
írásait lehetne még jobban ismertetni.
Csak a közelmúltban akadtam rá a Mia-
tyánk-tábla történetére és ezt be tudtam
mutatni könyvemben. Ugyancsak érté-
kes információkhoz jutottam a jeruzsá-
lemi Osztrák–Magyar Zarándokház tör-
ténetével kapcsolatban is. Természetes,
hogy továbbra is nyitott szemmel járok

a Szentföldön, keresem a magyar emlékeket és minden zarándo-
kot kérek, ha rátalál véletlenül ilyenre, tegye közkinccsé.

M. Zs.
Fotó: Szent István Társulat 2
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■ Kicsit könnyebb dolga van egy recenzensnek, ha nincs túl sok
filológiai kutakodni valója. Sem összevetni, sem méricskélni
nem tud: primér élményeire van utalva. A XV. Budapesti
Könyvfesztivál díszvendégeként Kína kortárs irodalma került
reflektorfénybe, a magyar kiadók túlcsordulóan gazdag piacról
válogathattak, így bizonyosan  nem ez az egyetlen társtalan,
szinte a semmibôl elénk perdült mû. Azt, hogy a Jiang Rong név
álnév, a fülszövegbôl tudjuk: igaz, ha kiderülne az eredeti, szá-
munkra az sem csengene ismerôsként, nem tudnánk min meg-
lepôdni. De a szöveg alapján érthetô az inkognitó: ma sincsenek
túl távol az elvtársak észjárásukban mindattól, amit a titokzatos
szerzô a hatvanas évek közepe-vége tájáról, a kulturális forrada-
lom tombolása idején szerzett tapasztalatai alapján megír.

És ha igaz az, hogy a szerzô most,
hatvanéves-formán a Pekingi Egyetem
oktatója, akkor minden másnak is igaz-
nak kell lennie. Ô lehetett az a „tanult
fiatal”, akit, veszélyes, konzervatív be-
állítódású szülei miatt is, több társával
Belsô-Mongóliába rendelnek dolgoz-
ni, az Ölön-pusztára, közel a mongol
határhoz, hogy a Kettes számú Terme-
lési Brigádban álljanak helyt, legyenek
képzett csikósok, pásztorok, lovasok a
pusztán, a mongol nemzetiségû ôsla-
kosok közelségében, ugyanakkor ha-
ladják meg azok elmaradott, lámaista
gondolkodásmódját, világosítsák fel
ôket a forradalmi változásokról, segít-
sék ôket, hogy megtagadhassák „a négy
régit”, a vallást, a szokásokat, a hagyo-
mányt, a viselkedést.

Ennek a néhány évnek a történetét, il-
letve különösen egy téltôl–télig tartó
egyetlen évet, a kisfarkassal töltött idôt
így csak az mondhatja el, aki valóban
ott volt, bemászott a farkasok üregébe,
megtanulta használni a botospányvát,
lekanyarintani a mormota bundáját, ki-
fôzni a juh zsíros farkát, ürömfüvet szárítani a gyilkos szúnyo-
gok ellen – és megtanult százezernyi más, hasznos, életreszóló
fizikai és szellemi tanulságot, amire a puszta és az ott élôk okí-
tották verbálisan vagy csak egyszerûen, a hihetetlen szívós és szi-
laj mindennapjaikkal.

Csen Csen, a pekingi diákgyerek fantasztikus összefüggéseket
fedez fel, miközben egyre inkább felnéz öreg tanítómesterére, s
mind nagyobb kíváncsisággal nyitja meg szívét az öreg Bilgé
elôtt. Szomjazza, issza mindazt, amit a pusztai nomádok élet-
stratégiájáról megtudhat: különösen, ahogy sorsuk és történetük
összefonódik a farkasokéval. Csen Csen arra a következtetésre
jut, hogy farkasok nélkül a nomád néptörzs sosem lehetett vol-
na a világ ura egy évszázadon keresztül: harcmodorát, küzdôké-
pességét, a hadjáratok tervezését is a farkasokkal vívott küzde-
lemben sajátította el. 

Érthetô hát, hogy a „farkasos témába” Csen Csen mindin-
kább beleássa magát, átértelmezi a nagy hadjáratokról szóló
történeti munkákat, a szólásmondásokat, a népmeséket, rájön,
hogy a földmûvelô emberek több tízezer éves történetébôl
mennyire hiányzik az a fajta küzdelem, amellyel a nomád
lovas vadászó-harcoló-állattartó népek igyekeznek fenntartani
az ökológiai egyensúlyt. Innen egyenes út vezet addig, hogy

„tudományos kísérletbe” fogjon, egészen közelrôl akarja ta-
nulmányozni a farkasok elképesztô bölcsességét, harci techni-
káit, jellemét, észjárását. A nehezen hozzáférhetô farkaslyuk-
ból végül társaival hét kölyköt rabolnak el – kampány is van,
kötelezô is jurtánként beszolgáltatni kölyök-tetemeket – s
Csen Csen lebilincselô türelemmel, szeretettel, gondoskodás-
sal fogad be, vagy inkább rejt el, egyet közülük. Szinte meg-
szállottan figyeli, értékeli, szeretgeti az ô kisfarkasát. Eközben
egyre nehezebb vele, de Csen Csen képtelen megválni tôle,
sem visszaengedni, sem megölni nem képes. Mikor költözni-
ük kell a téli szállásra, a kisfarkas nem hajlandó a kordéhoz
kötve futni, megmakacsolja magát, húzni kell a hepehupás ta-
lajon, borzalmas sérüléseket szerez. Pokoli, lassú kínhalálát a

leggondosabb ápolás sem akadályoz-
hatja meg: végül Csen Csen ledöfi.
Három évtized sem elég hozzá, hogy el-

felejtse, és megbocsásson magának. Mi-
kor barátjával, Jang Ko-val visszatérnek
meglátogatni egykori lakó- és munkatár-
saikat Pekingbôl, az egyetemrôl, az ügy-
védi irodából a kék Cherokee terepjáró-
val,  kôházban élô, tévét és videót nézô,
a kipusztított fû miatt már csak porlepte,
elsivatagosodott pusztán élô, fogyó lélek-
számú ôslakosokat, elkínaisodott, a bete-
lepülô „gyüttmentek” kerti zöldségeit fo-
gyasztó régieket találnak. A mellettük bi-
ciklizô, baseball-sapkás kamasz vállán is
automata puska lóg. De Csen Csen áldoz
a kisfarkas lelkéért.

Elképesztô gazdagságú, antropológiai,
néprajzi, kultúrtörténeti, vallásbölcsele-
ti és környezetvédelmi traktátust nyújt
át Jiang Rong: miközben zenei szer-
kesztéssel, sok ismétléssel, némileg di-
daktikus, keleties lassúsággal és kör-
mönfontsággal szögez le, refrénszerû-
en, homéroszi jelzôkkel újra és újra, fe-
ledhetetlen igazságokat. Ezen túl pedig

lélegzetelállító izgalmú vadászatok, kutyás kalandok, farkasül-
dözések, gazellaterelések, lakomák, nyájhajtások, pálinkás mu-
latások, kínai milicisták buta hôsködései történeteit meséli.
Meg a csikóhúsos gombóc készítését, az alvás megszervezését,
a pányvás befogást, a kutyák nevelését. S minden visszanyúlik
a farkashoz. Azt kérdezi: „lehetséges, hogy a farkasok megfi-
gyelésébôl kiindulva jutunk el az emberrel kapcsolatos na-
gyobb kérdések megválaszolásához?”   Aki végigolvasta, ámul-
dozva, elképedve, Kínáról, a kulturális forradalom szellemi és
a tájnak okozott fizikai sérüléseirôl is sokat megtudva, de
Dzsingisz kán népérôl, s még a mongol népdal és a farkasüvöl-
tés modulációinak összefüggésérôl is képet kapva, azt mond-
hatja: igen, lehet.

Hatalmas vállalkozás könyvészetileg is, amibe a Magvetô ezzel
a súlyos és fajsúlyos regénnyel, vagy inkább eposszal fogott.
Zombory Éva a 2004-ben megjelent kínai eredetibôl kiválóan
fordította: megérzékítve ezt a számunkra talán más európai nép-
nél fontosabb világot, de a történetmesélés sajátos módját, rit-
musát, szólamszerûségét, idôtlen aktualitását is. 

Budai Katalin
Jiang Rong: Farkastotem 
Magvetô, 686 oldal, 4490 Ft
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Magyar irodalom
Csibe rejtelmes
élete

■ „Vidám vagyok, tudok dú-
dolni és nevetni és nem félni a
holnaptól. És ezt mind a Csi-
be tette. Ez kis prolilányka,
akihez semmi szívrezgés nem
fûz, csak a csodálat, hogy van
ilyen üde kis lény, s ez nem fél
tôlem, sôt ragaszkodik, és
olyan kedveseket mond, mint-
ha szerelmes lenne belém –
holott én egyáltalán nem va-
gyok bele, én csak intellektuá-
lis érdeklôdéssel viseltetem
iránta…” – írja Móricz 1936
októberében az általa felfede-
zett „prolilányról”, Litkei Er-
zsébetrôl, azaz Csibérôl. Ha-
mar Péter irodalomtörténész
könyve arra tesz kísérletet,
hogy a fennálló dokumentu-
mok – elsôsorban Csibe leve-
lei, Móricz naplói, Móricz Vi-
rág írásai és Kálmán Kata fo-
tográfus feljegyzései alapján –
kinyomozza, milyen viszony-
ban is állt valójában az örökbe
fogadott félárva lány és a híres,
öregedô író. A köztudatban, és
a tankönyvekben az áll, hogy
Csibe az idôs Móricz nevelt lá-
nya volt, és modellül szolgált
az írónak a Csibe-novellák-
hoz, a színmûhöz és az Ár-
vácskához. Hamar Péter kuta-
tásai azonban ezt a kapcsola-
tot sokkal rejtelmesebbnek és
mélyebbnek láttatják és nemc-
sak azt bizonyítják, hogy kette-
jük között tartós testi kapcso-
lat volt, hanem azt is valószí-

nûsítik, hogy Litkei Erzsébet
fiának, Litkei Móricz Imrének
Móricz Zsigmond lehetett az
apja. Csibe életében kutakod-

va, valóságos detektív-
munkával derítette fel
a tényeket a szerzô.
Csibe életrajzát meg-
rajzolni azért volt ne-
héz, mert gyerekkorá-
ról és körülményeirôl
többször is „füllen-
tett” a leány, sokáig
magát Móriczot is
megtévesztette, aki jó
ideig azt hitte (mint
az idézetbôl is kitû-
nik), hogy budapesti
prolilánnyal van dol-
ga, azért is választotta
modelljéül, holott
Csibe vidéki szárma-
zású, különbözô csa-
ládokhoz kihelyezve
nevelkedett nagy

nyomorúságban, és csak fel-
nôtt fejjel kerül Pestre. Csibe
életrajzának felderítése egy-
ben Móricz életében is tisztáz
egy fehér foltot, megmutatja
kettejük nagyon sokáig labilis,
ingadozó, elsôsorban a lány
hazugságai miatt konfliktu-
sokkal terhelt érzelmi kapcso-
latát, amelybôl Erzsébet és a
fia, Imre örökbefogadása után
majdnem igazi családi élet lett
a leányfalusi házban. Megmu-
tatja azt is, miért titkolta Mó-
ricz élete végéig e kapcsolat va-
lódi arculatát, hiszen a nagy
íróról kialakult társadalmi el-
várásokba, illetve törvényes lá-
nyai elôtt sem fért bele egy ef-
féle kapcsolat egy mûveletlen,
szinte írástudatlan megesett
lányanyával. Nagyon érdekes
nyomon követni Csibe lelki és
szellemi fejlôdését, hiszen
Móricz nem csak felruházta,
de iskoláztatta is, számos fel-
adattal terhelte, végül még a
Kelet Népe szerkesztôségében
is titkári feladatokat bízott rá,
sôt Móricz halála után, annak
örökségébôl könyvkiadót ala-
pított és rövid mûködése alatt
nagy hírnévre szert tevô mûve-
ket jelentetett meg (pl. Rideg:
Indul a bakterház, Bözödi
György: Repedt csupor, Weö-
res: A teljesség felé, Elysium,
Gyárfás Miklós: Hamis szim-
fónia, Korai madár). Nem
mellékesen Csibe könyves-

boltja és kiadója a II. világhá-
ború alatt az ellenállás egyik
központja és a deportálásra vá-
rók egyik búvóhelye is volt.

(szénási)
Hamar Péter: Móricz Zsigmond
utolsó szerelme
Kairosz Kiadó, 2800 Ft

Külföldi irodalom
Egy vendég
Urániából

■ Andruhovics lengyel íróba-
rátja és szerzôtársa, Andrzej
Stasiuk (együtt írták Az én Eu-
rópám címû esszékötetet) há-
rom évvel ezelôtt, egy interjú-
ban megjövendölte, hogy
Andruhovics lesz az ukránok
elsô Nobel-díjas írója. Valami-
kor a 2010-es évek közepén
mondhatja el beszédét a Svéd
Akadémián. Ott minden bi-
zonnyal ki fog térni a karnevá-
li groteszk hagyományára,
Gogolra és Bulgakovra. Kilép
az irodalomból, és elmeséli,
hogyan vált valóra a kilencve-
nes évek elején a legmeré-
szebb álma, hogyan jutott el
Münchenbôl Velencébe, ahol
épp véget ért a karneváli sze-
zon. 2004-ben viszont fontos
szereplôje lehetett az emléke-
zetes kijevi karneválnak.
Visszalép az irodalomba, és el-
mondja, hogyan írt velencei
regényt Perverzió címmel. Az-
tán a hôse négy évvel a mû
megjelenése után ukrán nyel-
vû feliratot helyezett el egy ve-
lencei kávéházban: „Hideg
közönnyel néztem erre az
egészre”. Azt sem hallgatja el,

hogy az egykori lengyel Sta-
nislawówból, az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia Stanislaujá-
ból lett Ivano-Frankivszk, az
író szülôvárosa és lakhelye
szelleméhez mennyire illik a
mágikus realizmus, hiszen ez
az ukrán Macondo. Majd
azon ironizál, hogy amikor a
kilencvenes évek elején végre
már ô is szabadon utazhatott
a világban, a nemzetközi iro-
dalmi rendezvények szervezôi
nem mindig tudták elhelyezni
a hazáját a térképen, a nevére
sem emlékeztek pontosan –

volt, ahol így aján-
lották a közönség fi-
gyelmébe: egy ven-
dég Urániából.

A Moszkoviáda
egy már ma is jelen-
tôs életmûben he-
lyezendô el, a pálya
korai, hôsi szaka-
szát zárja. Andru-
hovics a Bu-Ba-Bu
csoport akcióin,
élôszóban elôadott
„karneváli költé-
szet” után (a fellé-
péseket többek kö-
zött a késôbb politi-

kai gyilkosság áldozatául
esett Georgij Gongadze do-
kumentálta) egyre inkább át-
tért a regényírásra, bár a
hangzás ma is foglalkoztatja,
nemrég lemezt készített And-
ruchoid címmel Mikolaj
Trzaska lengyel szaxofonos-
sal. A szerzô 1991 júliusában
távozott Moszkvából, 1992
elején, Németországban írta
a regényt, harcolva a felejtés-
sel. A mû a birodalom romja-
in születô ukrán identitásról
szóló morbid vígeposz. Meg-
idézi a rabszolgatartó biroda-
lom gonosz szellemeit, akik
éppen eltûnnek a színrôl, de
megígérik, hogy hamarosan
viszontláthatjuk ôket. A mû
azt is jelzi, miféle ideológiai
metamorfózis vár rájuk. Ma
már tudhatjuk: a kommunis-
ta utópián túl is van orosz bi-
rodalmi eszme.

Pálfalvi Lajos

Jurij Andruhovics:
Moszkoviáda. Rémregény

Fordította Körner Gábor
Gondolat Kiadó, 255 oldal,
2190 Ft 2
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Bestseller
Londoni köd és
sivatagi forróság

■ Londontól távoli birtokán
visszavonultan él Sarah Kin-
caid, mióta édesapja, a  te-
kintélyes  tudós Alexandriá-
ban váratlanul, különös kö-
rülmények között életét
vesztette. A lady maga is jár-
tas a  régészetben, ezért nem
csoda, hogy bizonyos törté-
nések után hozzá fordulnak
segítségért – a  királyi család
érdekében...

A fôváros rosszhírû negye-
dében ugyanis sorozatban fi-
atal nôket gyilkoltak meg: az
elkövetés  furcsa módja és a
tettes-tettesek által hátraha-
gyott jel arra utal, hogy az
események célja nem más,
mint gyanúba keverni az
Egyiptomi Ligát, mindenek-
elôtt annak elnökét, Clarence
herceget. A tetthelyeken ta-
lált rajz, az Íbisz-ábrázolás
Thot istent szimbolizálja.
Sarah Kincaid talán az egyet-
len, aki a hieroglifát meg
tudja fejteni, mielôtt a kirá-
lyi ház botrányba keveredik.

Sarah apját a királynô tisz-
telte, nemességet adományo-
zott neki, lánya kötelességé-
nek érzi, hogy megmentse a
trónörökös becsületét, s vé-
gére járjon, miféle titkos, go-
nosz erôk állnak a misztifiká-
ló, kegyetlen akció hátteré-

ben. Sarah Kincaid, fiatal ko-
ra ellenére az egyiptológia
kiváló képviselôje, s fiatal
korából, modern gondolko-
dásából eredôen valamikép-

pen a nôi egyenjo-
gúság harcosa (az
1880-as években!).
Okos, bátor, füg-
getlen nô, aki a leg-
nagyobb veszélyt is
vállalva Egyiptom-
ban folytatja a ku-
tatást. Azok közé
tartozik, akik a tu-
dományt meg tud-
ják különböztetni a
hókuszpókusztól,
az ôsi hagyomány
tiszteletét egy nép
évezredes kincsei-
nek elrablásától.
Segítôi között van-
nak honfitársai és
egyiptomiak is, de
– úgy látszik – min-
denre elszánt ellen-
ségei között is.

Utóbbiak alakját sokáig ho-
mály fedi...

Michael Peinkofer lehetet-
lenül izgalmas, fordulatos re-
gényében (történelmi thrille-
rében), amely Németország-
ban több kiadást megért
bestseller, van couleur loca-
le, csipetnyi (szerelmi) ro-
mantika, de tanulság is: a tu-
dósok bátorsága konkrét és
átvitt értelemben egyaránt
fontos.

Sz. Sz. M.
Michael Peinkofer:
Thot árnyékának nyomában
Az istenek kísértése
Trivium Kiadó
400 oldal, 2990 Ft

Sport
Focitúra a világ
körül

■ Arany élete lehetett nyolc
hónapon keresztül Franklin
Foer amerikai újságírónak!
Megadatott neki, hogy majd'
egy éven át egyszerre éljen
szenvedélyének (foci, annak
is az európai változata) és
munkájának (újságírás).
Hosszúra nyúlt „tanulmányi
szabadsága” alatt körbeutaz-

ta a világ öt
k o n t i n e n s é t
azért, hogy ta-
pasz ta la tokat
gyûjtsön a lab-
darúgás és a
globalizált vi-
lág összefüggé-
sérôl, arról a je-
lenségrôl, me-
lyet minden
futballszeretô
férfi (és nô) is-
mer, a hátterét,
okait, sôt kö-
vetkezményeit
azonban csak
az látja, aki ott
járt az öltözôk-
ben, együtt
ivott a szurkolókkal, vacsorá-
zott befolyásos politikusok-
kal Belgrádban, Glasgow-ban,
Kijevben vagy Barcelonában.

Tapasztaljuk, hogy a globa-
lizáció életünk minden terü-
letére begyûrûzik, látjuk ezt
a futballpályákon. A nagy
csapatok mögött tôkeerôs tá-
mogatók állnak, akik számá-
ra egy-egy klub már inkább
anyagi befektetés, mintsem
szívügy. Afrikai, brazil lab-
darúgók már a leggyengébb
európai bajnokságokban is
szerepet kapnak: a világ kitá-
gult, a hangsúly a hazai lab-
darúgók nevelése és szerepel-
tetése helyett az olcsó ven-
dégmunkások szerzôdtetésé-
re helyezôdött, a tradíciók
helyett az üzleti haszon lett
mérvadó. 

Franklin Foer ezeknek a
szurkolószemmel is látható
változásoknak az okaira volt
kíváncsi, az érdekelte, hogy
milyen társadalmi, gazdasá-
gi, szociológiai összefüggé-
sek vannak a jelenségek mö-
gött. A tíz fejezetben tíz kü-
lönbözô utat, típust mutat
be, melyek egyaránt jellem-
zôek a 21. század valóságára.
Az egyes fejezetek történel-
mi adalékok, anekdoták, sze-
mélyes tapasztalatok és inter-
júk segítségével nyitnak tár-
sadalomtörténeti távlatokat.
A szerb futball helyzetét pél-
dául a balkáni háborúban
rettegetté vált hadvezér, Ar-
kan, a Crvena Zvezda mili-
táns szurkolói, valamint az
Arkan által naggyá tett Obi-

lic hármasságában tárgyalja;
a glasgow-i protestáns–kato-
likus ellentétet a Rangers és a
Celtic összecsapásának tük-
rében mutatja be; a zsidók
sportban betöltött szerepére
pedig egyaránt hoz pozitív
(Ajax Amsterdam) és negatív
(MTK kontra FTC) példát. 

A szerzô világutazó tapasz-
talata arra is elég, hogy bál-
ványokat döntögessen: kide-
rül, hogy már-már több bra-
zil futballista játszik Európá-
ban, mint otthon, hogy a fo-
ci egyik legnagyobb szenté-
lyének számító Maracana
stadionban hétvégenként
már nem ünnep a meccs, és
hogy az isteni Pelé ugyan a
pályán varázslatos dolgokat
mûvelt a labdával, a való vi-
lágban azonban jobbára ôt
cselezik ki a dörzsölt üzlet-
társak.

Érdemes beleolvasni Frank-
lin Foer könyvébe, hogy
megértsük, hogyan változtat-
ta meg a pénz a futball vilá-
gát, és talán arra is választ fo-
gunk kapni, hogy miért van
olyan csapat az angol baj-
nokságban, amelynek kezdô
tizenegyében nem is szerepel
angol játékos, és hogy az FC
Barcelona mezén az utóbbi
évekig (most az UNICEF lo-
góját viselik a gránátvörös-
kékek) miért nem volt soha-
sem reklám.

Pompor Zoltán
Franklin Foer:
A világ fociszemmel
HVG Kiadó
240 oldal, 3500 Ft
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■ A fenti címben a pokoljáró poéta neve helyén a villan szó is
állhatna. Zalán Tibor 2004-ben így jellemezte a fiatal erdélyi líri-
kusok egyikét, Király Zoltánt: „…vágánsköltô, huszonegyedik
századi villan, cluj-vári csavargó, se utód, se elôbb…” Ezúttal há-
rom másik szerzôrôl lesz szó. A költészet napja ko-
lozsvári forgatagában valamennyiükkel személyesen
is találkozhattam (két szakmai eszmecsere, elôadóes-
tek, ünneplések, köszöntések az irodalom egyik ot-
tani bohém törzshelyén, a Café Bulgakovban – sza-
lonna- és hagymalakomával, pálinka-áldomással).

Felnyomták szentnek
a címe az 1974-es születésû Murányi Sándor Olivér
novelláskötetének (Erdélyi Híradó Kiadó – Elôretolt
Helyôrség Szépirodalmi Páholy – a másik két mû szin-
tén innen való, vagyis az Elôretolt Helyôrség Köny-
vek számát gyarapítja. Sorozat- és kötetszerkesztô:
Orbán János Dénes). Ebben „híres szentünk”-ként
említtetik François Villon: a második ciklus (Pinufi-
usz apát pornóprédikátzióiból) em-
lékezik meg róla (is). Murányi, aki a
teológiától a bölcsészeten át a két
danos harcmûvészetig sok mindent
kipróbált, ügyes kézzel és fürge
szellemmel hozta létre az aktuálissá
és lokálissá tett, fiktív profán szent-
beszéd felszólító módú ironikus
dikcióját. Ehhez a részhez kapcso-
lódik a Lógalék: Pinufiusz apát ha-
gyatékából két írása: kulcsnovellák
az erdélyi fiatal írók nyájáról. Kö-
rükben nem ritkaság, hogy (akár-
csak Harcsapajsz és Herkules neve-
zetû szereplôink) „A korcsoma felé
vették útjukat, mely a Bul-ga-kov
nevet viselte (ôsi szikulusz kifeje-
zés, magyarul annyit jelent: »Jobb,
mint otthon«)”. Az apát-krokiknál – legyenek bár-
mily vitriolosan kritikus és önkritikus jellegûek –
valósabb irodalmi értéket képviselnek az elsô feje-
zet, a Halálka miniatürizált, lirizált elbeszélései.
Épp a címadó is, meg fôképp A kôgyûjtô, a Piszt-
rángrebbenés és a Tavasszal a farkas megrázza ma-
gát. A nyelvi regiszterek keverése ezekben sem min-
dig tökéletes, de tömörítô, a sorok között olvastató
építettségük eredeti karakterû novelladrámákat
eredményez. Murányi a konkrétumot és az elvont-
ságot egyszerre viszi a szövegbe, s ez a képesség – a
stilisztikai érettségnek köszönhetôen – jó elbeszé-
lôt, nagyepikai távlatokat is ígér.

Mi nem lóg ha áll
címen az 1980-as Muszka Sándor egy paksaméta vers két ciklusát
fûzte a Muscariculum címû önéletrajzi elbeszéléshez. Muszka je-
lenleg az erdélyi fiatal irodalom legkeresettebb komikus elôadó-
mûvésze, rögtönzô humorista-literátor, a stand up comedy egyik
virtuóza. Szociális kritikai érzékenységét nem túlzás Hofi Gézá-
éhoz, poentírozó következetességét Sándor Györgyéhez, hang-
hordozását és vicceit az élôszóban remeklô parodistákéhoz ha-
sonlítani (bár persze több a különbözés, mint a rokonulás, s ar-
tikulációt, mesterfogásokat lehet még tanulni). A küllemre Ter-
sánszky Józsi Jenô langaléta termetével, szögletességével bíró

Muszka a vezetéknevére rájátszó curriculum vitae lapjain nem
kódorog távol a kakukmarcis élménybeszámolótól. Fordulatos
élményanyag, primer vehemencia halmozódik a sodró, tabudön-
tögetô, rétegnyelvi szövegben, amely azonban az írástechnikailag

nehezebb helyeket káromkodásokkal,
nyers szavakkal, ismétlésekkel üti el,
ugorja át. A versek poétikailag elég kez-
detlegesek, dal- és sanzonszerûségük dú-
dolásra, éneklésre teremtette mindet
(szerzôjüknek saját együttese volt). Némi
adys, józsefattilás beütés is színezheti
ôket: „Jön a vonat s a hegyek mögül / A
reggel próbálja szárnyát / Tócsákba gyûl
az égi kék / S egy varjú megunva álmát /
/ Károgni kezd majd felszáll köröz / S a
várón hogy senki éppen / Én láthatom
csak mi eltörött / Minden egészben”
(Minden egészben). A sok vagány, go-
noszkodó geg, a beatrôl lekésett magá-
nyos dalnok villoniádáinak dinamizmu-
sa nyilván jól érvényesül fiatal közönség
elôtt, de bátran kölcsön merném venni a

kötelet a francia vagabundtól: nyakamat rá, hogy Musz-
ka nem poétaként írja be nevét az irodalomba.

A pap leánya, birtokostul
– Bálint Tamás (1985) gyûjtötte össze e címen verseit. Ô
éppenséggel iskolázott lírikus, rímrôl, ritmusról nem szí-
vesen mond le. Egyik egyéni fogása, hogy a villoni bal-
lada tájékáról átemeli a nyolcsoros strófát, s egy sorral
megrövidítve olyan struktúrát farag belôle, amely nem
veszíti el ugyan a rímteljességet, viszont szembeszökô
kurtítottságával mégis diszharmóniát vált ki az olvasó-
ból. Valami veszteségre utal. A versek egy része új tartal-

mak nélküli formajáték, ifjonti panasz az
ellentmondásos életrôl: „Jól éltem ed-
dig, és jól ment sorom, / de nincsenek
már nyugodt éjjelek, / éberen magam ôr-
zeni fogom, / és végül reggel nélkül éb-
redek. / Holott mindent megtettem érte-
tek, / ha elalszom is nyögve riadok, / s
szerencsém is tán végleg itthagyott” (A
hajdan volt vígságról). Az egymásra méz-
ként, viaszként olvadó versek takaréko-
san csepegtetik a személyességet, a vers-
beli én visszahúzódik a gondosan alakí-
tott forma mögé, s mintha onnan vizs-
latná, szavaival miféle hatást tesz. Egy-
húrú, de nem egyhangú költészet. A vil-
lonizáláson kívül más áthallásokra is fo-
gékony, hiszen Bálint is erdélyi Villon-
siheder, s ha például A kedv csütörtöke

kis tömbjét írja, Dsida Jenô Nagycsütörtök címû remeke vissz-
hangzik: „A húsvéti szünetre tartottam éppen haza, / és az éjjelt
a segesvári konténerállomáson / voltam kénytelen tölteni, a sí-
neket a tavalyi / árvíz miatt javították. Csatlakozás így nem, / de
nagycsütörtök véletlenül akadt. Elsápadva / ennek tudatában,
kövér cseppekben izzadtam, / sasoltam a fák ágaira felmasírozó
rovarokat, / miközben az agyamra is kis hangyák indultak. / Va-
jon nagyobb hévvel kerekednének fel, / ha tudnák, a nyír törzse
nem a mésztôl fehér?”

Tarján Tamás 

Erdélyi Villonok
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ÁLTALÁNOS MÛVEK 

AA  ttuuddoommáánnyy  áállttaalláábbaann

CCllaayybboouurrnnee,,  AAnnnnaa: A találmányok története. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 95 p. Fûzve
1180 Ft

KKöönnyyvvéésszzeett..  BBiibblliiooggrrááffiiáákk  ééss  kkaattaallóógguussookk

BBoorrssooss  AAttttiillaa: A magyar idôszaki kiadványok repertóriumai. 2.: annotált bibliográfia. Bp.:
OSZK. 247 p. (Nemzeti téka) Fve 1200 Ft

KKöönnyyvvttáárrüüggyy..  KKöönnyyvvttáárrttaann  

„„AApprróó  ccsseeppppeekkbbôôll  lleesszz  aa  zzááppoorr””:: Bakonyi Géza emlékkönyv. Szeged: Szegedi Egy. K.:
JGYF K. 178 p. (Habent sua fata libelli, 4.) Fve 2221 Ft

DDeeéé  NNaaggyy  AAnniikkóó: Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából: tanulmányok,
elôadások, cikkek. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 429 p. (Bibliotheca Transsylvanica,
55.) Fve 2900 Ft

EEnncciikkllooppééddiiáákk,,  áállttaalláánnooss  lleexxiikkoonnookk  

NNoovvuumm  nnaaggyy  ddiiáákklleexxiikkoonn. [Szeged]: Novum. 432 p. Kötve 7500 Ft

SSzzeerrvveezzeetteekk  ééss  mmááss  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  ffoorrmmáákk..  

FFoollyyóóiirraattookk..  ÚÚjjssáággíírrááss..  SSaajjttóó  

BBeevveezzeettééss  aa  mmûûffaajjiissmmeerreettbbee. [Oktatási segédlet] Bp.; Pécs: Dialóg Campus: MÚOSZ. 294
p. (Dialóg Campus tankönyvek) (Studia mediorum) Kve 4880 Ft

FILOZÓFIA 

MMoollnnáárr  GGuusszzttáávv: Alternatívák könyve. 1. Kolozsvár: Pro Philosophia. 383 p. (Mûhely, 14.)
Fve 3290 Ft

MMoollnnáárr  GGuusszzttáávv: Alternatívák könyve. 2. Kolozsvár: Pro Philosophia. 624 p. (Mûhely, 14.)
Fve 3690 Ft

OOllaayy  CCssaabbaa: Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa. Bp.: L’Harmattan: MFT. 220 p. (A
filozófia útjai) Fve 2100 Ft

PSZICHOLÓGIA 

ÁÁllttaalláánnooss  ppsszziicchhoollóóggiiaa..  22. Tanulás – emlékezés – tudás. Bp.: Osiris. 402 p. (Osiris
tankönyvek) Kve 4680 Ft

HHáámmoorrii  EEsszztteerr: Koraszülöttség és az anya–gyerek kapcsolat kezdete: buktatók és korrektív
lehetôségek a korai kapcsolat fejlôdésében. Piliscsaba: PPKE BTK. 123 p. Fve 1980 Ft

HHeellttiinngg,,  HHoollggeerr: Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba. Bp.:
L’Harmattan. 278 p. (Dasein könyvek) Fve 2600 Ft

NNyyíírrii  ZZoollttáánn  ––  HHaacckkll  KKrriisszzttiiáánn: Személyiségkalauz üzleti szemmel: nem csak
üzletembereknek. Szeged : Universitas Szeged K. 240 p. Fve 2490 Ft

VVaassss  ZZoollttáánn: Formai-szerkezeti rajzelemzés. Bp.: Flaccus. 343 p.  Kve 3400 Ft

VVeekkeerrddyy  TTaammááss:: Kicsikrôl nagyoknak. 2. r. Bp.: Park. 124 p. Fve  1901 Ft

VALLÁS 

AA  vvaallllááss  kkéérrddéésseeii  áállttaalláábbaann  

BBllaanncchhaarrdd,,  JJoohhnn: Evolúció: Tény vagy elképzelés? Bp.: Evangéliumi K. 48 p. Fve 600 Ft

BBiibblliiaa..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk..  JJéézzuuss  éélleettee  

BBoollyykkii  JJáánnooss: A tanúvallomás folytatódik: kommentár János leveleihez. Bp.: Osiris. 319 p.
(Kommentárok a Szentíráshoz) Kve 3980 Ft

MMoorráálliiss  tteeoollóóggiiaa  

HHoommoosszzeexxuuaalliittááss  kkaattoolliikkuuss  sszzeemmmmeell. Bp.: Jel. 141 p. (Erkölcsteológiai könyvtár, 5.) Fve
1300 Ft

LLoouuff,,  AAnnddrréé: Uram, taníts meg minket imádkozni. Pannonhalma: Bencés K. 207 p. Fve
2570 Ft

KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk  

BBeenneeddeekk  FFiiddééll: Ferences kolostorok és templomok. 2. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és
az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 294 p. (Bibliotheca
Transsylvanica, 57.) Fve 2900 Ft

EErrddôô  PPéétteerr  ––  KKuuzzmmáánnyyii  IIssttvváánn: Hitem: kegyelem: Erdô Péter bíborossal beszélget
Kuzmányi István. Bp. : Kairosz. 122 p. (Miért hiszek?, 50.) Fve 1500 Ft

AA  jjóóssáágg  íízzee: Nemeshegyi Péter SJ 85. születésnapjára. Vác: Apor Vilmos Katolikus
Fôiskola. 266 p. Fve  1727 Ft

AA  mmaaggyyaarr  jjeezzssuuiittáákk  kküüllddeettééssee  aa  kkeezzddeetteekkttôôll  nnaappjjaaiinnkkiigg. [Konferenciakiadvány] Piliscsaba:
PPKE BTK. 746 p. (Mûvelôdéstörténeti mûhely, 2.) Fve 5250 Ft

MMooddeerrssoohhnn,,  EErrnnsstt: Mindhalálig a Tiéd: menyegzôi jókívánságok. Bp.: Evangéliumi K. 48 p.
Fve 750 Ft

MMüülllleerr  GGyyöörrggyy: Isten válaszol imádságainkra. [Memoár] Bp.: Evangéliumi K. 104 p. Fve
900 Ft

Páduai Szent Antal: a csodák könyve: Páduai Szent Antal csodáinak misztikus történetei.
Bp.: Etalon K. 154 p. (Sugárzó életek könyvsorozat, 2.) Kve 2490 Ft

TTeemmppffllii  JJóózzsseeff    ––  KKoozzmmaa  LLáásszzllóó: Nagyváradi harangszó: Tempfli József nagyváradi
megyéspüspökkel beszélget Kozma László. Bp.: Kairosz. 117 p. (Magyarnak lenni, 31.)
Fve 1500 Ft

VVáárrsszzeeggii  AAsszzttrriikk  ––  BBeennkkeeii  IIllddiikkóó: Ora et labora!: Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapáttal
beszélget Benkei Ildikó. Bp.: Kairosz. 119 p. (Magyarnak lenni, 34.) Fve 1500 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

SSzzoocciioollóóggiiaa..  SSzzoocciiooggrrááffiiaa..  TTáárrssaaddaallmmii  kkaappccssoollaattookk  ééss  ffoollyyaammaattookk..  TTáárrssaaddaalloommttuuddoommáánnyyii
mmóóddsszzeerreekk..    

BBaajjnneerr  MMáárriiaa: Egymás nemében. Bp.: Gondolat. 158 p. Fve 1990 Ft

BBoorreecczzkkyy  ÁÁggnneess: Családok távolból és félközelbôl: családok tegnap és ma. Bp.: Gondolat.
251 p. [7] t. Fve 2951 Ft

CCssooppoorrttookk  ééss  kkuullttúúrráákk: tanulmányok a szubkultúrákról. Kolozsvár: BBTE M. Néprajz és
Antropológia Tanszék: KJNT. 353 p. (Kriza könyvek, 29.) Fve 2390 Ft

FFiinneettttii,,  FFaabbrriizziioo: Népek. [Fényképalbum] Bp.: Geographia K. 735 p. Kve 5500 Ft

MMookkssoonnyy  FFeerreenncc: Gondolatok és adatok: társadalomtudományi elméletek empirikus
ellenôrzése. Bp. : Aula. 229 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 5990 Ft

NNeemmzzeettii  éérrzzééss  ééss  eeuurróóppaaii  iiddeennttiittááss. Bp.: Arktisz: Balassi. 187 p. Fve 2400 Ft

SSzzííjjáárrttóó  ZZssoolltt: A hely hatalma: lokális szcénák – globális folyamatok. Bp.: Gondolat. 314 p.
(Kommunikáció- és kultúratudományi tanulmányok) Fve 2951 Ft

TThhoommppssoonn,,  EEddwwaarrdd  PPaallmmeerr: Az angol munkásosztály születése. Bp.: Osiris. 984 p.
(Sapientia humana) Kve 4980 Ft

VViiddéékkiieekk  ééss  vváárroossiiaakk: A tudás- és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon.
[Tanulmányok] Bp. : L’Harmattan. 157 p. Fve 1901 Ft

TTáárrssaaddaallmmii  kkoommmmuunniikkáácciióó

SSzzôôkkee--MMiilliinnttee  EEnniikkôô: A kommunikációs kompetencia fejlesztése: az általános
kommunikációs készségek fejlesztésének elmélete és gyakorlata. [Felsôoktatási tankönyv]
Váltl. utánny. Piliscsaba: PPKE BTK. 130 p. Fve 1901 Ft

SSttaattiisszzttiikkaa..  DDeemmooggrrááffiiaa  

BBaarraannggoollááss  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióóbbaann. [Szociográfia] Bp.: KSH. 107 p. Fve 2000 Ft

HHuunnyyaaddii  LLáásszzllóó  ––  VViittaa  LLáásszzllóó: Statisztikai képletek és táblázatok: oktatási segédlet a
Statisztika I–II. tankönyvekhez. Bp.: Aula. 51 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 630 Ft

KKéépplleetteekk  ééss  ttáábblláázzaattookk a Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és
társadalmi elemzésekben c. könyvhöz. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Aula. 38 p.
Fve 630 Ft

NNôôkk  ééss  fféérrffiiaakk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn..  22000066..  Bp.: KSH: Szociális és Munkaügyi Minisztérium.
XVII, 159 p. Fve 1000 Ft

PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy  

BBaalláázzss  ZZoollttáánn: Politikai értékelmélet. Bp.: L’Harmattan. 291 p. Fve 2500 Ft

LLiittvváánn  GGyyöörrggyy: Maradjunk a tényeknél: történeti-politikai írások. Bp.: 1956-os Intézet.
404 p. Fve 3600  Ft

SShhaaww,,  GGeeoorrggee  BBeerrnnaarrdd: Szocializmus milliomosok számára. [Esszé] [Repr. kiad.] Bp.:
[Farkas L. I.] 112 p. (Hamvas könyvek) Fve 1600 Ft

SSzzaabbóó  JJáánnooss: Fenntarthatóság, kockázatok, biztonság: a globalizálódó világ
instabilizálódása, a biztonság kockázatai, a fenntart-hatóság esélyei. Bp.: Zrínyi. 335 p.
Kve 2990 Ft

NNeemmzzeettiissééggii  kkéérrddééss..  NNeemmzzeettii  kkiisseebbbbssééggeekk

FFaarrkkaass  FFllóórriiáánn  ––  PPaattoonnaaii  AAddrriieennnnee: Közös hazában: Farkas Flóriánnal beszélget Patonai
Adrienne. Bp.: Kairosz. 93 p. (Magyarnak lenni, 32.) Fve 1500 Ft

LLaammppll  ZZssuuzzssaannnnaa: Magyarnak lenni: a szlovákiai magyarok értékrendje. Somorja: Fórum
Kisebbségkut. Int. 183 p. (Nostra tempora, 14.) Kve 2200 Ft

GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáágg--ttuuddoommáánnyy  

BBeerreenndd  TT..  IIvváánn: Európa gazdasága a 20. században. Bp.: História: MTA TTI. 339 p.
(História könyvtár. Monográfiák, 25.) Kve 3800 Ft

CCsseerr  LLáásszzllóó  ––  NNéémmeetthh  ZZoollttáánn: Gazdaságinformatikai alapok: [programozási alapok,
adatbázisok, számítógép-hálózatok]. Bp.: Aula. 209 p. (Bologna – tankönyvsorozat)  Fve
3990 Ft

KKeennggyyeell  ÁÁkkooss: Kohézió és finanszírozás: az Európai Unió regionális politikája és
költségvetése. Bp.: Akad. K. 271 p. Kve 3950 Ft

KKeerreekkeess  SSáánnddoorr: A környezetgazdaságtan alapjai: [fenntartható fejlôdés, természeti
erôforrásgazdálkodás, gazdasági eszközök]. Bp.: Aula. 238 p. (Bologna – tankönyvsorozat)
Fve 3990 Ft

NNaavvrraattiill  ÁÁkkooss: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Bp.: Aula. XLVII, 330
p. (Magyar közgazdasági klasszikusok) Kve 3500 Ft

ÖÖsssszzeehhaassoonnllííttóó  ggaazzddaassáággttaann: [piacgazdasági rendszerek, poszt-szocialista átalakulás,
globális tendenciák]. Bp.: Aula. 351 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 3990 Ft

MMuunnkkaaüüggyy  

EEmmbbeerrii  eerrôôffoorrrrááss  mmeenneeddzzssmmeenntt: globális BSc az üzleti alapképzésben: [hr-szerepek,
rendszerek, új tendenciák, vállalati példák]. Bp.: Aula: BCE. 411 p.  (Bologna –
tankönyvsorozat) Fve 3990 Ft

JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy  

AAllkkoottmmáánnyyttaann..  22. Alapjogok. [Felsôokt. tankönyv] Sári János – Somody Bernadette. 4. átd.
kiad. Bp.: Osiris. 419 p. (Osiris tankönyvek) Kve 4480 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.



KKáállnnookkyy,,  NNaatthhaalliiee: A nemes székely nemzet konstitúciói és privilégiumai: egy
szokásrendszer meggyökerezése és fennmaradása a középkori Erdélyben. Csíkszereda:
Pallas-Akadémia. 207 p. Fve 3200 Ft

MMaaggyyaarr  ggaazzddaassáággii  jjoogg..  11..  kköött. Gazdasági státusjog. Bp.: Aula. 305 p. Fve 3990 Ft

TTáállaass  MMiikkllóóss: Munka törvénykönyve 2008: 2007–2008. évi módosításokkal,
magyarázatokkal, a törvény aktuális szövegével. Budaörs: Infoexpressz. 271 p.
(Infoexpressz sorozat) Fve 5850 Ft

TB. 2008: társadalombiztosítási jogszabályok. Bp.: Complex K. 744 p. Fve 6090 Ft

HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHaaddttöörrttéénneett..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg  

BBeennkkôô  LLeevveennttee  ––  PPaapppp  AAnnnnaammáárriiaa: Magyar fogolysors a második világháborúban. 1-2. köt.
[Memoár] Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 348 + 240 p.  (Bibliotheca Transsyilvanica, 56.)
Fve 4990 Ft

EEmmlléékkeekk  aa  hhaaddaakk  úúttjjaa  mmeennttéénn avagy Hadtörténelem, kegyelet és társadalom. 2. Bp.: HIM.
303 p. (A HM Hadtört. Intézet és Múzeum kiadványai) Kve 3780 Ft

GGäärrttnneerr  HHeeiinnzz: Nemzetközi biztonság: fogalmak A-tól Z-ig. Bp.: [Szaklexikon] Zrínyi. 229 p.
(Biztonság a XXI. században) Kve 2490 Ft

SSzzoocciiáálliiss  ggoonnddoosskkooddááss  ééss  ggoonnddoozzááss..  CCssaallááddvvééddeelleemm  

GGyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  úúttmmuuttaattóó: módszerek és ajánlások a gyermekvédelemmel foglalkozóknak.
Szeged: Mozaik. 96 p. Fve 1200 Ft

KKééttffééllee  bboollddooggssáágg: Bert Hellinger rendszer-pszichoterápiája. Bp.: Bioenergetic. 296 p. Kve
3200 Ft

PPeeddaaggóóggiiaa..  NNeevveellééssttöörrttéénneett..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss  

DDeellii  ÉÉvvaa  ––  BBuuddaa  MMaarriiaannnn: Tanulástanítás?: élvezetes tanulás. Bp.: Dinasztia. 186 p.
(Modern pedagógia a gyakorlatban) Fve 1727 Ft

GGôôbbeell  OOrrssoollyyaa: Égig emelô légzés: stresszcsökkentô, önértéknövelô, integrációt elôsegítô
fantáziajátékok óvodások számára. Bp.: L’Harmattan. 71 p. (Varázsjátékok, 3.) Kve 2000 Ft

MMiillyyeenn  aa  ggyyeerreekkcciiggáánnyy??: gyermekkorkutatás és pedagógiai etnográfia. Romano Rácz
Sándor – Károlyi Júlia Bp.: Eötvös J. Kvk. 116 p. Fve  973 Ft

NNaaggyy  JJóózzsseeff : Kompetenciaalapú kritériumorientált a pedagógia. Szeged: Mozaik. 383 p.
Kve 3729 Ft

SSuuhhaaii  PPááll: Tudósítások a katedráról. Bp.: Orpheusz. 303 p. Fve 2200 Ft

SSuunnddeerrllaanndd,,  MMaarrggoott: Okosan nevelni tudni kell: gyakorlati útmutató az alvásról, a sírásról, a
játékról és az érzelmi jóllét egy életre szóló megalapozásáról. Bp.: Mérték K. 288 p. Kve
4999 Ft

NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr  

KKrriizzaa  JJáánnooss  NNéépprraajjzzii  TTáárrssaassáágg  éévvkköönnyyvvee..  1155.. [Tanulmányok] Kolozsvár: KJNT. 258 p.  Fve
2340 Ft

LLeennyyoommaattookk..  66.: fiatal kutatók a népi kultúráról. [Tanulmányok] Kolozsvár: KJNT. 216 p.
(Kriza könyvek, 28.) Fve 2100 Ft

FFoollkkllóórr..  SSzzeelllleemmii  nnéépprraajjzz  

CCssaallllóókköözzii  nnééppmmeesséékk,,  mmoonnddáákk,,  ttöörrttéénneetteekk. Pozsony: Madách-Posonium. 78 p. Kve 2499 Ft

FFeesstteetttt  ZZoommáánncc: olasz népmesék. Kétnyelvû kiad. Bp.: Eötvös J. Kvk. 127 p. Fve 2749 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

MMaatteemmaattiikkaa  

KKeettsskkeemmééttyy  LLáásszzllóó: Valószínûségszámítás tömören: [matematika, sztochasztika,
valószínûség]. [Példatár] Bp.: Aula. 105 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 1990 Ft

MMaatteemmaattiikkaaii  aallaappookk: feladatgyûjtemény: [analízis, lineáris algebra]. [Példatár] Bp.: Aula:
BCE. 141 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 3140 Ft

SSkkiinnnneerr,,  SStteepphheenn: Szakrális geometria: a kód megfejtése. Bp.: Bioenergetic. 157 p. Fve
3200 Ft

FFiizziikkaa  

AAnnddrreewwss,,  GGeeoorrggiinnaa  ––  KKnniigghhttoonn,,  KKaattee: 100 tudományos kísérlet: [internetlinkekkel].
Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 96 p. Kve 3400 Ft

SSaassvváárrii  ÁÁkkooss:: A világegyetem „kettôs természete” + Rendszerek evolúciója. [Két
tanulmány] Bp.: Kornétás. 77 p. Fve 1500 Ft

ÁÁssvváánnyyttaann  

KKoorrbbeell,,  PPeettrr  ––  NNoovváákk,,  MMiillaann: Ásványok enciklopédiája: a Föld több mint 600 ásványának
leírása. Bp.: Ventus Libro. 296 p. Kve 4500 Ft

MMeetteeoorroollóóggiiaa  

EEmmbbeerrpprróóbbáállóó  iiddôôjjáárrááss: orvosmeteorológiáról mindenkinek. Bp.: Athenaeum 2000. 255 p.,
[8] t. (Emberi tényezô) Kve 2690 Ft

BBiioollóóggiiaa  

ÖÖkkoollóóggiiaa.. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Nemz. Tankvk. 420 p., [4] t. Fve 5600 Ft

NNöövvéénnyyttaann  

SSaaggaann,,  CCaarrll: Az éden sárkányai: tûnôdések az emberi intelligencia evolúciójáról. Bp.:
Európa. 362 p. Fve 2800 Ft

VVeerrmmeeuulleenn,,  NNiiccoo: Fák és cserjék enciklopédiája. Bp.: Ventus Libro. 288 p. Kve 4500 Ft

ÁÁllllaattttaann..  ÁÁllllaattrreennddsszzeerrttaann  

BBoollyyggóónnkk  ééllôôvviilláággaa: [minden, ami él és mozog!]. [Enciklopédia] Pécs: Alexandra. 512 p.
Kve 6999 Ft

HHooeerrsscchheellmmaannnn,,  HHeeiinnrriicchh: Madarak. Bp.: Tessloff és Babilon. 47 p. (Mi micsoda, 52.) Kve
2570 Ft

LLeeddeerreerr,,  RRooggeerr: Csodálatos madarak: a madárvilág érdekességeinek és adatainak
kincsestára. Bp.: Gabo. 160 p. Kve 2990 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 

OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy  

CChhaannggeeuuxx,,  JJeeaann--PPiieerrrree: Az igazságkeresô ember. Bp.: Gondolat. 327 p. (Ismeret, elmélet,
kultúra) Kve  3450 Ft

GGaaááll  CCssaabbaa: Alapvetô sebésztechnika: valamennyi manuális diszciplínában. Bp.: Medicina.
246 p. Kve 2980 Ft

JJeevvoonn,,  PPhhiilliipp: Sürgôsségi ellátás és elsôsegély: gyakorlati útmutató. Bp.: Medicina. 336 p.
Fve 2600 Ft

MMoorrrriiss,,  DDeessmmoonndd: A csupasz nô: tanulmány a nôi testrôl. Bp.; Pécs: Dialóg Campus. 295 p.
Kve 5980 Ft

SSooccoolloovvsskkyy,,  GGiisseellaa: Az emberi test képes enciklopédiája: mindentudó. Bp.: Napraforgó.
133 p. Kve 1990 Ft

SSzzeennttáággootthhaaii  JJáánnooss  ––  RRéétthheellyyii  MMiikkllóóss: Funkcionális anatómia. 1–3. [Felsôoktatási
tankönyv] 8. átd. és bôv. kiad. Bp.: Medicina. 2082 p. Kve 17800 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé  

AAgguussttoonnii,,  DDaanniieell: Kranioszakrális öngyógyítás: jó közérzet és lazítás finom érintésekkel.
Bp.: Bioenergetic. 169 p. Kve 2800 Ft

DDeevveerreeuuxx,,  GGooddffrreeyy: 15 perc jóga: jóga a rohanó világban. Bp.: Bioenergetic. 207 p. Fve
1250 Ft

GGááll  ÉÉvvaa  ––  VVaarrrróó  DDáánniieell: Verses-képes gyerekjóga. Bp.: Jaffa. (40 p.) Lapozó Kve 3490 Ft

KKaarrccssúússííttóó  áálloomm: a forradalmi képlet: így használjuk biológiai óránkat a fogyáshoz. Bp.:
Mérték K. 191 p. Kve 2999 Ft

SScchhiirrnneerr,,  MMaarrkkuuss: Légzéstechnikák: gyakorlatok a hosszabb lélegzetért. Bp.: Bioenergetic.
122 p. Fve 1250 Ft

TTeecchhnniikkaa..  TTeecchhnniikkaattöörrttéénneett..  MMûûsszzaakkii  ttuuddoommáánnyyookk

SSzzeennttggyyöörrggyyii  ZZssuuzzssaa: Mérnök-tudós-iskolateremtô: Michelberger Pál és kora. Bp.: Typotex.
392 p. (Életutak Kve 3250 Ft

JJáárrmmûûvveekk  

TTaanneell,,  FFrraannccoo: A vasút története: a gôzmozdonyoktól gyorsvasútig. Bp.: Geographia K.
319 p Kve 9990 Ft

AA  vvaassúútt. Bp.: Tessloff és Babilon. 52 p. (Mi micsoda, 68.) Kve 2370 Ft

MMeezzôôggaazzddaassáágg  

TTóótthh  EEnnddrree: Melyik út megyen itt Brüsszelbe?: a magyar paraszt siratása. Bp.: Agroinform.
199 p Fve  2800 Ft

NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett  

BBeerrggeerr,,  MMaarrkkuuss: Kaktuszok. Bp.: Cser K. 66 p. (Kertünk növényei) Fve 1995 Ft

DDiijjkk,,  HHaannnneekkee  vvaann  ––  KKuurrppeerrsshhooeekk,,  MMiinneekkee: Kerti csodák: hagymás, gumós és rizómás
növények. Bp.: Ventus Libro. 336 p. Kve 4500 Ft

RRööllllkkee,,  LLuuttzz: Orchideák. Bp.: Cser K. 62 p. (Kertünk növényei) Fve 1995 Ft

SSmmiitthh,,  MMiirraannddaa: Új növény a kertünkben. Bp.: Gabo. 192 p. Kve 6490 Ft

ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa  

CCoossttaannttiinnoo,,  MMaarriiaa  ––  DDiiggbbyy,,  HHeelleenn: Kutyatartók kézikönyve: átfogó útmutató a kutya és
kölykei gondozásához.  Pécs: Alexandra. 256 p. Fve 2499 Ft

CCoossttaannttiinnoo,,  MMaarriiaa  ––  LLaanngg,,  AAmmaannddaa: A ló- és pónigondozás kézikönyve: minden, amit a
lóápolásról tudni kell.  Pécs: Alexandra. 256 p. Fve 2499 Ft

CCoossttaannttiinnoo,,  MMaarriiaa  ––  GGiibbssoonn,,  CCllaarree: Macskatartók kézikönyve: átfogó kalauz a macskák
gondozásához.  Pécs: Alexandra. 256 p. Fve 2499 Ft

LLaannggee,,  MMoonniikkaa: A hörcsögök. Bp.: Cser K. 57 p. (Kisállataink) Fve 1995 Ft

SScchhlleeggll--KKoofflleerr,,  KKaatthhaarriinnaa: A kölyökkutya. Bp.: Cser K. 57 p. (Kisállataink)
Fve 1995 Ft

SScchhnneeiiddeerrmmaannnn,,  BBrriiggiittttee: A retriver. Bp.: Cser K. 57 p. (Kisállataink) Fve 1995 Ft

AA  ssttrruucccctteennyyéésszzttééss  kkéézziikköönnyyvvee: a strucc és egyéb futómadarak tenyésztése.
Hódmezôvásárhely: SZTE MGK. 390 p. Fve 5000 Ft

VVaarrggaa  SSáánnddoorr: Díszmadarak. Bp.: Gazda. 307 p. Kve 4200 Ft

VVeerreessss  IIssttvváánn: Kutyatartás, nevelés: a 100 legfontosabb tudnivaló. Bp.: Barrus. 123 p.,
[8] t. Fve  2350 Ft

VVeennddééggllááttááss..  SSzzaakkááccsskköönnyyvveekk  

CCllaarrkk,,  AAiimmééee  ––  TTuurrcckkhheeiimm,,  SSttéépphhaanniiee  ddee:: 50 recept az eszményi alakért: könnyû kis
fogások nagy ínyenceknek. Pécs: Alexandra. 160 p. Fve 1499 Ft

CCsseemmeerr  GGéézzaa: Cigányok fôztje: aranyoldalak a magyar mûvelôdéstörténethez. Szeged:
Bába. 270 p. Fve  1950 Ft

FFrraannkk  JJúúlliiaa: Nem kell mindig libamáj: 200 pénztárcakímélô recept: tippek, trükkök. Bp.:
Corvina. 123 p. Kve 2800 Ft

LLoonnggwwoorrtthh,,  RRoobbeerrtt: Az óceán kincsei: a tenger gyümölcseinek színe-java. Bp.: Vince.
175 p. Kve 6400 Ft

SStteeiinn,,  RRiicckk: Francia odüsszeia: Pécs: Alexandra. 216 p. Kve 5999 Ft

VVeezzeettééssttuuddoommáánnyy..  MMeenneeddzzssmmeenntt..  SSzzeerrvveezzééss  

BBaauueerr  AAnnddrrááss  ––  BBeerrááccss  JJóózzsseeff  ––  KKeenneesseeii  ZZssóóffiiaa: Marketing alapismeretek: globális BSc az
üzleti alapképzésben: a marketing tantárgy BSc szintû oktatási anyaga: [piac, fogyasztó,
márka]. Bp.: Aula: BCE. 414 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 4990 Ft

BBééllyyáácczz  IIvváánn: A vállalati pénzügyek alapjai: [nettó jelenérték, kockázat-megtérülés,
portfólió]. Bp.: Aula. 383 p. (Bologna – tankönyvsorozat) Fve 3990 Ft

SSttrraattééggiiaaii  ééss  üüzzlleettii  tteerrvveezzééss: globális BSc az üzleti alapképzésben. Bp.: Aula. 179 p.
Bologna – tankönyvsorozat) Fve 3990 Ft

ÜÜzzlleettii  iinnffoorrmmaattiikkaa: [vezetôi információrendszerek, elektronikus kereskedelem, üzleti
innováció]. Bp.: Aula. 307 p. (Bologna – tankönyvsorozat)  Fve 3990 Ft

SSzzáámmvviitteell..  KKöönnyyvvvviitteell  

AA  sszzáámmvviitteellii  ttöörrvvéénnyy,,  22000088. Bp.: Perfekt. 115 p Fve 610 Ft

FFiinnoommmmeecchhaanniikkaa..  SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa  

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Az internet és lehetôségei. Bp.: BBS-INFO. 239 p. Fve 1970 Ft

BBööddôôkk  ZZssiiggmmoonndd: Magyar feltalálók a számítástechnika történetében. Dunaszerdahely:
Nap K. 127 p. (Magyar talentum) Fve 1500 Ft

RRuuhháázzaattii  iippaarr..  SSzzééppssééggááppoollááss  

KKllaasssszziikkuuss  ddiivvaatt: a 20. század legfontosabb divattervezôi és stílusai. Pécs: Alexandra. 
223 p. Kve 5999  Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT 

KKeerrtt--  ééss  ppaarrkkééppííttééss  

NNeewwbbuurryy,,  TTiimm: A kert nagykönyve. Pécs: Alexandra. 256 p. Kve 4999 Ft

ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa  

BBaarrttaall  MMáárriiaa,,  BB.: Komárom templomai. Komárom: KT Lap- és Kvk. 104 p. (Közkincseink)
Fve 1800 Ft

DDéérryy  AAttttiillaa: Józsefváros: VIII. kerület. Bp.: Terc. 491 p. (Budapest építészeti topográfia, 4)
Kve 14900 Ft

PPeerrcczzeell  AAnnnnaa: Védtelen örökség: lakóházak a zsidó negyedben. Bp.: Városháza. 449 p.
(A város arcai) Fve 4800 Ft

PPuusskkááss  BBeerrnnaaddeetttt: A görög katolikus egyház mûvészete a történelmi Magyarországon:
hagyomány és megújulás. Bp.; Nyíregyháza: M. Képek: Szt. Atanáz Görög Katolikus
Hittudományi Fôiskola. 318 p. Kve 7200 Ft
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SSzzoobbrráásszzaatt  

LLeewwiissoonn,,  JJeerreemmyy: Henry Moore: 1898–1986. Köln; Bp.: Taschen: Vince. 96 p. Fve 2275 Ft

MMeellooccccoo  MMiikkllóóss  ––  FFaazzeekkaass  VVaalléérriiaa: Az ütések alatt: Melocco Miklóssal beszélget Fazekas
Valéria. Bp.: Kairosz. 111 p. (Magyarnak lenni, 35.) Fve 1500 Ft

RRaajjzzmmûûvvéésszzeett  

BBaarrccssaayy  JJeennôô: Mûvészeti anatómia. 18. váltl. kiad. Bp.: Corvina. 320, [24] p. Kve 6800 Ft

EEddwwaarrddss,,  BBeettttyy: Jobb agyféltekés rajzolás. Bp.: Bioenergetic. XXVI, 276 p., [12] t. Kve 3500 Ft

VVaarrggaa  EEmmôôkkee: Kalitka és korona: Kass János illusztrációi. Bp.: L’Harmattan. 220 p. Fve 2100 Ft

FFeessttéésszzeett  

CCssoonnttvváárryy.. Bp.: Corvina. 35 p., [79] t. Kve 6490 Ft

KKooppóóccss  TTiibboorr  iiddôôbbeenn,,  ttéérrbbeenn. [Album] Dunaszerdahely: Nap K. 191 p. Kve 8201 Ft

NNéémmeetthh  IIssttvváánn: Az élet csalfa tükrei: holland életképfestészet Rembrandt korában. Bp.:
Typotex. 176 p., [24] t. (Képfilozófiák) Fve 2300 Ft

WWhheeaattlleeyy,,  AAbbiiggaaiill: A festészet története. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 95 p. Fve 1180 Ft

GGrraaffiikkaaii  mmûûvvéésszzeetteekk  

SSiimmoonn  LLáásszzllóó,,  LL.: Secretum sigillum. [Fényképalbum] Bp.: Magyar Mûhely. [108] p. (Pixel-
könyvek, 1.) Fve 1700 Ft

ZZeennee  

EErrkkööllccss  ééss  mmûûvvéésszzeett  ttöörrvvéénnyyhhoozzóójjaa: Kodály Zoltán és Szeged. [Tanulmányok] Szeged:
Bába. 231 p. Fve  1636 Ft

NNéémmeetthh  GGéézzaa: Blackmore. Bp.: Flaccus. 313 p. Fve 2980 Ft

RRáácczz  RRiittaa: Vers és dallam kapcsolata Kodály Zoltán mûveiben: nyolc szólóénekre és
zongorára írott dal prozódiai elemzése. Bp.: Amadé Zenei Alapítvány. 87 p.  Fve 1819 Ft

SSzzíínnhháázzmmûûvvéésszzeett  

NNoovvaarriinnaa,,  VVaallèèrree: A test fényei. Bp.: L’Harmattan. 119 p. Fve 1600 Ft

SSppoorrtt  

KKoorrmmaanniikk  ZZssoolltt: Futball-Eb, 1958–2008: a kezdetektôl napjainkig. Bp.: Aréna 2000. 63 p.
(Híres játékosok, felejthetetlen meccsek) Fve 1190 Ft

LLoonngg,,  SStteevvee: A sziklamászás kézikönyve: a biztonságos és izgalmas sziklamászás átfogó
útmutatója. Bp.: Scolar. 192 p. Fve 3495 Ft

RRaaddeenn,,  MMaatttthhiiaass  ––  FFaabbeerr,,  SSiibbyyllllee  ––  SScchhöönnbbeeiinn,,  SSaannddrraa: Rejtvényes barangoló. [10.].
Futball. Bp.: Tessloff és Babilon. 30 p. (Mi micsoda) Fve 1290 Ft

NYELV ÉS IRODALOM 

NNyyeellvvttuuddoommáánnyy  

LLaaddáánnyyii  MMáárriiaa: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek. Bp.: Tinta. 300
p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 76.) Fve 2100 Ft

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv  

HHaajjdduu  EEnnddrree: Szómúzeum: ódon, furcsa, érdekes, bolondos, emlékezetes szavak, nevek,
címek tára. [Értelmezô szótár] Bp.: Tinta. 121 p. (Az ékesszólás kiskönyvtára, 5.) Fve 990 Ft

IIrrooddaalloommttuuddoommáánnyy  

BBeennyyoovvsszzkkyy  KKrriisszzttiiáánn: Kriptománia: titok és elbeszélés. [Tanulmány] Pozsony: Kalligram.
127 p. Fve  1800 Ft

CCeerrvvaanntteess  ééss  aa  DDoonn  QQuuiijjoottee. [Mûelemzés] Piliscsaba: PPKE BTK. 246 p. Fve 2980 Ft

EEmmbbeerreekk,,  éélleettppáállyyáákk,,  éélleettttöörrttéénneetteekk. Kolozsvár: BBTE M. Néprajz és Antropológia Tanszék:
KJNT. 245 p. (Kriza könyvek, 30.) Fve 1980 Ft

KKeelleemmeenn  JJáánnooss: Eco visszhang: Kelemen János tanulmányai Umberto Ecóról. [Csömör]:
Tudástársadalom Alapítvány. 215 p. (Világosság könyvek, 3.) Kve 1450 Ft

LLôôrriinncczz  CCssoonnggoorr: A költészet konstellációi: adalékok a modern líra történetéhez és
elméletéhez. Bp.: Ráció K. 359 p. Fve 2800 Ft

OOrroosszz  MMaaggddoollnnaa: „Progresszív egyetemes poézis”: romantikus ellentételezések és utópiák.
Bp.: Gondolat. 227 p. (Mûhelyek, 4) Fve 1890 Ft

QQuuiinnttiilliiaannuuss,,  MMaarrccuuss  FFaabbiiuuss: Szónoklattan. Pozsony Kalligram. 859 p. Kve 3990 Ft

SSzziilláággyyii  JJúúlliiaa: Lehet-e esszét tanítani?: esszék. Kolozsvár: Komp-Press: Korunk. 210 p.
Fve 2990 Ft

TTeexxttoollóóggiiaa  ééss  ffoorrrráásskkrriittiikkaa: Pázmány-kutatások 2006-ban. [Konferenciakiadvány]
Piliscsaba: PPKE BTK. 188 p. (Pázmány irodalmi mûhely. Tanulmányok, 6.) Fve 1470 Ft

MMaaggyyaarr  iirrooddaalloomm  

BBeekkee  ZZssoolltt: Az irónia hurka. [Tanulmányok] Dunaszerdahely: Nap K. 173 p. (Kaleidoszkóp
könyvek, 9.) Fve 1200 Ft

FFóónnoodd  ZZoollttáánn: Vonzásterek: irodalom, közírás, emlékek/élmények. Pozsony: Madách-
Posonium. 373 p. Fve 2800 Ft

LLaacczzaa  ÉÉvvaa: Jelek a porban. 2. [Interjúk] Dunaszerdahely: Nap K. 192 p. Kve 2500 Ft

PPaapppp  TTiibboorr: Avantgárd szemmel az irodalmi világról. Bp.: M. Mûhely. 237 p. Fve 1950 Ft

PPiieellddnneerr  JJuuddiitt: Beszédterek, képterek: tanulmányok, kritikák. Kolozsvár: Komp-Press. 241
p. (Ariadné könyvek) Fve 2500 Ft

PPoommooggááttss  BBééllaa: Cselényi László. Dunaszerdahely: Nap K. 261 p. (Mûhely) Fve 1200 Ft

PPoommooggááttss  BBééllaa: Változó világban: tanulmányok és elôadások. Bp.: Széphalom
Könyvmûhely. 424 p. Fve 2800 Ft

SSzzaabbóó  LLeevveennttee,,  TT.: Mikszáth, a kételkedô modern: történelmi és társadalmi reprezentációk
Mikszáth Kálmán prózapoétikájában. [Mûelemzés] Bp.: L’Harmattan: Magyar
Irodalomtörténeti Társaság. 338 p. (Ligatura)  Fve 2800 Ft

SSzzeerrddaahheellyyii  IIssttvváánn: Varga Rudolf és „ez az izé vadkapitalizmus”. Bp.: Orpheusz. 194 p.
Fve 2000 Ft

TTaarrjjáánn  TTaammááss: Weöres Sándor: Psyché. Bp.: Akkord. 63 p. (Talentum mûelemzések) Fve
798 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM 

HHoonniissmmeerreett..  HHeellyyttöörrttéénneett  

CCssáákkyy  KKáárroollyy: Emlékei a múltnak. Komárom: KT Lap- és Kvk. 127 p. Fve 1990 Ft

GGyyuukkiiccss  PPéétteerr  ––  HHaajjóóss  BBeennccee  ––  TTóótthh  EErrnnôô: Hidak mentén a Tiszán: az eredettôl a
torkolatig. [Fényképalbum] Bp.: Yuki Stúdió. 293 p. Kve 6000 Ft

HHeettvveenn  ccssooddaa  KKíínnáábbóóll. Bp.: Athenaeum 2000. 304 p. Kve 7490 Ft

KKíínnaa  kköözzeellrrôôll. [Fényképalbum]  Bp.: Geographia K. 271 p. Kve 7999 Ft

MMiihháállyy  JJáánnooss: Ábel a lövétei rengetegben. [Memoár] Székelyudvarhely: Hargita M.
Hagyományôrzési Forrásközpont. 47 p. (Lövétei Helytörténeti füzetek, 4.) Fve 1090 Ft

ÉÉlleettrraajjzzookk..  CCssaallááddttöörrttéénneett    

FFáábbaa  ffaarraaggvvaa::  aa  ttöörrttéénneellmmii  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ccíímmeerreeii a Magyar Nemzeti Könyvtárban. Bp.:
Magyar-Svájci Turisztikai Továbbk. Int. Alapítvány: ÉTA Orsz. Szövetség. 232 p.
Kve 6000 Ft

HHaammaannnn,,  BBrriiggiittttee: Erzsébet királyné. Bp.: Európa. 715 p., [24] t. Kve 3800 Ft

CCíímmeerrttaann  ZZáásszzllóókk,,  lloobbooggóókk    

SScchhaaffnniittzzll,,  LLiioobbaa  ––  SScchhuurrddeell,,  HHaarrrryy  DD.: Zászlók és lobogók. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p.
(Mi  micsoda, 102.) Kve 2570 Ft

VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett  

RRoosseenn,,  BBrreennddaa: Elveszett városok atlasza: legendás városok újrafelfedezése. Bp.: Kossuth.
175 p. Kve  6800 Ft

MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett

AA  DDuunnaa  vvaalllloommáássaa: tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Piliscsaba:
PPKE BTK. 535 p. Fve 2500 Ft

JJaappaannoollóóggiiaaii  kköörrkkéépp: emlékkönyv az ELTE BTK japán szakos képzésének húszéves
jubileumára. Bp.: ELTE Eötvös K. 486 p. Kve 3400 Ft

KKääffeerr  IIssttvváánn: Dona nobis pacem: magyar – szlovák kérdések. [Tanulmányok] Piliscsaba:
PPKE BTK. 384 p.  Fve 2500 Ft

KKoovvááccss  IIssttvváánn: A barátság anatómiája. 1. kv. Bp.: Széphalom Könyvmûhely. 284 p., [15] t.
Kve 2500 Ft

MMaaggyyaarr  mmûûvveellôôddééssttöörrttéénneett. Bp.: Osiris. 713 p. (Osiris tankönyvek) Kve 4980 Ft

SSuummmmaa::  ttaannuullmmáánnyyookk  SSzzeelleesstteeii  NN..  LLáásszzllóó  ttiisszztteelleettéérree. Piliscsaba: PPKE BTK. 385 p.
(Pázmány irodalmi mûhely. Tanulmányok, 7.)  Fve 1990 Ft

TTuurrcczzeell  LLaajjooss: Két kor mezsgyéjén: a magyar irodalom fejlôdési feltételei és problémái
Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. Pozsony: Madách-Posonium. 325 p. (Magyar
Antaeus könyvek) Kve 2800 Ft

VVoocceess  ppaaggiinnaarruumm: magyar ókortudomány a huszadik században. [Tanulmányok] Bp. Osiris.
648 p. Kve  4480 Ft

ÓÓkkoorrii  ttöörrttéénneelleemm  

OOaatteess,,  JJooaann: Babilon. Bp.: General Press. 311 p., [40] t. (Különleges könyvek) Kve 3500 Ft

TTyyllddeesslleeyy,,  JJooyyccee  AA.: Egyiptomi királynôk krónikája: az archaikus kortól Kleopátra haláláig.
Bp.: Móra. 224 p. Kve 6500 Ft

EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee  

CChhmmeell,,  RRuuddoollff: Egy érzelmes (közép-)európai. [Tanulmányok] Pozsony: Kalligram. 197 p.
Fve 2400 Ft

FFrraannkk,,  MMaarriioo: Halál a Führer-bunkerben: Hitler utolsó napjai. Bp.: Európa. 475 p. Kve 3700 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee  

AArreeooppoolliisszz..  77.: történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. Székelyudvarhely: Litera.
350 p. Fve  1890 Ft

BBaarrttaa  JJáánnooss: A kétfejû sas hatalmában: [Magyarország története, 1711-1815]. Bp.: Helikon.
95 p. (Új képes történelem) Kve 3990 Ft

BBaatttthhyyáánnyy  LLaajjooss: válogatott életrajzi bibliográfia. Szombathely: Berzsenyi Dániel Könyvtár.
142 p. Kve  1818 Ft

BBeennkkôô  MMiihháállyy  ––  KKhhiinnaayyaatt,,  BBaabbaakkuummaarr: A keleti magyarság írott emlékeibôl. Bp.: Masszi K.
147 p. Fve  2790 Ft

KKoossáárryy  DDoommookkooss: Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. 1/3.
Általános rész: megyei levéltárak és forrásközlések. Bp.: Osiris. 708 p. Kve 4980 Ft

MMaaggoonnyy  IImmrree: Társa az országnak: királynék koronázása Székesfehérváron.
Székesfehérvár: Polgármesteri Hivatal. 120 p. Fve 1575 Ft

ÖÖsssszzeettöörrtt......  sszzééttsszzaakkaaddtt......  eelliillllaanntt...... 1–2. köt. [Sólyom László altábornagy koncepciós
perének dokumentumregénye] 2. bôv. és átd. kiad. Bp.: HIM. 1379 p. Kve 5100 Ft

RReennddsszzeerrvváállttááss  ééss  KKááddáárr--kkoorrsszzaakk: távolodás és közelítések. [Tanulmányok] Bp.:
Állambiztonsági Szolgálatok Tört. Levéltára: Kossuth. 582 p. Fve 3490 Ft

RRuuggoonnffaallvvii  KKiissss  IIssttvváánn: Iktári Bethlen Gábor erdélyi fejedelem + Az átértékelt Bethlen
Gábor. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 200 p. (Historia incognita, 20.)  Fve 3200 Ft

TTaannuullmmáánnyyookk  éévvsszzáázzaaddookk  ttöörrttéénneellmméébbôôll. Piliscsaba: PPKE BTK Történelemtud. Int. 404 p.
(Pázmány történelmi mûhely, 2.) Fve 3200 Ft

UUrrbbáánn  AAllaaddáárr: Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága és halála. Bp.:
Argumentum. 505 p.  Kve 3500 Ft

ZZaacchhaarr  JJóózzsseeff: A mi huszadik századunk: 1918, 1944, 1956. Bp.: Heraldika. 303 p.   Kve
4001 Ft

SZÉPIRODALOM 

AAuueerrbbaacchh,,  AAnnnniiee: Szertelen szomszédok! [Mese] Bp.: Egmont-Hungary. 58 p. + mell.
(Tengeri sztori, 6.) Fve 899 Ft

BBaaiilleeyy,,  HHeelleenn: Topaz a jégen. [Ifjúsági regény] Pécs: Alexandra. 148 p. Fve 899 Ft

BBaaiilleeyy,,  HHeelleenn: Topaz a színpad csillaga. [Ifjúsági regény] Pécs: Alexandra. 150 p.
Fve 899 Ft

BBáálliinntt  TTaammááss: A pap leánya, birtokostul. [Versek] Kolozsvár: Erdélyi Híradó: Elôretolt
Helyôrség. 67 p. (Elôretolt Helyôrség könyvek) Kve 2240 Ft

BBáássttyyaa..  77.: a Vörösmarty Társaság és a Kodolányi János Fôiskola antológiája.
[Tanulmányok] Székes-fehérvár: Vörösmarty Társaság. 195 p. Fve 1000 Ft

BBéékkééss  PPááll: Lomtalanítás a Fehérlófia utcában. [Mese] Bp.: Csodaceruza. [32] p. Kve 1691 Ft

BBeennee  ZZoollttáánn:: Évkönyv: Nagyszegi történetek. [Elbeszélések] Szeged: Tiszatáj Alapítvány.
116 p. (Tiszatáj könyvek) Fve 1600 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: Magyar mese- és mondavilág. 4. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 298 p.
(Nagyapó mesefája, 21.) Fve 1500 Ft

BBeerrgg  JJuuddiitt: Rumini Zúzmaragyarmaton. [Gyermekregény] Bp.: Pozsonyi Pagony: PXB. 247
p. Kve  2250 Ft

BBööllöönnii  DDoommookkooss: Széles utcán jár a bánat: rövidpróza. [Elbeszélések] Marosvásárhely:
Juventus. 116 p. Fve 1440 Ft

BBuuññuueell,,  LLuuiiss: Az andalúziai kutyától Az öldöklô angyalig: Forgatókönyvek 1. Bp.:
L’Harmattan. 288 p. Fve 2700 Ft

CCaabboott,,  MMeegg: Az a balfék Tommy Sullivan. [Ifjúsági regény] Bp.: Ciceró. 236 p. (Tök jó
könyvek) Fve  2200 Ft

CCaassttrroo,,  AAddaamm--TTrrooyy: Barangolás Harry Potter világában: minden, amit tudni akart a Harry
Potter-sorozatról. [Debrecen]: Gold Book. 237 p. Fve 1999 Ft

CChhrriissttiiee,,  AAggaatthhaa: Tragédia három felvonásban. Bp.: Európa. 273 p. (Európa krimi) Kve
2000 Ft
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CCllaarrkkee,,  LLiinnddssaayy: Visszatérés Trójából. Pécs: Alexandra. 559 p. Kve 3699 Ft

CCoorrnnwweellll,,  PPaattrriicciiaa: A Dél keresztje. Pécs: Alexandra. 382 p. Kve 2999 Ft

CCoorrttáázzaarr,,  JJuulliioo: Itt és most. [Elbeszélések] Bp.: L’Harmattan. 111 p. (Julio Cortázar-
életmûsorozat) Fve  1700 Ft

EErrddééllyyii  JJáánnooss  kköölltteemméénnyyeeiibbôôll. Piliscsaba: PPKE BTK. 135 p. Fve 1500 Ft

EErrddééllyyii  JJáánnooss  öösssszzeess  kköölltteemméénnyyeeii. Piliscsaba: PPKE BTK. 632 p. (Kötelezô ritkaságok, 6.)
Fve 2800 Ft

EErrddééllyyii  JJáánnooss  sszzíínnmmûûvveeii. Piliscsaba: PPKE BTK. 423 p. (Kötelezô ritkaságok, 5.) Fve
2650 Ft

EErriikkssoonn,,  SStteevveenn: Éjsötét áradat: a malazai bukottak könyvének regéje. Pécs: Alexandra.
782 p. Kve 3999 Ft

EErrsskkiinnee,,  BBaarrbbaarraa: A Tûz Leányai. Pécs: Alexandra. 639 p. Kve 3499 Ft

EEsszzeess  HHaajjnnaall  ––  SSaallffaaii  TTiibboorr  TTaammááss: Cicakaland a városban. [Mese] Pécs: Alexandra. 95 p.
Kve 1999 Ft

FFrreenncchh,,  TTaannaa: Hallgatag erdô. Bp.: General Press. 479 p. (Világsikerek) Kve 2290 Ft

FFuullgghhuumm,,  RRoobbeerrtt: Már lángolt, amikor ráfeküdtem. [Karcolatok] Bp.: Cartaphilus. 139 p. Kve
2300 Ft

GGáággyyoorr  PPéétteerr: Mesedrámák. Dunaszerdahely: Nap K. 155 p. Fve 1800 Ft

GGaalláánnttaaii  TTiibboorr: Megadatott a holnap: küzdelem szülôvárosomért. [Memoár] Szeged: Bába.
115 p. Fve  1336 Ft

GGaavvaallddaa,,  AAnnnnaa: Csak azt szeretném, ha valaki várna rám valahol. [Elbeszélések] Bp.:
Magvetô. 223 p. Kve 2490 Ft

GGoollddiinngg,,  WWiilllliiaamm: Kígyónyelv. Bp.: Palatinus. 191 p. (Nobel-díjasok könyvtára)
Kve 2800 Ft

GGrraahhaamm,,  CCaarroolliinnee: Temetetlen múlt. Bp.: Victoria. 287 p. (Kisvárosi gyilkosságok)
Fve 2190 Ft

GGyyöörrggyy  AAttttiillaa: A boszorkányok feltámadása + Harcosok könyve. [Két esszéelbeszélés]
Kolozsvár: Erdélyi Híradó. 74, 54 p. Kve 2490 Ft

HHaammiillttoonn,,  LLaauurreellll  KK.: A holdfény csábítása. Bp.: Agave Kv. 360 p. Fve 2680 Ft

HHáárrss  EErrnnôô: Tarlóvirágok: válogatott kiadatlan versek. Bp.: Eötvös J. Kvk. 100 p.
Fve 1432 Ft

HHeelllleerr,,  RRiicchhaarrdd  FF..  ––  HHeelllleerr,,  RRaacchhaaeell  FF.: A 13. apostol. Bp.: Gabo. 322 p. Kve 2990 Ft

HHiiggggiinnss,,  JJaacckk: Nincs kegyelem. Pécs: Alexandra. 367 p. Fve 1999 Ft

HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: Rózsa tövis nélkül: [VIII. Henrik feleségei]. Bp.: I.P.C. Kv. 308 p. (I.P.C.
könyvek) Fve 1595 Ft

HHoorrggaass  BBééllaa: Árnyékra nem. [Versek] Bp.: Liget. 149 p. (Liget könyvek) Fve 3000 Ft

JJóókkaaii  MMóórr: A bûntárs: elbeszélések, novellák, karcolatok. Bp.: Unikornis. 220 p. (Jókai Mór
munkái, 121.) Kve 3750 Ft

JJóókkaaii  MMóórr:: Kis dekameron: válogatott beszélyek. Bp.: Unikornis. 237 p. (Jókai Mór munkái,
122.) Kve 3750 Ft

JJóókkaaii  MMóórr: Az új földesúr. Bp.: Akkord. 372 p. (Talentum diákkönyvtár) Fve 798 Ft

JJóókkaaii  MMóórr: Véres könyv: csataképek a keleti háborúból. [Elbeszélések] Bp.: Unikornis. 338
p. (Jókai Mór munkái, 120.) Kve 3750 Ft

JJoonneess,,  AAllllaann  FFrreewwiinn: Parvati elefántja. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 174 p. (Talizmán) Kve
1790 Ft

JJooyyccee,,  BBrreennddaa: Halálos szerelem. Bp.: General Press. 318 p. (Romantikus regények) Kve
2290 Ft

KKaarrcczzaagg  GGyyöörrggyy: Zúgó nyilak. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 361 p. Fve 3600 Ft

KKáárrppááttii  TTiibboorr: Csókolom, pókmajom! [Képeskönyv] Bp.: Csodaceruza. [34] p. Kve 1691 Ft

KKiisszzeellyy  GGáábboorr: Az eljövendô. Bp.: Masszi K. 209 p. Fve 2490 Ft

KKoonncczzeekk  JJóózzsseeff: Formáért sóvárgó: versek, 2008. Bp.: Hét Krajcár. 149 p. Fve 1350 Ft

KKoonnddoorr  VViillmmooss: Budapest noir. Bp.: Agave Kv. 193 p. Fve 2480 Ft

KKoorrttáárrss  rroommáánn  kkööllttôôkk. [Antológia] Pozsony; Szentegyháza: AB-Art: Homoródmente Kult.
Egyesület. 127 p. Fve 190 Ft

KKöözzéépp--EEuurróóppaa  vváánnddoorraa..  11--22..  kköött. [Válogatott esszék, tanulmányok, novellák, versek,
grafikák] Kolozsvár: Komp-Press. 463 + 390 p. Kve 8500 Ft

KKrreennttzz,,  JJaayynnee  AAnnnn: Tûz és víz. Bp.: Európa. 349 p. Fve 2400 Ft

LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: A kicsik nyomában. Bp.: Gesta. 612 p. (Lôrincz L. László életmû-sorozat)
Fve 2498 Ft

LLôôrriinncczz  LL..  LLáásszzllóó: Az utolsó hvárezmi nyár: ifjúsági regény. 2. kiad. Bp.: Gesta. 349 p. Fve
1498 Ft

LLuuddlluumm,,  RRoobbeerrtt: Vaskoporsó. Bp.: I.P.C. Kv. 437 p. (I.P.C. könyvek) Fve  1595 Ft

LLuuddvvaa,,  RRoommaann: Szívfal. Pozsony: Kalligram. 356 p. Fve 2490 Ft

MMaannzzoonnii,,  AAlleessssaannddrroo: A jegyesek. Bp.: Palatinus. 732 p. (Romantikus klasszikusok) Kve
2900 Ft

MMaayy,,  KKaarrll: Dzsinnisztán fejedelme: úti elbeszélések. Bp.: Unikornis. 327 p. (Karl May
összes mûvei, 32.) Kve 3500 Ft

MMaayy,,  KKaarrll: Winnetou hagyatéka: kalandozások Észak-Amerikában. Bp.: Unikornis. 395 p.
(Karl May összes mûvei, 33.) Kve 3500 Ft

MMccCCaallll  SSmmiitthh,,  AAlleexxaannddeerr: Álom Angus: a kelta Álomisten. [Bp.]: Palatinus. 136 p. (Mítosz-
sorozat, 4.) Fve 2100 Ft

MMccCClliinnttoocckk,,  NNoorraahh: Chloé és a zsaru. Bp.: Móra. 156 p. (Mesterdetektív) Fve 1490 Ft

„MMeeggyyüünnkk  ééss  öörrüüllüünnkk  EErrddééllyynneekk”: magyar írók úti élményei. [Antológia] Csíkszereda:
Pallas-Akadémia. 242 p. (Névsorolvasás, 5.) Fve 2800 Ft

MMeennaannddrroosszz::  MMeennaannddrrooyy  DDyysskkoollooss..  [[Komédia] Piliscsaba: PPKE BTK. 199 p. (Auctores
Graeci et Latini, 2.) Fve 3600 Ft

MMeerrllee,,  RRoobbeerrtt: Madrapur. Bp.: Európa. 431 p. Kve 2600 Ft

MMiikkllyyaa  LLuuzzssáánnyyii  MMóónniikkaa: Madárkenyér: novellák. Bp.: Ráday Könyvesház. 121 p.
Fve 1200 Ft

MMiizzsseerr  AAttttiillaa: Ami marad. [Esszék] Dunaszerdahely: Nap K. 122 p. (Kaleidoszkóp könyvek,
8.) Fve 1200 Ft

MMllyynnoowwsskkii,,  SSaarraahh: Vágyak és varangyok. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 243 p. Kve 1890 Ft

MMuurráánnyyii  SSáánnddoorr  OOlliivvéérr: Felnyomták szentnek. [Elbeszélések] Kolozsvár: Erdélyi Híradó:
Elôretolt Helyôrség. 104 p. (Elôretolt Helyôrség könyvek) Kve 2240 Ft

MMuusszzkkaa  SSáánnddoorr: Mi nem lóg ha áll. [Elbeszélések, versek] Kolozsvár: Erdélyi Híradó:
Elôretolt Helyôrség. 88 p. (Elôretolt Helyôrség könyvek) Kve 2240 Ft

OOoommeenn,,  FFrraanncciinnee: Hogyan éljük túl a mosolyszünetet? [Ifjúsági regény] Bp.: Animus. 163 p.
Kve 1980  Ft

OOzzssvvaalldd  ÁÁrrppáádd: Az idô halála. 1. Kiûzetés a Paradicsomból: versek, gyermekversek.
Dunaszerdahely: Nap K. 270 p. Kve 2500 Ft

ÖÖllllôôss  EEddiitt: Bozótból kifelé: új versek. Pozsony: Madách-Posonium. 84 p. Fve 1500 Ft

PPaarrttii  NNaaggyy  LLaajjooss: Se dobok, se trombiták: Magyar Napló, ‘90-’93. [Elbeszélések,
karcolatok] 2. kiad. Bp.: Magvetô. 342, [17] p. Kve 2890 Ft

PPeellllee  JJáánnooss:: Zsidó gombolyag. [Esszék és egy drámai szatíra] Bp.: Ráday Könyvesház.
180 p.  Fve 2000 Ft

PPiillcchheerr,,  RRoossaammuunnddee  ––  SSzzûûrr--SSzzaabbóó  KKaattaalliinn: Téli napforduló. Bp.: Ulpius-ház. 639 p. Fve
3999 Ft

PPoohhll,,  FFrreeddeerriikk: A hícsík nyomában: utazás az Átjáró körül. Bp.: Ulpius-ház: Metropolis
Media. 225 p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 1990 Ft

PPoollcczz  AAllaaiinnee: Éjjeli lámpa. [Esszék] Pécs: Jelenkor. 200 p. (Polcz Alaine mûvei, 8.) Fve
2500 Ft

PPoollcczz  AAllaaiinnee: Ideje az öregségnek: naplójegyzetek 2002–2006. Pécs: Jelenkor. 282 p.
(Polcz Alaine mûvei, 7.) Fve 2500 Ft

PPoollnneerr  ZZoollttáánn: Papírrepülôk. [Versek] Szeged: Bába. 73 p. Fve 518 Ft

PPrroouullxx,,  AAnnnniiee  EE.: Szélvidék. Bp.: Palatinus. 505 p. Fve 3100 Ft

RRáácczz  BBoogglláárrkkaa: Ébredések küszöbén: versek. Pozsony: AB-Art. 55 p. (Start könyvek, 18.)
Fve 900 Ft

SSaallooffff--AAssttaakkhhooffff,,  NNiikkiittaa: Judit: egy zsidó lány mártírhalála Krisztusért: igaz történet. Bp.:
Evangéliumi K. 128 p. Fve 900 Ft

SSaarraammaaggoo,,  JJoosséé: Vakság. Bp.: Európa. 384 p. Kve 2800 Ft

SSáárrkköözzii  SSáánnddoorr: Kanyargós utakon. [Memoár] Bp.: Kornétás. 126 p. Fve 1680 Ft

SSccootttt,,  MMaannddaa: Boudica. [4.]. A kígyó látomása: a brit törzsek heroikus küzdelme a római
hódítók ellen.  Pécs: Alexandra. 469 p. Kve 3999 Ft

SShhaann,,  DDaarrrreenn: Démonvilág. 2. kv. Démontolvaj. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 264 p. Kve
1890 Ft

SShheellddoonn,,  SSiiddnneeyy: A legszebb tervek. Bp.: I.P.C. Kv. 421 p. (I.P.C. könyvek) Fve 1595 Ft

SSiimmoonn,,  FFrraanncceessccaa: Rosszcsont Peti és az idôgép. [Gyermekregény] Bp.: Animus. 94 p. Fve
798 Ft

SSiimmoorr  AAnnddrrááss: Európa-akol: versek, 2006-2007. Bp.: Szerzô. 64 p. (Z-füzetek, 126.) Fve
250 Ft

SSuuee,,  EEuuggèènnee: Párizs rejtelmei. Bp.: Palatinus. 864 p. (Romantikus klasszikusok)
Kve 3190 Ft

SSzzaabbóó  JJuuddiitt,,  GG.: Hárman a szekrény tetején. Bp.: Móra. 154 p. (Pöttyös könyvek)
Kve 1490 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Alvók futása. Bp.: Európa. 226 p. Kve 2300 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Merszi, Möszjô. Bp.: Európa. 239 p. Kve 2300 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Régimódi történet. Bp.: Európa. 525 p. Kve 2700 Ft

SSzzáánnttóó  JJuuddiitt,,  MM.: Két rózsatô. [Novellák] Bp.: Szerzô. 64 p. (Z-füzetek, 125.) Fve 250 Ft

SSzzeeppeess  EErriikkaa: Az ördöggolyó fogságában. [Memoár] Bp.: Napkút. 141 p. Fve 1890 Ft

TTaammááss  EEsszztteerr: Kolozsvártól Afrikáig. [Memoár] Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 71 p., [26] t.
(Utak, tájak, emberek) Fve 1901 Ft

TTrraavveerrss,,  PPaammeellaa  LL..: A csudálatos Mary. Bp.: Ciceró Kvstúdió. 159 p. (Klasszikusok
fiataloknak) Kve 1890 Ft

TTrruummbboo,,  DDaallttoonn: Johnny háborúja. Bp.: Cartaphilus. 204 p. (Filmregények) Kve 2700 Ft

UUrrbbaann,,  MMiilloo??: Santini nyelve: a fény regénye. Pozsony: Kalligram. 232 p. Kve 2500 Ft

VVaarrggaa  LLóórráánntt: Széttört vázák. [Bp.]: I.P.C. Kv. 332 p. (I.P.V. könyvek) Fve 1698 Ft

VVaasszzaarryy  GGáábboorr: Vigyázz, ha jön a nô. Bp.: Helikon. 341 p. Kve 3290 Ft

VViiaann,,  BBoorriiss: Venyigeszú és a plankton. Bp.: Cartaphilus. 222 p. (Szórakoztató metafizika)
Kve 2500 Ft

VVoonnnneegguutt,,  KKuurrtt: Hókuszpókusz. Bp.: Maecenas. 351 p. Kve 1950 Ft

WWiillddee,,  OOssccaarr: Az élet titka a mûvészet. Szeged: Lazi. 169 p. Kve 1990 Ft

WWooddeehhoouussee,,  PPeellhhaamm  GGrreennvviillllee: A rút rendôr románca. Bp.: Ciceró. 233 p. Fve 2200 Ft

WWuu,,  FFaann: Február virágai: Kína leánya. Bp.: Ulpius-ház. 293 p. Fve 2999 Ft

ZZaallaabbaa  ZZssuuzzssaa: A varázstoll. Pozsony: Madách-Posonium. 60 p. Kve 2500 Ft
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■ Fenébe a mûfaji meghatározásokkal. Fenébe
az olyan közhelyekkel, hogy minden ember
élete egy külön regény. Ami egyébként, termé-
szetesen, igaz, ahogy az is, hogy „csak legyen,
aki megírja”. És fenébe azzal is, hogy efféle
„skatulyázásokon” meditáljak.

Olvastam ugyanis egy könyvet. A véletlen ad-
ta a kezembe, pontosabban a posta hozta, mi-
után telefonon beszéltem a nekem ismeretlen
szerzôvel. Eredetileg úgy volt, hogy a kötet ké-
ziratát kapom meg, merthogy állítólag biztató
szavakra van szüksége egy szakmán kívüli túl-
koros írópalántának. Legalábbis ezt írta nekem
Ausztráliából az unokatestvérem, aki szintén
szakmán kívüli, viszont jó barátja Szentmikló-
si Tamásnak, s a barát, ahol tud, segít. Ahogy
az úttörô is, s ahogy a rokon is.

Tulajdonképpen fogalmam sincs, hogy miért
tartom fontosnak elmondani ennek a recenzi-
ónak az elôtörténetét1, de annak tartom, talán
azért, mert megint arra irányíthatja (na jó:
irányíthatom) a figyelmet, hogy van az irodalmi kánonon kívül is
irodalom. Jó irodalom. Merthogy Szentmiklósi Tamás Porfelhô cí-
mû, végül is magánkiadásban – vagyis kiadói, lektori s persze mar-
ketingszemléletû megméretés nélkül, a szerzô kockázatára, de per-
sze pontosabb megfogalmazásban: önnön passziója, teherbíróké-
pessége eredményeként – jelent meg. Szép, a könyv hangulatához
méltó, annak szellemét jelzô borítóval (talán a betûtípus kiválasz-
tásánál elkelt volna egy gyakorlottabb tipográfus2, ahogy az oldal-
tükör kitalálásánál is) került a Porfelhô a piacra. 

A piacra? Hát nem tudom. Könyvesboltban nem találtam, az
egyik online antikvárium kínálatában úgy szerepel, mint olyan ki-
advány, amelyik úgymond megrendelhetô. Vagyis a Porfelhô a
szerzô közelibb ismerôseihez – ha úgy akarja – eljut, a távolabbi-
akhoz talán – a többi pedig a véletlen mûve. Ennek tekintem azt
is, hogy a karcsú kötet a kezembe került. Azt nem mondanám,
hogy egyvégtében, de két végtében elolvastam, s egyre inkább a
hatása alá kerültem ennek a meghatározhatatlan mûfajú írásfo-
lyamnak3.  Amely olvasható laza novellafüzérnek, olvasható (idô
elôtti) memoárnak, egyes szám elsô személyben megírt regényes
önéletrajznak, nemzedéki vallomásnak, de (és még inkább) egy
társakat, barátokat keresô, a kozmikus magányt megszemélyesítô
férfiú ön- és közvigasztalásának.

A múlt évben a láthatóan sokat olvasó4 Szentmiklósi rábukkant
egy számára meghatározó (meghatározó, mert a fônovella – vagy
a kisregény, vagy a leghosszabb önvallomás, a Porfelhô elé mottó-
nak választotta) idézetre. Az emlékezetes beszélgetéskönyvben
(ahol Bitó László és a halálra öltözködô Polcz Alaine cserélte ki
gondolatait, no nem az elmúlásról, hanem minden pillanatában
a múló életrôl) Polcz mondta azt, hogy ô sajnos nem igazi író,
mert az „igazi” megteremt egy világot és átéli, úgy, ahogy Móricz
tette, amikor egyszer feldúltan és kétségbeesetten rohant be a ká-
véházba, mondván, megölt valakit, és tényleg, egy regényalakja
gyilkosság áldozatává lett. „Nekem nincs írói fantáziám. Én csak
rekonstruálni tudom az eseményeket.” – vallotta meg az Írónô, s

bújtatva ezt üzeni könyve leendô, potenci-
ális (egyébiránt többször is megszólított)
olvasóinak Szentmiklósi. Az Író.

Aki, persze, lehet hogy majd egykönyves
marad, mint az az irodalomban elô szokott
volt fordulni5 Ilyen értelemben tehát itt van
elôttünk ez a „fantáziátlan”, ez a nem tu-
dom én milyen beskatulyázhatatlanul ma-
gát kínáló, olvastató kötet, amelynek leg-
fontosabb nézôpontját még el sem árultam.
A könyv ugyanis a szerzô és a foci közötti
szövevényes viszonyrendszernek megkapó-
an gyötrelmes históriája. A világ labdanézet-
bôl. A társadalom a grund utáni (cselekben
és árulásokban gazdag) helyszín, a Károlyi
kerti nézôpontból – porfelhô takarásában.
A lakóház (kényszerû) közössége az 1960-as
évek eleji tévés meccsközvetítések prizmájá-
ban. A család és annak egyedei a focirajon-
gás és az idegenkedés (vagy ha filozófialilag
is közelítem: elidegenedés, kiábrándulás)

hálójában. Nincs olyan momentuma az életnek – pontosabban a
szerzô (vagy ha úgy tetszik: a mû fôhôse) életének, az elsô pohár
sörtôl, az elsô csókon át, a beatzenében való megmerítkezéstôl, az
angol nyelvvel kötött „vérszerzôdésen” (vagyis az önszántú nyelv-
tanuláson) vagy a farmernadrágok beszerzésén és viselésén át, ami
valahogy ne a „bôr” körül alakulna ki, vagy ne ahhoz lenne köze.

Az életben alighanem rejtôzködô, a magányos tömeg alighanem
fokozottan magányos, a „kéne egy csapat” kínját-vágyát megélô,
kozmikus egyedüllétét kikezdhetetlenül (meg)ideologizáló szer-
zô, úgy tûnik, egész életében ezt a könyvet írta, élte. Fejben, lé-
lekben, testben – s most már papíron is. „Tizennégy–tizenötéve-
sen azon kaptam magam, hogy nosztalgiázok” – írja egy helyütt,
kulcsmondatként is felfoghatóan az ötvenes évei közepén járó
Szentmiklósi, akinek nosztalgiája, érzésem szerint soha nem a
megtörtént valóság iránt, hanem az elképzelt, az álmodott (a meg
nem valósult, de akár még meg is történhetett volna), vagyis terem-
tett világa iránt gyógyíthatatlan. Aki például valóságos, átkozott
tragédiaként élte és éli meg a „korszerû” futballt, vagyis a tökély-
re fejlesztett cirkuszt, ahogy azt is, hogy a tévéközvetítések után
immár a lelátók óriás kivetítôjén is megjelent a „replay” – az egy-
szeriség varázsának könyörtelen gyilkosa. 

1 Illetve, dehogy nincs, nagyon is tudom, de ez még egy ideig legyen meglepetés…
2 Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy ez a könyv kvázi-kötet lenne, ez a

könyv nem csak könyvnek néz ki, de könyv is – jól van szerkesztve a szerzô és a nyil-
ván barát Jakab István által, a szöveget korrektor is többször láthatta, nem hemzseg-
nek benne a magánkiadásokra oly jellemzô sajtóhibák, és a számítógép generálta
elválasztási képtelenségeket is korrigálták.

3 Ami számomra – már magán az íráson túl – azért is figyelemre méltó, mert kortár-
sak, mint a könyvbôl valószínûsíthetô, iskolatársak vagyunk, nemzedéki tapaszta-
lataink közösek, még ha szemléletünk, következtetéseink eltérnek is egymástól.

4 Azért és abból látható, mert könyve telistele van olyan, pengepontosan válogatott
közvetett vagy közvetlen idézettel.

5 A példákat, ezúttal, az olvasó engedelmével, mellôzném, kinek-kinek van errôl úgyis
saját listája.

Murányi Gábor
Szentmiklósi Tamás: Porfelhô
Magánkiadás, 164 oldal, 2000 Ft
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gyermek, ifjúsági

Hasznos és érdekes tudnivalók
■ Hadd kezdjem aktuális könyvszemlémet egy egészen
különleges képeskönyvvel, Stephen Biesty Az  ókor világa
c. kötetével. Az alcíme – Egyiptom. Róma. Hellász. Látvá-
nyos keresztmetszet – tulajdonképpen (majdnem) mindent
elárul róla, de az elôbbi jelzôs szerkezetet érdemes kissé
részletesebben értelmezni. A könyv három ókori civilizá-
ció rejtett titkait mutatja meg: viszonylag kevés szöveg-
gel, viszont pontos, aprólékos színes ábrákkal. Az oldal-
párok hasonlítanak kicsit egy képes szótárhoz: a rövid fô-
szöveg után a pompás ábra részleteit
tömör magyarázatok kísérik, de a látni-
való egy részét csupán szavak, tômon-
datok kísérik. De mit is láthatunk a ké-
peken? Csak példaképpen: az egyipto-
mi Elephantiné kikötôjét, Amon-Ré
karnaki templomát, a szakkarai lépcsôs
piramist – a Colosseumot, Traianus
fürdôjét, egy római utcát és házat – a
laurioni ezüstbányákat, az Akropoliszt,
a vásárt az Agorán. De ellátogathatunk
egy-egy esküvôre, temetésre, cirkuszba
is. Megbámulhatjuk az ókori építészet
csodáit és képet kapunk a hétköznapi
életrôl. S úgy tehetünk szert (könyves)
idôutazásunk során élményekre és tu-
dásra, hogy egyszerre látunk mindent kívülrôl és belülrôl – a ke-
resztmetszeti ábrázolásnak köszönhetôen. A nagy alakú könyvet
kisszótár, név- és tárgymutató, a szövegben elôforduló istenek és
istennôk „kislexikona” zárja. 

Az elôzô kötet utolsó fejezete egyenesen átvezet bennünket a
Mi micsoda sorozatban megjelent Jörg Wimmert-mûbe, mely az
Olimpiákról szól. A gyönyörûen illusztrált kiadvány  természete-
sen foglalkozik az olimpiai eszmével, a sportágakkal és a híres
olimpikonokkal, a  nyári és téli olimpiával, sôt a paralimpiai já-
tékokkal is, összehasonlítja az ókori olimpiákat a  modern kori-
akkal. Nem hallgatja el az ellentmondásokat és a gondokat sem.
Aktuális ez a szemléletes összefoglalás, hiszen idén nyáron Pe-
kingben kerül sor a huszonkilencedikre. És az olimpiai láng már
úton van. (Fordította: Frenkel Attila.)

Mi az esôerdô? Hogyan keletkezik? Milyen a felépítése? Miért
él olyan sok faj a trópusi  esôerdôben?  Ezekkel az igazán izgal-
mas kérdésekkel indítja a Föld egyik legcsodálatosabb  életterét
bemutató könyvét Andrea Mertiny. A német szerzô, a WWF Vi-
lág Természetvédelmi Alap munkatársa, elmagyarázza, milyen
fontos szerepük van az esôerdôknek a Föld természeti
egyensúlyának megôrzésében. A 6. oldal térképén lát-
hatjuk, hol helyezkednek el esôerdôk: az Egyenlítô
mentén (a Ráktérítô és a Baktérítô között), Dél-Ameri-
kában, Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, az indonéz szi-
getvilágban. És kiterjedésük csökken! Pedig az esôerdô-
ket meg kell és meg lehet ôrizni! (Fordította Szitnyainé
Gottlieb Éva és Németh Mária.)  

Mintha nem ide született volna
A nagyon is valóságos, olykor zöld pokolnak nevezett
esôerdôbôl lépjünk át egy meseibe, amelyrôl sokat sej-
tetnek a bevezetô sorok Paul Stewart & Chris Riddell A
Szirt Krónikái. Erdômélye c. kötetében. „Messze-messze,
a távolban a Szirt úgy emelkedik a semmi fölé, akár a

végtelen óceánt átszelô hajó sejtelmes
orrdísze. A Szirt fokáról zubogva hull
alá a mélybe a Szirt-folyó /.../ A ha-
talmas folyam a szárazföld belsejében
ered, a sejtelmes és titokzatos Erdô-
mélyén. /.../ A sejtelmes és titokzatos
erdô még azok számára is veszedel-
mes hely, akik az otthonuknak
mondják. Vannak egypáran: fatrol-
lok, mészárlók, mézgloblinok, hárpi-
atrogok. Számtalan lény és furcsa
szerzet tengeti életét a rengeteg erdô
gôgös fakoronáinak félhomályában.”
Fanyûvô Veselke már sokszor elme-
sélte a 13 éves, azaz mindjárt felnôtt-

nek számító Ágosnak, hon-
nan kapta a nevét. (Ez volt az
elsô szó, amit 3 évesen – elég
késôn – végre kimondott. Ad-
dig, amíg meg nem szólalt,
nem lehetett neve.) Anyja
most azzal egészíti ki a törté-
netet: Ágos valójában nem az
ô és férje, Pozdor gyermeke,
hanem talált gyerek. Kapor-
szakáll, a fatrollok vezetôje,
tanácsadója, bölcse annak
idején nemhiába figyelmez-
tette Veselkét, jól vigyázzon a
fiúra, mert különleges. Ez a
fiú a hôse az izgalmas, bor-

zongató, meghökkentô ötletekkel teli könyvnek, mely egy soro-
zat elsô darabja. Leleményes, és minden részletében kidolgozott
mesei univerzum az író és a grafikus közösen teremtett világa. A
fatrolloknak sohasem szabad letérniük a kitaposott útról, Ágos
(persze!) megszegi a szabályt, s ettôl veszedelmes, életveszélyes
(és néha meg mókás) kalandokba keveredik, amikor elindul
nagybácsikájához, Háncskéreghez. Vele van a Veselkétôl kapott
amulettje, a névadó kése... Végeredményben származása titká-
nak kell kiderülnie. (Fordította: Katona Ildikó.)

Emily, Piki, Lufi és „Rosie-nózi”
Az itt következô négy regénybôl három elsôsorban lányokról szól,
tehát látszólag ôk járnak jól, de fordítsuk meg nyugodtan a dolgot:
éppen azért ajánlom a fiúknak, hogy olvassák el  mindenekelôtt a

Lufiról és Rosa van Dijkról szóló újabb kö-
tetet, mert azokból – hála a szerzôk pontos
megfigyeléseinek és „jól mûködô tollának”
– legalábbis nagyjából kiderül, milyenek a
lányok, hogy gondolkodnak, miért viselked-
nek úgy, ahogy... Sem Lufit, azaz Dalos
Hannát, sem Roozt nem kell bemutatnom,
ifjú olvasóink ismerhetik már ôket a Lufi és
Szamóca, Lufi és a zûrös vakáció c. Balázs
Ágnes-, illetve a Hogyan éljük túl az elsô csa-
lódást?, Hogyan éljük túl az elsô csókot?,
Hogyan éljük túl önmagunkat? c. Francine
Oomen-kötetbôl. Ízelítô a  folytatásból: Ro-
sie folytatja az ímélezést és MSN-ezést bará-
taival, Jonas-szal és Estherrel, van  mirôl ír-
nia: második férje halála után anyja új mun-
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kahelyet talál Amszterdamban, ezért
Groningenbôl oda költöznek. Ez vi-
szont azt jelenti, hogy el  kell válnia
Orrtól... (Ezzie és Jonas levelei is ér-
dekesek, mondanom se kell.) A hol-
land tinik kedvenc sorozatának új da-
rabja, Hogyan éljük túl a mosolyszüne-
tet?, Törô Krisztina fordításában izgal-
masan és szórakoztatóan (humorral
színezve a sötét felhôket) szól szere-
lemrôl, barátságról, gye-
rek–szülô kapcsolatról (utóbbi-
hoz: Hogy kell bánni egy dep-
ressziós anyával?) 

A Pöttyös könyvek sorozat
valamivel fiatalabb  hôsnôjé-
nek új iskolai féléve egy kis bal-
esettel, károkozással kezdôdik.
És Lufi azt hiszi, egy vén bo-
szorkánnyal hozta össze a sors.
Hogyan lesz ebbôl boszor-
kányfarsang, ahol ô maga is
boszi? Hogyan bôvül titkos
társaságuk? Ezt meséli el Lufi és
a boszorkányfarsang c. új köny-
vében az írónô, szeretetteljesen ábrázolva találékony és kajla, lelki-
ismeretes és cseles fôhôsét.

Pásztor Árpád Muzi c., 1930-ban keletkezett regénye A múzeum-
kerti fiúk alcímet viseli. Ezt leírva, ugye, rögtön értelmet nyer a fô-
cím. De az író, Molnár Ferenc kortársa, barátja s talán A Pál-utcai
fiúk-beli egyik Pásztor fivér modellje, nem csupán a múzeumkert-
rôl írta e könyvét, ez a régi Pest rajongóinak nagy örömet szerzô
mû a szerzô gyerekkorába, az 1887/88-as évek  világába kalauzol-
ja az olvasót. A regény(es korrajz) fôhôse, Piki okos és bátor, érzé-
keny és  roppant ügyes. S rengeteget olvas! A Múzeumkerttôl a Vá-
rosligetig, s még sokfelé elkísérhetjük ezt az elemistából gimnazis-
tává elôlépô derék kis fickót, például Bartos Elzáékhoz, vagy Kol-
litzerékhez. (Oda leánykérôbe megy!, emide házitanítóskodni.)

Piki, mint mondtam, sokat olvas, L. M. Montgomery igazságszere-
tô, talpraesett, bájos kis  hôsnôje, az árva Emily nemcsak szívesen
olvas, hanem ír is: verseket, elbeszélô költeményt, valamint levelet
(valójában naplót) – halott apjának-anyjának. Emily már a második
nyarat tölti az ôt örökbe fogadó Elisabeth néninél, de most meg-
hívja másik öreg rokona, Nancy néni. Nála egészen másként (ter-
mészetesen, ôszintén) lehet viselkednie, beszélnie, mint ahogy
„otthon”, azaz New Moonban kell. Címe szerint az Emily 2 a Ba-
rátságok könyve. És egy titok  megoldása teszi igazán izgalmassá ezt
a 19. század végi (kanadai) világnak a patinájával bevont, de sem
formailag, sem tartalmilag nem avuló „lányregényt”.

A lovaglás több mint sport
„Nemcsak a léleknek, hanem a testnek is
jót tesz a lovaglás. Ezt a mai korban,
amikor a gyerekek napjuk nagy részét ül-
ve, s fôként számítógép elôtt töltik el,
nem szabad lebecsülni” – szólítja meg a
szülôket Heike Lebherz Lovasiskola gyere-
keknek c. kötetének elején. Aztán persze
rögtön a „célközönségéhez” tartozó ked-
ves, ifjú olvasóhoz fordul: „Szívesen ta-
nulnál lovagolni? Nagyszerû elhatározás,
hiszen lovakkal foglalkozni, lovagolni
óriási élmény.” Ez után persze a Lónak is kijár egy „Szia!” –
azaz: személyleírást ad a Lóról, megismertet a ló anatómiájá-

val, szól a ló lelkivilágáról, az ápo-
lásáról, az esetleges betegségeirôl.
Az öltözék és a  felszerelés megis-
merése után már közeledhetünk
az állathoz. De hogy felülhessünk
rá, ahhoz pl. erônlét is kell, s meg
kell elôznie mentális tréningnek.
A szerzô ebben a fôleg fotókkal
gazdagon illusztrált kötetben, 130
oldalon elmondja a legfontosabb
dolgokat, amik ennek a gyönyörû
és izgalmas hobbinak a megalapo-
zásához szükségesek. A Kiadó to-
vábbi olvasmányokat is ajánl a kö-

tet végén, és megad hasznos címeket (lin-
kek) is. (Fordította: Lelkes Zsófia.)

Délvidék lánya északon 
Kertész Erzsébetnek A fejedelemasszonyról,
azaz Zrínyi Ilona életérôl szóló könyve
semmiképpen sem regény, nem is ún. re-
gényes életrajz, de tanulmánynak sem ne-
vezném. Ám  nem érdemes a mûfaj kérdé-
sével bíbelôdni, sokkal fontosabb, hogy

letehetetlenül izgalmas olvasmány egy jelentôs történelmi
személyrôl, egy különleges asszonyról. Ô a felségárulásért
Bécsújhelyen kivégzett Zrínyi Péter legelsô leánygyermeke,
akinek nagybátyja, a költô,  had-
vezér és politikus Zrínyi Miklós
volt a példaképe. Ô II. Rákóczi
Ferenc édesanyja. Ô a vár  pa-
rancsnoka, amikor a hírhedt tá-
bornok, Caraffa vezetésével a
császáriak ostromolják Munká-
csot. És elsô férje, I. Rákóczi Fe-
renc korai halála után hitvese a
hányatott sorsú Thököly Imré-
nek. Fontos, kiemelkedô, nem-
zetközileg ismert szereplôje a 17.
század végi zavaros, bonyolult és
ellentmondásos magyarhoni tör-
ténelemnek. Kertész Erzsébet
történetileg hiteles források alap-
ján (levélrészletek, feljegyzések idézésével is) rendkívül
plasztikus képet nyújt errôl az érzô, vívódó, céltudatos,
bátor és a nélkülözéseket méltósággal viselô, nagyszerû
asszonyról, aki 22 évesen került a napfényes délvidékrôl az
ország hûvösebb, északi felébe. Hatvan évet élt.

Cs. A.

Balázs Ágnes: Lufi és a boszorkányfarsang. 240
old., 1490 Ft (Móra); Biesty, Stephen: Az  ókor vi-
lága. 78 old., 3490 Ft (Móra); Kertész Erzsébet: A
fejedelemasszony. 163 old., 2100 Ft (Holnap); Leb-
herz, Heike: Lovasiskola gyerekeknek. 136 old., Ft
(Mezôgazda); Andrea Mertiny: Esôerdôk 48 old.,
2570 Ft (Tessloff és Babilon); Montgomery, L. M.:
Emily 2 – Barátságok. 198 old., 1999 Ft (Könyv-
molyképzô); Oomen, Francine: Hogyan éljük túl a
mosolyszünetet? 163 old., 1980 Ft (Animus); Pász-
tor Árpád: Muzi 224 old., 1790 Ft (Móra); Ste-
wart, Paul – Riddell, Chris: A Szirt Krónikái. Er-

dômélye. 270 old., 2999 Ft (Könyvmolyképzô); Wimmert, Jörg:
Olimpiák 48 old., 2570 Ft (Tessloff és Babilon) 2
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Rónay László irodalomtörténészként Márairól írt mo-
nográfiájával, a katolikus irodalom kutatásával, vala-

mint a nyugatosokról szóló írásaival vált ismertté.
Egyetemi tanárként sokan élvezhetik ma is ragyogó

mesélôi stílusát és humanista felfogását. 40 éve dolgo-
zik a Vigiliának, fôszerkesztôje volt az Új Embernek.

Rózsadombi otthonában nemcsak a könyvek alatt ros-
kadoznak a polcok, hanem egy 3000 darabos, komoly-
zenei CD-gyûjteménnyel is rendelkezik, fôleg kedven-

ceibôl, a barokk és rokokó zeneszerzôk mûveibôl.

■ – A tavalyi évben Földindulás elôtt címmel publikálta nap-
lójegyzeteit, amelyben közzéteszi nem éppen dicsérô véle-
ményét politikáról és társadalomról, és amelyet arra hivat-
kozva írt meg, hogy beszûkültek a publikálási lehetôségei.
Azt írja, hogy  mentsvárat már csak a család, az Evangélium,
a barátok, az olvasmányok, az oktatás és a zene jelent.
– Manapság véleményem szerint az értelmiség hallgat. Ami hely-
telen. Én pedig jártatom a számat. Nyolc éve írok egyfolytában
naplót, és talán érdekes, legalábbis, ami az irodalommal foglal-
kozó részeit illeti. A múlt évben megjelent kötetnek folytatása is
lesz, egy részlete a Hungarovox kiadónál jelenik meg a közeljö-
vôben, más része a Kairosznál. Az lesz a címe, hogy Zöld-fehér
szívvel hegyen-völgyben, mert gyerekkorom óta Fradi-drukker
vagyok és sajnos, gyászosan szemlélem a jelenkori fejleményeket.
– Kicsit Máraira hajaz ezzel a naplóírással.
– Tudja, nekem Márai nagyon kedves íróm. Találkoztam is vele
egyszer, még gyerekként, amikor apám karon ragadott és lecipelt
egy Margit utcai vendéglôbe, ahol találkoztunk egy iszonyú ma-
gas, roppant ellenszenves emberrel, aki sehogysem tudott velem
mit kezdeni és én se vele. Késôbb ezt a találkozást megírta a
Föld, föld címû könyvében. Felnôve úgy éreztem, tartozom ne-

ki annyival, hogy írjak róla egy monográfiát. Apám szerkesztet-
te a Révainál a drapp sorozatban megjelent regényeit. Amikor
készülô könyvembôl kiküldtem neki az elsô variációt, nem javí-
tott bele, hanem küldött hozzá egy dedikált könyvet. Úgy érez-
tem, most kerültem be igazán az irodalomba. Én voltam az el-
sô, aki összegzôen megírta az életét. Voltak róla már résztanul-
mányok, de összegzô nem.
– Ez a kötet többször megjelent azóta, és felsorakozott mel-
lé egy sor más írás és kiadvány Máraival kapcsolatban.
– Az én könyvem, mint elsô, érthetô módon elfogyott, csinál-
tam egy rövidebb változatot, és most megírtam egy kiegészített
kötetet, amibe a kinti írásait is belefoglalom, és ami olaszul is
meg fog jelenni. Azóta nálam sokkal alaposabban és mélyebben

kutatják a mai irodalomtörténészek a Márai-életmûvet. Én írtam
elsôként monográfiát Kosztolányiról, Sík Sándorról és Mécs
Lászlóról is. Szeretem ôket.
– Fogalmazhatunk úgy is, hogy Tanár Úr fedeztette fel újra a
szakmával és a közönséggel.
– Úgy gondoltam, hogy féloldalas a magyar irodalom, hogyha
nem szólunk olyan alkotókról, mint Mécs László, aki a maga ko-
rában nagyon népszerû volt. Sík Sándor pedig vitán felül nagy
jelentôségû költô volt. Persze ôket továbbra is kihagyják a most
készülô irodalomtörténetekbôl, de kihagyják Tóth Árpádot vagy
Juhász Gyulát is. Nem szeretem és nem értek egyet a most diva-
tos, úgynevezett irodalmi kánonnal.
– Ha végigtekintünk az irodalomtörténészi munkásságán, el-
sôsorban a nyugatosok tûnnek fel a horizonton.
– A Nyugat nagy nemzedékével és a Harmadik Nemzedékkel
foglalkoztam sokat. Annyi elônyöm volt a nemzedéktársaimmal
szemben, hogy személyesen ismertem ôket. Nekem Sôtér István
„Pista bácsi” volt, Radnóti „Miklós bácsi”,  Jékely  „Zoli
bátyám”. A következô generációból, Mándy Ivánt például „Ked-
ves Ivánnak” szólítottam,  Nemes Nagy Ágnes „Édes Gyereke-
imnek” hívott bennünket a feleségemmel. Ez feltétlenül elôny.
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Zoli bátyám, Pista bácsi és a többiek
Amikor az irodalom hétköznapi valóság 



– Az édesapjáról, Rónay Györgyrôl is írt könyvet.
– Tulajdonképpen nem tettem mást, mint összegyûjtöttem a ró-
la szóló írásokat és ezt közzétettem. Nagy ember volt és én pró-
bálok törtetni a nyomában, de nem nagyon sikerül. Csúnya vi-
lágban élt, ahol jobbról és balról is szorongatták. Apámról szép
emlékem, amikor a Balatonnál esténként nekem, a gyereknek a
Toldi estéjét olvasta, amit hamarosan kívülrôl tudtam. 
– A család szemlélete és gondolkodása nem igazodott az el-
múlt rendszerhez. A Tanár Úrnak könnyebb volt, mint az
édesapjának?
– Engem apám betett a piarista gimnáziumba, ahol nem érez-
tem a világban dúló szorító ellentéteket. Védettek voltunk. Egy
évig nem vettek fel az egyetemre, de nem dôlt össze a világ,
anyagmozgatóként dolgoztam. Aztán felvettek, és elvégeztem,
olyan ragyogó professzorok oktatásában, mint Szabó Árpád,
Bóka, Bárczi Géza, vagy Paizs Dezsô. Bicskére kerültem egy ál-
talános iskolába tanítani, ahol még cigányosztályom is volt.
Szerettek, az egyik tanítványom azt mondta: „Magából még
vajda is lehetne!” '970-ben elkerültem a PIM-be, majd 1973-tól
az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztam, és kilencventôl
tanítok. Az egyetemre Király István hívott meg, aki olyan em-
bert keresett, aki nem marxista. 
–  Az Irodalomtudományi Intézetben nem volt hátrány a
nem marxista háttér?
– Dehogy! Vásárhelyi Miklóstól az egész irodalmi ellenzék ott
dolgozott. Sôtér mindig azt mondta, hogy aki az intézetben
van, az nem dolgozik, hanem menjünk haza és dolgozzunk. Ez
nagyon baráti dolog volt. Tagja volt az intézetnek többek között
Pomogáts Béla, Kenyeres Zoltán, Bodnár György. Megcsináltuk
a „sóskát”, mert muszáj volt, de közben mindenki a maga dol-

gával foglalkozott és csinálta,
amit szeret. Én például fogla-
kozhattam Szentkuthyval, aki-
rôl csak zárójelben jegyzem
meg, hogy amikor a feleségem
az ô feleségét kezelte, egy fél
üveg Nutellát adott a nejemnek
hálája jeléül. 
– Sokat publikált az utóbbi
években. Irodalomtörténeti
munkái mellett az unokáiról
is több könyvet írt (Kalando-
zás unokáimmal, Növekvô
unokáim).
– A gyerekektôl sokat lehet ta-
nulni, ôk valahogy másképp lát-
ják a világot. Észreveszik azt,
amit mi meg se látunk.  A velük
töltött idôrôl szólnak ezek a

könyvecskék. Mikor kicsik voltak, sokat sétáltunk és játszottunk
együtt. Gyakran meséltem nekik – fejbôl. Ma is kölcsönöznek tô-
lem könyveket, és néha velem fogalmaztatják meg a dolgozataikat.
– Néhány évvel ezelôtt ifjúsági regényt is írt, Legyél önma-
gad címmel. Ez sem tipikusan irodalomtörténészi feladat. 
– Erre a munkára felkértek, mert korábban, még a nyolcvanas
években Hajrá, Felhegy címmel már írtam egy ifjúsági regényt,
ami teljesen elfogyott. Az efféle munkát mindig a balatonszár-
szói nyaraló kertjében végzem nyaranként.
– Mivel foglakozik mostanában?
– Összeállítottam egy katolikus irodalomról szóló tanul-
mánykötetet a Szent István Társulat számára. Már említet-
tem, hogy megjelenik egy naplóm és a Fradi-szív, remélem.
Szeretnék egy 20. századi irodalomtörténetet is összeállítani,
ha marad még rá idôm.

Szénási Zsófia

interjú

TTaarriiccss  PPéétteerr
EEGGYY  NNÉÉPP  KKIIÁÁLLTTOOTTTT……
11995566  ééss  aa  mmeeggttoorrllááss
288 oldal, 3200 Ft
A szerzô, aki az 56-os forradalom és szabad-
ságharc után tíz évvel született, azért írt köny-
vet az 56-os eseményekrôl, mert szomorúan
tapasztalja, hogy a magyar fiatalok többsége
igen keveset tud errôl az idôszakról. Nem tit-
kolt szándéka, hogy könyve tankönyvként is
funkcionáljon. A hitelesség kedvéért néhány
olyan, ma is élô személyt szólaltat meg, akik
sokadmagukkal részesei, alakítói voltak a for-
radalomnak. A forradalom legfontosabb tör-
ténéseit naplószerûen követi.

HHeerrnnááddii  ZZssuuzzssaa
EELLFFOOJJTTOOTTTT  HHAANNGGOOKK
AA  SSzzeegghheeôô--mmóóddsszzeerr  kkáállvváárriiáájjaa
160 oldal, 2200 Ft
Minden szervnek, így az ereknek is létezik
ún. rezonancia frekvenciája, melyen kivéte-
les energiaátadásra van lehetôség. Ezt az
ereink számára való hangenergia-átadási le-
hetôséget ismerte fel Dr. Szegheô Miklós. Az
érszûkület és más érrendszeri betegségek
kezelésére alkalmas találmánya ugyan befu-
tott, de a módszere elterjedése már nem az
ô nevéhez kötôdött. Mások más néven gyár-
tott készülékekkel húznak hasznot belôle.
Egy magyar feltaláló tipikus kálváriája.

SSoommooss  RRóóbbeerrtt
AALLEEXXAANNDDRRIIAAII  TTEEOOLLÓÓGGIIAA  (2. kiadás)
306 oldal, 3200 Ft
A kötet az alexandriai ókeresztény teológi-
ai hagyomány történetét igyekszik végigkí-
sérni az elôzményektôl a 4. század végéig.
Ez a korszak a keresztény gondolkodáson
belül a tudományos jellegû teológia kifor-
málódásának idôszaka.

FFyynnnn
HHAALLLLÓÓ,,  MMIISSTTEERR  GGOODD,,  IITTTT  AANNNNAA  BBEESSZZÉÉLL!!
180 oldal, 2600 Ft
London. Külváros. Ködös éjjel. A felnôtté vá-
lás küszöbén álló tizenkilenc éves fiú a hajó-
dokkok között kóborolva egy ötéves kislány-
ra bukkan. Ettôl a pillanattól kezdve mind-
kettôjük élete gyökeresen megváltozik. Sajá-
tos kapcsolat szövôdik közöttük, és a hagyo-
mányos felnôtt–gyerek szerep helyett, egy-
mást kölcsönösen tanítva-segítve fedezik fel
önmagukat, a világot és annak teremtôjét.

GGáárrddoonnyyii  JJóózzsseeff
AAZZ  ÉÉLLÔÔ  GGÁÁRRDDOONNYYII
544 oldal + 16 o. színes illusztráció, 3800 Ft
Nem szokványos életrajzi dokumentumre-
gény Gárdonyi József könyve. Gárdonyi Gé-
za egyik fiaként az életrajzírás szempontjá-
ból a lehetô legelônyösebb nézôpontból,
családon belülrôl, bennfentesként figyelve
az eseményeket, követi végig édesapja éle-
tét, születésétôl haláláig. Ráadásul Gárdo-
nyi József maga is szépírói erényekkel meg-
áldott tanárember, aki értô módon nyúl a
hatalmas dokumentumanyaghoz, amelyet
beépít az életrajzába.

A Jó könyv – szolgálat

A KAIROSZ KIADÓ AJÁNLATA

Kairosz Kiadó
1134 Budapest, Apály utca 2/B.
Telefon/fax: 359-9825, 273-1079

E-mail: kairosz@hu.inter.net



■ Nem jelenhet meg annyi apa-
és anyaregény e kettôs tematika
(érthetô és magyarázható) nép-
szerûsége idején, hogy a tárgy-
kör sikeres könyvei ne fogadnák
be, a közönség pedig ne fogadná
örömmel az érkezôt! Évtizedek,
akár évszázadok hosszmetszeti
ábrázolására, egyszerre intenzív
és extenzív kor-leképezésre,
elemzô, kritikai állásfoglalásra,
morális életprogram és ars poeti-
ca kimondására egyként alkal-
mas ez a prózaforma.

Az 1936-ban született Pünkösti
Árpád más jellegû közelmúltbeli
munkái után – a szövegbôl ki-
hallhatóan: hosszas felkészülést
követôen, de viszonylag gyors,
megfeszített iramban – roppant
izgalmas, olvasmányos (család-
történet jelölésû) emlékezést
adott közre minap, Az alsó fiók
címmel. A kiadói mûhely – a
Népszabadság Könyvek – is szív-
ügyének érezte, hogy régi mun-
katársa opuszát szép papíron,
igényes tipográfiával, változatos
dokumentumok illusztrációival és egy kisebb „fényképal-
bum” kíséretében publikálja. 

A súlyos, tekintélyes könyv meghálálja a beléje fektetett
energiákat, rászolgál a könyvtárgy-eleganciára. Bocsássuk
elôre azonban, hogy mindezt valószínûleg fele ekkora ter-
jedelemben még inkább igazolta volna. A textus szíveként
egy (nem különösebben hosszú) feljegyzés, visszaemléke-
zés dobog, melyet a szerzô édesanyja készített. Ennek az
anyagnak a sokszori, töredékes vagy terjedelmesebb idézé-
se érthetô hálagesztus a fiú részérôl, s valóban: jobbára az
itt felfejtett titkok, megvilágított sorstörténések, érzelmi
pulzálások serkentik a gazdag matéria (a családhistória, a
személyes élettörténet) feldolgozására, saját optikájú be-
mutatására Pünköstit. A részben idôbontásos regénystruk-
túra is bátran építhet az anyai testamentumra. Ugyanakkor
a katalizáló írásmûhöz való sokszori visszatérés és a – véle-
ményünk szerint – mértéken felüli, magát csak a szubjekti-
vitásban, a fiúi érzelmekben igazoló idézés szét is zilálja a
történetmondás „menetrendjét”. Késések, korai megérkezé-
sek, értelmezési-értési félresiklások keletkeznek a maga
majdnem ötszáz oldalát teljességgel uralni nem képes szö-
vegben. Ismert alkotáslélektani szituáció, hogy a mûvész-
nek, a valóságirodalom mûvelôjének valamit „ki kell írnia
magából”. Talán ez eshetett meg Pünkösti Árpáddal is.
Nem lenne elképzelhetetlen, hogy a késôbbiekben – példá-
ul egy kerek születésnapi ünnepi kiadvány, netán életmûve
keresztmetszet-sorozata számára – rövidítsen (a megjelení-

tés koncepciójának sérelme
nélkül) a textuson. Ami kima-
radna, azt e kiadás amúgy is ôr-
zi, jellege szerint pedig (legyen
szó akár az édesanya keze vo-
násáról, akár a fiú kommentár-
jainak egy részérôl) mindezen
árkusoknak vagy elektronikus
megörökítéseknek a családi tre-
zorban, illetve az irodalmi mú-
zeumi tárban lehetne a helyük.
Vagy akár továbbra is ama (fa-
miliárisan persze sosem eléggé
biztonságos) alsó fiókban
(mert bizony – ki ne tudna er-
rôl mesélni?! – hány alsó fiók
papírlapjainak, bizonyítványa-
inak, keresztleveleinek, kitün-
tetéséinek, újságkivágatainak
kelt már lába e biztonságosnak
hitt dug- vagy rakhelyrôl).
Pünkösti olyan „kalandos” –
különös sorsok és jellemek so-
kaságát felvonultató – családot
tudhat magáénak, amely lát-
szólag ellene szól a kisebb lé-
legzetû bemutatásnak. Magas
kort megélt édesanya és édes-

apa, akik válásuk után nem egykönnyen találnak magukra,
hogy megkezdjék (egyikük nem is Magyarországon, nem is
az európai kontinensen) második életüket. A második há-
zasságok (és további életesemények) folytán kinyíló, tere-
bélyesedô családok. A tény, hogy Pünkösti életébe nem vér
szerinti szülô, féltestvér, „véletlenül” lelt rokon is beleját-
szott, nem beszélve saját házasságairól és más fordulatok-
ról, aranyat ér az írónak. S múlt- és szemnyitogató utazá-
sokat – hol Debrecenbe, hol Brazíliáig. Az asszociációs bá-
torsággal nem fukarkodó, stilisztikailag színes, tartózkodó-
an gyónó, pátosz helyett mindig inkább iróniára hajló mû
– az említett ballasztoktól, ismétlésektôl eltekintve – egy
évszázad krónikáját lapozza fel. Néha nagyon közel visz
nevezetes személyiségekhez, néha igen sokat mond névte-
lenekrôl. Tudósít a jogi megítélhetôség dilemmáiról, a tör-
ténelmi kelepcékrôl, s arról, hogy az ember igazi énje min-
den históriai és magánéleti függönyzet, illúzió és önhitetés
mögül kitetszik (már amennyire), ha szakavatott kéz lát a
portretizáláshoz, a léleknyomozáshoz, a korrajzhoz. Olyan
ember keze, aki akkor is úrrá lesz érzelmei szélsôségein,
amikor – s melyik lapon nem?! – voltaképp ô, a történet-
mondó a fôszereplô: hiszen Az alsó fiók önéletrajz, család-
történetbe ágyazott életszámvetés.

T. T. 
Pünkösti Árpád: Az alsó fiók
Népszabadság Könyvek, 2007
479 oldal, kötve 3200 Ft
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A Szentírás történeteinek képi meg-
jelenítése a középkortól kezdve ked-
velt témája volt a festôknek. A latin

nyelvû bibliai történetek az írástu-
dók számára a kódexek képein, az
írástudatlan hívek számára pedig a

templomok freskóin váltak átélhetô
valósággá. Ennek az ábrázolási

igénynek némileg ellentmond, hogy
a krisztusi példázatok a maguk képes

beszédének szemléletessége által is
elegendôk ahhoz, hogy elképzeljük

ôket. „Ábrázolható-e a példabeszéd?
Lehet-e egy elvont tartalmat vizuáli-
san megragadni? Hogyan fejezhetô
ki egy spirituális tartalom; figuráli-

san vagy absztrakt módon?”

■ A Biblia Évében a Kálvin Kiadó a Magyar Bibliatársu-
lattal karöltve számos, a Biblia jobb megértését, a bibliaol-
vasás népszerûsítését és a Biblia kultúra- és mûvelôdéstör-
téneti hatását bemutató könyvet jelentet meg. Lôrincz Zol-
tán mûvészettörténész Jézus példázatai a magyar festészetben
címû könyve ez utóbbi kategóriába tartozik, azokat a fest-
ményeket gyûjtötte egybe az egyházi gyûjteményekbôl, a
Magyar Nemzeti Galériából, megyei múzeumoktól, vala-
mint nagyobbrészt ma is köztünk élô alkotóktól, melyek a
négy evangéliumban olvasható példázatok ihletésére ké-
szültek. A szerzô a vállalkozás majdhogynem lehetetlen
voltáról ekképpen vall: „Az ország különbözô múzeumai-
nak, gyûjteményeinek anyaga bizony ebbôl a szempontból

nagyon szegényes: alig találha-
tó ábrázolás Jézus példázatai-
ról, ráadásul magyar még keve-
sebb.” Mindezen nehézségek
ellenére is közel negyven
olyan képet sikerült a kötetbe
válogatnia, melyek stílusukban
és képi ábrázolásukban ugyan
eltérôek, egy dologban azon-
ban közösek: az alkotók sze-
mélyes hitvallásai arról, ho-
gyan értelmezik a bibliai törté-
neteket, az ábrázolás segítségé-
vel milyen újabb jelentésréte-
geket jeleníthetnek meg. „Az
ôsrégi példázatok különös mó-
don olyan mûfajt képviselnek,
amely napjaink önérzetes, a le-
egyszerûsítô és didaktikus (vi-
lág-) magyarázatoktól idegen-
kedô embere számára is folya-
matosan kihívásokat hordoz,
ugyanakkor újra és újra a sze-
mélyes felfedezés ígéretét rejti”

– írja a kötet elôszavában Dr. Pecsuk Ottó, a
Magyar Bibliatársulat fôtitkára.
Jézus kétezer évvel ezelôtt elmondott pél-

dázatos történetei a magyarországi egyházi
mûvészetben számos nevezetes alkotás
megszületését inspirálták. Lôrincz Zoltán a
példázatok ábrázolásának mûvészettörté-
neti hátterét is bemutatva a 20. századig ve-
zeti az olvasót, hogy aztán a könyv legna-
gyobb fejezetében részletesen, az egyes
evangéliumokból vett idézetek tükrében
mutassa be a képanyagot.
Az egyes képekhez a szerzô a releváns bibliai
textuson túl mûvészettörténeti jegyzeteket is
kapcsol, melyekben az alkotók rövid életrajza
és a kép keletkezési körülményeinek leírásán
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Szó – kép – hit 

Náray Aurél: Krisztus a hajóban tanít. 1930-as évek

Körösfôi-Kriesch Aladár:
A hét vak parabolája. 1903 körül



túl mûvészettörténé-
szek méltatásait, vala-
mint alkotói önvallo-
másokat is olvasha-
tunk. A képek (és al-
kotóik) többsége a
nagyközönség számá-
ra ismeretlen. Jóma-
gam az alkotások kö-
zött ismerôsként csu-
pán Simon András
néhány vonallal meg-
alkotott tollrajzait, va-
lamint egy korábbi
Nagy Gáspár-kötet-

hez illusztrációul szolgáló Keresztes Dóra-temperafestményt vél-
tem felfedezni. A könyvben azonban olyan ismertebb mûvészek al-
kotásai is megtalálhatóak, mint Borsos Miklós, Ferenczy Károly,
Körösfôi-Kriesch Aladár, Náray Aurél. A teljes 20. századot felöle-
lô válogatás jól reprezentálja a század mûvészeti törekvéseit a nagy-
bányai festôiskolától a szecesszión át a minimalizmusig és a poszt-
irányzatokig. 

A festményeken sokféle egyedi látásmód, látomás mutatkozik
meg, a bibliai történetek által kiváltott lelki hatások a mûvészek szû-
rôin át esztétikai élménnyé alakulnak. A személyes hit képi formá-

ciói prédikáló alkotások, melyek a Bibliát nem forgató emberek szá-
mára is képesek érvényes üzenetet közvetíteni – ebben további se-
gítséget jelentenek a képekhez kapcsolt bibliai idézetek is, valamint
a példázatok teológiai jelentôségérôl írt rövid bevezetô fejtegetés.

A könyvhöz kapcsolódóan a Ráday utcai Biblia Múzeumban
kiállítás nyílt, ahol a könyv anyagából 27 festmény megtekint-
hetô. A jézusi példázatok és a mûvészek személyes hitélménye
újabb, eddig feltáratlan kapukat nyithat az olvasó, látogató szá-
mára; s a hit, mely ugyan hallásból van, a látni, tapintani vágyó
„Tamásokat” is közelebb hozhatja a lélek- és életformáló evan-
géliumi üzenethez. 

Pompor Zoltán

Lôrincz Zoltán: Jézus példázatai a magyar festészetben
Kálvin Kiadó, 120 oldal, 2100 Ft

könyv és képzômûvészet

RREEMMÉÉNNYYIIKK  SSÁÁNNDDOORR  ÖÖSSSSZZEESS  VVEERRSSEE  II––IIII..
SSaajjttóó  aalláá  rreennddeezzttee::  DDáávviidd  GGyyuullaa
I. kötet: 680 oldal, II. kötet: 512 oldal, 4600 Ft
A két kötet több mint 400, a korábbi gyûjteményekbôl hiányzó ver-
set tartalmaz. 

LLôôrriinncczz  ZZoollttáánn
JJÉÉZZUUSS  PPÉÉLLDDÁÁZZAATTAAII  AA  MMAAGGYYAARR  FFEESSTTÉÉSSZZEETTBBEENN
120 oldal, 2100 Ft
E kézikönyv célja, hogy az olvasó a mûvészi alkotások szemlélése
és a bibliai szövegek hozzáolvasása révén teljesebben megértse a
példázatok ma is érvényes üzenetét.

AAlliisstteerr  MMccGGrraatthh  ((sszzeerrkk..))
AA  KKEERREESSZZTTYYÉÉNN  HHIITT
352 oldal, 4300 Ft
A keresztyén hit alapelveit, és a világ legnagyobb vallási közössé-
gének évszázados változásait foglalja össze e szép kötet, szembe-
sítve azokat korunk és civilizációnk aktuális kérdéseivel.

PPeeccssuukk  OOttttóó  ((sszzeerrkk..))  
BBIIBBLLIIAAIISSMMEERREETTII  KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVV
BBeevveezzeettééss  ééss  mmaaggyyaarráázzaattookk  aa  SSzzeennttíírrááss  kköönnyyvveeiihheezz
676 oldal, 3500 Ft
A neves hazai bibliatudósok tollából származó összeállítás közért-
hetô módon közöl fontos tartalmi, irodalom- és kultúrtörténeti háttér-
ismereteket az egyes bibliai könyvekrôl.

A KÁLVIN KIADÓ ÉS A
MAGYAR BIBLIATÁRSULAT AJÁNLATAKeresztes Dóra: Az

elveszett drahma. 2001

Deim Pál: A magától növekedô vetés. 2007
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Egyre komoruló hangulatról árulkodnak Lengyel
László politológus könyvei. Hat évvel ezelôtt még

komédiába hajló királydrámát írt a magyar politiká-
ról, két esztendeje újra a nemzetközi mezônybe való

beilleszkedés-kiválás politikáját elemezte. A napok-
ban boltokba kerülô kötetének Hajnóczi Péter láto-

mása nyomán A halál kilovagolt Magyarországról
címet adta, a magyar rendszerváltás tragédiájának
okát keresi, megkérdezi: az elit felelôssége-e a ku-

darc, s van-e kiút a jelenlegi, nemzedékek ütközését
is maga után vonó helyzetbôl.

■ – Sejtette a koalíciós válság bekövetkeztét, amikor a köny-
vét nyomdába adta? 
– Nem, más kimenetelben gondolkodtam. Azt hittem, a balol-
dal felismeri, errefelé nincs tovább, és a jobboldal is belátja az
eddig követett politika folytathatatlanságát, majd pedig verseny-
be kezdenek, hogy ki oldja meg a helyzetet. Feltételeztem az
életösztön mûködését. Nem gondoltam, hogy ezt az öngyilkos
szakító akciót akármelyik fél végrehajtja. A vezetô elit 1956 óta
mindig fölismerte a szakadék elôtt, hogy most meg kell állni. A
89-es békés hatalomátadásban is ez fejezôdött ki. A négyéven-
kénti választásokban elmentek a falig, de nem rohantak neki. A
gazdasági válságok esetén a végsôkig feszítették a húrt, de aztán
csak visszanyomták az országot egy új pályára. Ma azonban lát-
hatólag készek beugrani a szakadékba. Az elitnek az efféle önfel-

oszlató, önsorsrontó és persze minket megrontó magatartása
szokatlan. Ez az ország 1968 óta vezetô reformország volt, az
élen meneteltünk, most már lassacskán egy évtizede kezdjük lát-
ni, hogy megyünk lefele, a másodosztályba jutottunk, most kel-
lene kapaszkodni, de nem tesszük. Ez elkeserítô.
– Ezért érezte, hogy most már nem elég a Fortinbras-könyv-
re jellemzô képes beszéd: komoly és komor elemzést kell ad-
ni politikai állapotunkról?
– Hasonlóképpen reagálnak a magyar értelmiség vezetô szerep-
lôi is, legföljebb elôbb lettem borús, hamarabb csalódtam a po-
litikai szereplôkben, mint a többiek. Nehéz volt a helyzetfelis-
merés, mert a 20. század során elsô ízben fordult elô, hogy po-
litikai vezetôkhöz ôszinte és tömeges érzelem kapcsolódott. Po-
zitív és negatív viszonyulás egyként, mert gyûlölet és szeretet itt
együtt járnak. Imádat a saját vezér iránt, ez legyen Orbán Viktor

a jobboldalon, vagy Gyurcsány Ferenc a baloldalon, de gyûlölet
is a másik oldal vezetô egyénisége iránt. Kossuth Lajosig mehe-
tünk vissza, hogy ilyen tömeges érzelmi megnyilvánulásra lel-
jünk, amikor az emberek a lelküket is odaadják a politikusért.
Szerelmesebbek a pártvezetôbe, mint a feleségükbe vagy a fér-
jükbe és hirtelenében megtalálják benne a megváltót. Ezek dik-
tatórikus rendszerekben szokásos érzelmek, és a magyar társada-
lom se a nácizmus, se a sztálinizmus vezetôit szívbôl, igazán so-
ha nem szerette. A Kádár János iránt a 70-80-as években meg-
nyilvánuló szeretetérzés nem rajongás volt. Napjainkban olyan
érzelmi forradalmak zajlanak, amelyek lehetetlenné teszik a ra-
cionális gondolkodást. Az a fajta hisztéria ez, amirôl Bibó ír.
Csak Bibó a diktatórikus rendszerek kapcsán írja meg ezeket a
dolgokat, itt pedig demokratikus rendszer van. Letartóztattatni,
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Egyedül nem járható (halál)tánc
Rajongásról, háborús nemzedékrôl és politikamentes
kiútról beszél Lengyel László



mintegy szellemi értelemben a sajátjaimat, mert nem értenek
egyet velem? Néhány szó különbségen vitatkozni? És a szkepti-
kusok maradnak kisebbségben, lesznek hirtelen eretnekké vagy
gyalázatossá? Ez elképesztô, s ez számomra valóban komorrá
tette a világunkat. 
– Megszagoltak ebbôl valamit azok, akiknek, amikor Gyur-
csány Ferenc belépett a nagypolitika színterére, baljós elôér-
zeteik támadtak, mert azonos habitusúnak vélték ôt Orbán
Viktorral? 
– Ennél még mélyebbek a gyökerek. Nem egyszerûen jött vala-
ki, hanem a szocialistáknak, de mint kiderült, a liberálisoknak is
nagy szüksége volt egy olyan habitusú emberre, aki a hozzá ha-
sonló Orbán Viktort le tudja gyôzni. Mintegy elô kellett állíta-
ni az ellenfelet. Ez egyébként megint a diktatórikus gondolko-

dás jellegzetes tünete: le
kellett gyôzni Hitlert,
jöjjön Sztálin elvtárs és
jöjjenek a kemény gyere-
kek, akik odavágnak. Azt
gondolom, hogy az alul-
ról jött elsô generációs
értelmiség hihetetlenül
felfelé törekvô, megállít-
hatatlanságot és korlát-
lanságot érez. Ez robba-
násszerû változást idéz-
het elô egy társadalom-
ban, bizonyos értelem-
ben forradalmakat. De
bármelyik fél szédül le
ebben a haláltáncban a
porondról, most éppen
Gyurcsány látszik leszé-
dülni, magával viszi a
másikat is, mert nincs

szükség rá a továbbiakban. Egyedül nincs tánc. Már mindkét fe-
let kizárólag arra tartják, hogy megüsse a másikat, lesöpörje a tár-
sadalom másik részét. Mivel ez a metódus egészében tiporta le
a magyar társadalmat, a romokon mindenkinek újra kell gondol-
nia, hogy merre tovább. Bármikor legyenek is a következô vá-
lasztások, attól tartok, ott csak a rosszabb és a legrosszabb kö-
zött választhatunk. Rá kell kényszeríteni a politikát, hogy más
megoldásokhoz folyamodjon. 
– Orwelli idézetet illesztett az egyik fejezet élére: „Miként ja-
vítható meg az emberi természet, amíg magát a rendszert
meg nem változtatjuk? Mi értelme a rendszer megváltoztatá-
sának, ha az ember természetén nem változtatunk?” Van-e
reményünk, kérdezem a fejezet címével, amelynek végén
Önnél is ott áll a kérdôjel.
– Mindenekelôtt a csalódottságot kell kiheverni. A második
probléma, hogy felnôtt egy háborús nemzedék, amely csak azt
látta, hogy tekintélyeket söpörtek el körülötte, méghozzá bru-
tálisan, törvényeket, normákat hágtak át. Könyörtelen individu-
alizmust tapasztalt, minden arról szólt, ki kit gyôz le; a magán-
életben éppen úgy, mint a közéletben. Ezek a 20–30 közöttiek
nem tanultak csapatjátékot,  fogalmuk sincs róla, hogy miként
kell összehangolni a jobb- és baloldal, valamint apáik, anyáik
beszédmódját. Nem ismerik a konszenzuális, egyezkedô, tulaj-
donképpen európai magatartást. Ilyen szituációban az egyetlen
járható útnak azt tartom, ha olyan személyiség kerül a minisz-
terelnöki székbe, aki eddig távol volt ettôl a küzdôtértôl, de a
maga szakterületén bizonyított. Csak ilyen egyéniségnek van
esélye, hogy viszonylag politikamentesen átvigye a túlsó oldal-
ra az országot. 
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Fôpolgármesterek és polgármesterek
a fôváros élén

A régi Budapestnek
1873-tól 1945-ig egy-
szerre volt fôpolgár-
mestere és polgármes-
tere. A fôpolgármes-
ter tisztségét a fôispá-
ni jogkör mintájára
hozta létre a kor-
mányzat. Személyét
az uralkodó által java-
solt három jelölt kö-
zül a Közgyûlés vá-
lasztotta, majd 1934-
tôl a belügyminiszter
elôterjesztése alapján
a kormányzó nevezte

ki. A kormányt képviselô fôpolgármesterrel szemben a város el-
sô embere az egykori bírói jogkört betöltô polgármester volt.
1945–1950 között a fôpolgármester megfelelôje a törvényható-
sági – mai szóval önkormányzati – bizottsági elnök volt. (Ezt
a tisztséget töltötte be Szakasits Árpád, majd Köböl József.)

Budapest fôpolgármesterei közül kiemelkedik Ráth Károly
(1873–1897), Márkus József (1897–1906), Fülepp Kálmán
(1906–1912), Ripka Ferenc (1924–1932), Karafiáth Jenô (1937–
1942), polgármesterei közül különösen jelentôs volt Kamerma-
yer Károly (1873–1896), Halmos János (1897–1906), Bárczy Ist-
ván (1906–1918), Sipôcz Jenô (1920–1934) és Szendy Károly
(1934–1944). Az utóbbiak közül fôpolgármester is volt Bárczy
István (1918–1919) és Sipôcz Jenô (1920–1923, 1934–1937),
Márkus József pedig 1896-1897-ben a polgármesteri tisztséget is
betöltötte. Viszont „Budapest vôlegénye”, báró Podmaniczky
Frigyes se fôpolgármester, se polgármester nem volt, hanem
„csak” a Fôvárosi Közmunkák Tanácsának elnöke (1873–1905).

A Feitl István szerkesztette, a Politikatörténeti Intézet Buda-
pest-történeti Mûhelyében készült könyv Sipos András beve-
zetô tanulmányát követôen 26 életrajzot tartalmaz – az
összes fôpolgármesterét és polgármesterét az 1873–1950 kö-
zötti idôbôl. A kötetbôl kiderül az is, hogy a két tisztség vi-
selôi viszonylag jól megfértek egymással, a fôpolgármesterek
is szívügyüknek tekintették Budapest autonómiáját, mivel jó-
részt maguk is városházi tisztviselôk vagy városatyák voltak.

A kötet egyrészt emléket állít a város legkiválóbb vezetôinek,
ugyanakkor nem mulasztja el az értékelést azokról a személyi-
ségekrôl, így a háborús bûnös nyilas tisztségviselôkrôl sem, akik-
nek mûködése Budapest lakosainak érdekeit aligha szolgálta. A
polgármesterek közül kiemelkedik a mûködésük egy korszaká-
ban a fôpolgármesteri tisztséget is betöltô Bárczy és Sipôcz, akik
az önkormányzat legfôbb képviselôjeként a várospolitika alakí-
tására döntô befolyást gyakoroltak. Bárczy nevéhez fûzôdik a
közüzemek megváltása, az iskolai hálózat kiépítése, a városi
nyilvános könyvtár megteremtése. Sipôcz munkássága alatt a
fôváros 1922-ben megváltotta a magán közlekedési társaságokat
és megalakította a Budapesti Székesfôvárosi Közlekedési Rt.-t
(BSZKRT). Sipôczöt a pápa is több alkalommal kitüntette a hit-
élet területén kifejtett mûködéséért, s halálakor (1937) nem csu-
pán a fôváros, hanem szinte az egész ország gyászolt.

K. S. A.
A fôváros élén. Budapest fôpolgármesterei
és polgármesterei 1873–1950
Szerkesztette Feitl István
Napvilág Kiadó, 304 oldal, 3500 Ft
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Szekfü András könyve A cápa utol-
só tangója, Médiaszociológiai tanul-

mányok a félkemény diktatúrában
címmel a Gondolat Kiadónál jelent

meg. Errôl beszélgettünk.

■ – Egy kutatóvegyészbôl hogyan lesz
médiaszociológus?

– Kutatóvegyész úgy lettem, hogy az akko-
ri rendszerben a származásom miatt gyanús
voltam, ún. X-es, bölcsészkarra nem vettek
volna fel. Miután különösebb kézügyessé-
gem nincs, a mérnöki szakok kiestek, s ezért
egy év fizikai munka után kutatóvegyésznek
jelentkeztem. 1962-ben viszont feloldották
ezeket a származási megkülönböztetéseket; így aztán '63-ban
még leszigorlatoztam vegyészetbôl, és utána jelentkeztem böl-
csészkarra. Utólag azt kell mondjam, a késôbbi tudományos
munkámban óriási segítség volt az a természettudományos gon-
dolkodás, amit az ELTE TTK-n elsajátítottam. 
– A könyv a 70-es évek végétôl a 80-as évek végéig tartó idô-
szakban írott tanulmányait tartalmazza. Van köztük olyan
írás, ami akkor nem jelenhetett meg?

– A kötet írásainak fele megmaradt intézeti belsô vitaanyag-
nak, nyilvánosan sose jelenhettek meg. A másik fele zártkörû ki-
adványokban megjelenhetett. Egyetlen olyan könyvrészletet
közlök itt újra, ami anno nyilvánosan is megjelent. Nincs vi-
szont a kötetben olyan írás, amit az akkori szamizdatkiadvá-
nyokba írtam volna, nem írtam sok ilyet, összesen kettôt, de
azok témája nem ebbe a kötetbe tartozik. Van azonban a könyv-
nek egy függeléke, ami most jelenik meg Magyarországon elô-
ször, pedig már 1975-ben szerettem volna megjelentetni: Hans
Magnus Enzensberger híres tanulmánya: Építôkockák egy mé-
diaelmélethez, Dalos György korabeli fordításában.
– Már maga a cím figyelemfelkeltô. A cápa utolsó tangója,
elég abszurd párosítás.

– 1984-ben tanulmányt írtam ezzel a címmel: Magyar moziné-
zôk külföldi mozikban. Egy 1979-es kutatás kérdôívén az embe-
reknek feltettük azt a kérdést, hogy ha jártak külföldön, elmentek-
e ott moziba, és ha igen, mit néztek meg. Ebbôl kialakult egy fur-
csa, negatív lenyomata a magyar filmforgalmazásnak. Akkoriban
a filmek behozatala ugyanolyan politikai ügy volt, mint annyi
minden más. Befolyásolták persze a gazdasági tényezôk is, a drá-
ga filmeket is késôbb hozták be. De nagyon sok olyan film volt,
amit a rendszer vagy politikai okokból, vagy kultúrpolitikai okból
nem hozott be. A kedves magyar turisták többnyire ezeket igye-
keztek megnézni külföldön. Legtöbben Spielberg A cápa (1975)
címû filmjét említették, amit a magyar forgalmazás nem vett meg,
mert nagyon véres volt, de sok más közt megnevezték Bertolucci
Utolsó tangó Párizsbanját (1972) is, amit pedig azért nem vettek
meg, mert túlságosan nyílt szexuális jelenetek voltak benne. 

Már sokszorosítva volt a tanulmány a Tömegkommunikációs
Kutatóközpont „Mûhely” elnevezésû, igen szûk terjesztésû, belsô
kiadványsorozatában, amikor furcsa ötletem támadt. Összepárosí-
tottam a két film címét: „A cápa utolsó tangója” – és beleszeret-
tem ebbe a szürreális képbe. Annyira, hogy a tanulmány példánya-
in átragasztattam az eredeti címet (alcím lett belôle), és fôcím lett

a cápából. Ennek akkor semmiféle tartal-
mi vagy szimbolikus üzenete nem volt.
Most pedig, amikor címet kerestem
ezeknek az összegyûjtött tanulmányok-
nak, fölmerült bennem ez a cím és ka-
pott egy kis csavart. Az én nemzedékem-
nek majdhogynem a teljes kreatív életko-
rát meghatározta a kommunizmus. Én 7
éves voltam 1948-ban és 48 éves 1989-
ben... Rátelepedett az életünkre és mint
egy cápa, befalt minket. Az összeomlás
és a rendszerváltozás kapcsán az az

asszociáció kapcsolódott ehhez,
hogy ennek a cápának mégiscsak
ez volt az utolsó tangója; mert
ugyan rátelepedett az életünkre és
befalt minket, de megfeküdtük a
gyomrát, és kimúlt. Most már ezzel
az áthallással fölvállaltam ezt a fur-
csa, szürreális címet és Rajk László
barátom csinált hozzá egy igazán
„rajklacis” borítót is, úgyhogy nagy
örömmel ajánlom.
– Van valami aktualitása annak,
miért éppen most jelenik meg
ez a tanulmánygyûjtemény?
– Üzengetôs, áthallásos aktualitá-
sa nincsen. Azért állt össze csak

most a kötet, mert valószínûleg az embernek kell egy bizonyos
idô, amíg rálátása lesz saját régebbi dolgaira. 

Ha viszont arra próbálok válaszolni, mi érdekelheti a mai olvasót
ebben a könyvben, többféle választ tudok adni, ahogyan többfélék
az olvasók is. Akik valamiféle politikai pikantériát keresnek benne,
találnak azt is. Benne van egy szinte a titkos magnófelvétellel felérô
korabeli dokumentum, arról, hogy 1981-ben hogyan egzecíroztat-
tak valakit a legfelsôbb munkahelyi fônökei, ha kilógott a sorból és
olyan dolgokat csinált, amiket nem csinálhatott volna. Másokat a
tömegkommunikációval, médiapolitikával foglakozó írások érde-
kelhetnek. Megint másokat az érdekelheti, hogy hogyan lehetett
kutatóként túlélni azt a rendszert. A félkemény diktatúrát… Mert
ez már nem volt kemény diktatúra, nem volt Rákosi-korszak, nem
volt ’56 utáni megtorlás, de azért engem például ráraktak egy feke-
telistára, és amikor külföldön dolgoztam, valahányszor hazajöttem
Magyarországra, minden alkalommal testi motozást csináltak, még-
pedig olyan módon, hogy láthatón megnéztek egy listát és a lista
alapján kihívtak egy szomszéd vasúti fülkébe és ott megmotoztak,
és idônként elkoboztak tôlem tiltott irodalmat. Tehát egy ilyen dik-
tatúrában mit tud csinálni egy kutató, hogyan tud fogalmazni? 

Nagyon-nagyon fontos, hogy az írásokon egy szót sem változ-
tattam. Ami ezekben az írásokban megalkuvás, az benne van
mint megalkuvás, ami kompromisszum, az benne van mint
kompromisszum, ahol viszont az alvó hiénának a bajszát cibál-
tam, ott érzôdik, hogy valaki az alvó hiéna bajszát cibálja, és
nem tudhatja, hogy az csak alszik vagy már döglött is. Ilyen ér-
telemben a könyv tehát egy lenyomat, egy kordokumentum. Jó
szívvel ajánlom tanítványaimnak, a mai fiataloknak, akik szeren-
csére már nem ilyen korban élnek, de kortársaimnak is, akikkel
együtt éltük meg ezeket az éveket.

Illényi Mária
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Aki az alvó hiéna bajszát cibálta…
Beszélgetés Szekfü Andrással





A szülô öröme
Kísérje jogos fenntartás beszámo-
lómat, de elôlegezett jóindulattal
tudják be az emelkedett hangot a
szülô örömének: nagy pillanat
az, amikor lábra áll a gyermek!

2003-ban kezdôdtek a Ráday ut-
cában a Költészet napi fesztivá-
lok. 2004-ben meghívtuk Tadeusz
Rózewicz jeles lengyel szerzôt, in-
nentôl számítjuk „nemzetközi-
nek” magunkat. 2005-ben a József Attila
centenárium idején kaptunk elôször igazi
nemzetközi feladatot. Az Olasz Kultúrinté-
zetben Fejtô Ferenc, Göncz Árpád, Somlyó
György ültek a díszelnökségben. Ebben az
évben kapott új nevet: Europoetica varietas.
2006 nagy kérdése volt, hogy József Attila
nélkül is képesek vagyunk-e megszervezni
egy nemzetközi költészeti fesztivált. A cím
– Europoetica sacra – új utak keresésére utal.
A Bakáts téri katolikus templomban otthon-
ra leltünk. A liturgikus térben Háy János,
Márton László és Bertók László szólaltak meg a szószékrôl auten-
tikus zenei környezetben: megszületett az irodalmi-zenei koncer-
tek mûfaja. A mûsorfüzet már angol–magyar nyelvû, és a csütör-
töktôl vasárnapig tartó hétvégén 21 esemény jelzi a méreteket.
2008-ban is pont ennyi „fért a fedélzetre”. A magyarok mellett
lengyel, szlovák, román, holland, francia, angol, német szerzôk
léptek fel. 2007 nagy vállalkozása a szerzôi estek mellett a Bakáts
téri templomban bemutatott misztériumjáték. 

A fôrendezô szemével
Akkor lássuk az idei fesztivált a fôrendezô szemével, vagyis
ahogy én láttam/nem láttam. Mint a szakács, aki inkább fôz,
mint eszik. Elsô nap, csütörtök, Stúdió K, Futurbia/Párbeszéd
Budapest jövôjérôl. Külföldi meghívottak elôtt beszél Gegesy
Ferenc polgármester Ferencváros rekonstrukciójáról, én a Ráday
Kultuccáról. Aztán Szegô György könyvét – Ráday Könyvesház
kiadás – Batár Attila mutatja be Párizsból, a Kálvin Kiadó ha-
sonló eseménye szemközt a Biblia Múzeumban. Fusz György
keramikus kiállítása nyílik az Üllôi út elején az új Museion No.1
galériában. Este nyílik a fesztivál, Naszódi Zsuzsa Portré és mo-
dell címû kiállítása a Képesházban.16 portré –
16 modell, ismert írók, mûvészek, szinte min-
denki el is jött. Megnyitja Radnóti Sándor mo-
dell, zenél Dés László modell. A Pécs 2010 Prog-
ram fôigazgatójával, Mészáros Andrással alá-
írunk egy megállapodást, hogy együttmûködé-
sünk folytatódik. A polgármester megnyitja a
fesztivált. Tömeg, kamerák, fotósok, lökdösô-
dés, vörösbor, pogácsa, óvatos boldogság: ez a
nap megvan?! A pincében már csak a hátakat lá-
tom, persze se enni, se inni, azt lesem, hol akad
el valami. Emberek, arcok, tömeg, éjjelre ájulat.

Péntek, a második nap
Második nap, péntek. A Goethe Intézetben kiállítás,
felolvasás. Ötkor a fesztivál fô produkciója: a volt Ju-
goszláviából szerb, montenegrói, bosnyák, szlovén,
horvát szerzôk egy asztalnál a Sanyi és Aranka Szín-
házban (a Stúdió K régi helye a Mátyás utcában).
Elôször többen vagyunk szerzôk-szervezôk, mint né-
zô, aztán jönnek, és megint jönnek, és megtelik a
terem. Nekem már nem az a kérdés, amit közmagya-
roktól hallok, hogy lehetséges-e „ezeket” leültetni egy

asztalhoz – hisz itt vannak – bennünk van-
e elég érdeklôdés, figyelem irántuk? Lá-
tom, bizonytalanok ôk is. Részletek hang-
zanak el mûvekbôl, és egyre színesebb,
egyre teljesebb kép bontakozik ki errôl a
nagy, színes, gyönyörû és borzalmas világ-
ról. Aki figyel, okulhat! A közönség jól fo-
gadja a személyes bemutatkozásokat, a
szerzôk érzik a sikert. Együtt megyünk va-
csorázni. Csak a kirakaton keresztül né-
zünk be a JAK estjére: 3 nô – 3 kérdés.
Széksorok katonás rendben, tele a terem,
fiatalok a nézôk, fiatalok az elôadók, olyan

kívülrôl, mintha egyetemi elôadás lenne. Látom, hogy balkáni
szerzôim azt hiszik, hogy ez nálunk mindig így megy. Hagyom.
Pohár mellett már arról beszélünk, hogy vállalkoznának arra,
hogy „tiszteletbeli konzulok” legyenek otthon, hogy ami megin-
dult, ne akadjon el. Nem egy estés kalandra készültünk. Amennyi-
re igaz, hogy az új országokban egyben önálló kultúrák, sôt új
nyelvek is születnek, eközben újra indul a személyes, és a szemé-
lyes szint fölötti kapcsolatépítés is. Baj, hogy nincs önálló magyar
Balkán-politika, mondja Végel László. Ezt persze nem tudjuk
megoldani, de a fogadókészség meglétére mindenképpen bizonyí-
ték. Meg arra is, hogy a „semleges” Budapesten mûködô baráti ta-
lálkozóra nekik is szükségük van.

Az Olasz Intézetben könyvbemutató, a Könyvesházban Dányi
Dani és Nemes János angol nyelvû zenés estje. Elôbbi jól sike-
rült, írja Szkárosi Endre már a fesztivál után, utóbbit meg hal-
lottam elôzôleg. Volt közönség? Háát… voltak.

Szombat, a harmadik…
Harmadik nap, szombat. Kettôkor Kis Iowa – a második erôs
nemzetközi program. Szinkrontolmácsolás, beszerelés, tábla az

utcára, hisz a DocuArt Kocsiszín
ugyan a gyönyörû Ybl palota hintótá-
rolójában mûködik, de még bejára-
tós. G. István László házigazdaként
mutatja be vendégeit, akikkel tavaly
együtt vett részt az Iowai Egyetem
nemzetközi Író Programjának negy-
venedik évadán. A szerzôk kedvesek,
fiatalok, a két lány – Máltáról és
Szentpétervárról – még csinos is. Val-
lai Péter olvas, de még hogy! A szöve-
gek frissek, érdekesek, és elhangzanak
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eredeti nyelven is. Amikor a máltait hallgatjuk, csönd lesz, angyal
száll felettünk, ilyen nyelv nincs is. Csupa báj, dallam, ismerôs-is-
meretlen szavak, énekesmadár-beszéd. Mintha Máltán csak nôk
élnének, esetleg trubadúrok, az énekes-szerelmes fajtából. A kér-
ges lelkû szervezô kicsit sírdogál, csak úgy, magának, befelé.

Aztán tovább, a Filmesházban Ingeborg Bachmann. Két kon-
ferencia-kötet bemutatása, az egyik németül. A környezet ele-

gáns, a szônyeg süppedôs, a
terem ismét tele. Az irodal-
mi esten Tóth Krisztina és
Jász Attila szerepel Márton
László irányításával. Ebbôl
épp semmit se láttam, mert
indult a koncert a Bakáts té-
ri templomban, de jó hírét
keltették, akik ott voltak.
Megy, vagy nem megy fel a
szószékre Kányádi Sándor?
Inkább nem, meg egyébként
is, Galambfalván több az

ember nagymisén, mint itt, nálatok! Ami igaz, igaz, mintha szel-
lôsen lennénk. Mikor kilépek a sekrestyébôl, elakad a lélegze-
tem: az utolsó húsz percben megtelt a templom! Na, Sándor
bátyám, ha tetszik, ha nem, ez siker. A Kaláka indít, az ambó-
nál ott a költô, áll a levegô, mint mikor sokan, feszült figyelem-
mel vannak együtt. Együtt vagyunk. Sokan tudjuk, hogy nem
történt semmi új, a költô se, a zenekar se tesz mást, mint amit
várunk tôlük. Csak, de, mégis – áll a levegô! 

Vasárnap, zárónap
Ahogy a negyedik, záró napon szintén, amikor vasárnap délután
fél négykor majdnem telt ház hallgatta a 13. századi francia li-
turgikus játékot. A Bakáts téri templom újra és újra bizonyít.
Mint az öreg hangszer, idô, szeretet, türelem kell hozzá, de ha
megszólal!

Megnyitok, belehallgatok, örülök egy kicsit Szabon Gábor plé-
bános úrral együtt, aztán nyargalás vissza, hisz Miklya Luzsányi

Mónika és Pelle János köny-
vét is a Ráday Könyvesház
adta ki. A Stúdió K-ban Bal-
la Zsófia Borostyán-estek
sorozatának „különkiadá-
sán” Báthori Csabát Vári
György mutatja be. Már
akinek be kell mutatni. A
szerzô köhög, beteg, lehet-
ne rossz is az est, de nem
az: mindenkit leköt, elvará-
zsol ez a következetes és
hallatlanul sokszínû pálya.

Este zárásként három férfi beszél a szerelemrôl, és ahol Nádas-
dy Ádám is a csapat tagja, nem maradhat el a siker. 

Közben még veszekszem egy kicsit/nagyon az enyémekkel,
meg bort iszunk – egri fehérben és vörösben erôsek vagyunk. El-
telt már pár nap, de a beszámoló még mindig egy csapattiszt
frontnaplójára hasonlít leginkább. 

A fesztivált a Ráday Kultucca program részeként a Ferencváro-
si Önkormányzat nagylelkû támogatása tette lehetôvé. A szerve-
zôk köszönetet mondanak minden résztvevônek, barátainknak,
támogatóinknak, és külön, kiemelten köszönjük a közönség
megtisztelô figyelmét. 

A fesztivál részletes programját megtalálják a www.radaykony-
veshaz.hu honlapon.

Orbán György 

esemény
A Librotrade Kft. ajánlja

Business Result Intermediate SB Pack Hughes 6198 Ft
Business Result Upper-Intermediate SB Pack Duckworth,Michael 6198 Ft
English Result Elementary SB Hancock/Mcdonald 4820 Ft
English Result Pre-Int SB Hancock/Mcdonald 4958 Ft
Fce Result SB Davies/Falla 5372 Ft
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BOOKSHOP KFT.   1052 Budapest, Gerlóczy u. 7.  
Telefon: 318-8633   e-mail:info@oupbooks.hu 

LIBROTRADE KFT. 1173 Budapest, Pesti út 237.
Telefon: 254-0273   Fax. 257-7472   e-mail: books@librotrade.hu   www.librotrade.hu
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Fordította: Szoboszlai Margit
Kemény kötés, 192 oldal, 2580 Ft
Ab Ovo Kiadó

Az Angolában, Kubában, Szibériában
és Moszkvában játszódó regény egy
három kontinensen és több évtizeden
átívelô nagy szerelem története.
„Úgy látta, a nô zavaros tekintete, ri-
adt szembogara az ô férfiasságát, iz-
zadtságtól csillogó fekete bôrét, új
státuszát tükrözi: ô, a néger, aki egy
ismert újságírónôt, egy fehér nôt hág
meg, aki bejáratos a kubai vezetôk-
höz, még magához Castróhoz is.”

wwwwww..aabboovvoo..hhuu

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE

Az Öngyógyítás mûvészete egy magyar-
országon praktizáló mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.

Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek illetve be-
tegségek szerinti bontásban kereshetjük
benne a megfelelô gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy
példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft
Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra
könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.



■ Illusztrátoroknak áll a világ! – legalábbis Belgiumban,
ahonnan Carll Cneut érkezett a Csodaceruza által március
8–9-én megrendezett IV. Gyermekirodalmi Fesztiválra és
Vásárra és a General Press Ki-
adónál megjelent Alex, a tor-
kos kismalac címû könyvével
bemutatkozott a magyar ol-
vasóközönség elôtt. Cneut,
aki hazájában az egyik legke-
resettebb gyermekkönyv-il-
lusztrátor, a világ számos or-
szágában ismert, könyvei be-
járták a földgolyót és díjakkal
jutalmazták. Az elmúlt évti-
zedben több mint 15 köny-
vet illusztrált. Az 1969-es
születésû mûvész Gentben él
és dolgozik. Itt tanult grafi-
kus dizájnt, majd lett könyv-
illusztrátor. Mint elmesélte,
szakmai pályafutásának kez-
dete egybeesett a belga
könyvkiadás felvirágozásával,
valamint a képeskönyv mint mûfaj felfedezésével és elterje-
désével, amely nemcsak neki, de számos pályatársának is le-
hetôséget adott a kibontakozásra. 

Áldoznak a flamand identitásra
– Tizenegy évvel ezelôtt robbanásszerû fejlôdés következett
be a képeskönyvek kiadásában – meséli. Elôtte is próbálkoz-
tam, de négy-öt éven keresztül elutasították a munkáimat, azt
mondták, nem piacképes. Végül egy francia kiadó jelentette
meg az elsô könyvemet, ám nem hittek a sikerben. A könyv
azonban egy hét alatt elfogyott, és a francia sajtóban sokat
cikkeztek róla. Ez volt az elsô elismerés. Majd Belgiumban
egy fiatal kiadó, az Eenhoorn (akkor még csak egy házaspár
vitte) jelentette meg a munkáimat, annak dacára, hogy a szak-
ma nem hitt a képeskönyvek kiadásában. Azóta ez a kiadó
Belgium egyik legnagyobb könyvkiadójává vált. Mindez an-
nak is köszönhetô, hogy a belga kormány sok pénzt fektet a
kultúra támogatásába, például egy nagyon hatékony és jó tá-
mogatási rendszert dolgoztak ki az írók és illusztrátorok tá-
mogatására, melynek az a lényege, hogy az alkotók értékét
megbecsülik, és keresetüket kiegészítik, méghozzá nem kevés
pénzzel. A kormány ezzel támogatja a flamand identitás meg-
tartását, hiszen kevesen vagyunk, kicsi a hazai piac. Ebbôl az
állandó fizetésbôl, illetve a külföldi jogdíjakból származik a
keresetem nagyobbik fele – mondja a magyarországi illuszt-
rátorok számára paradicsominak tûnô belga lehetôségekrôl. 

Ízlés és szemlélet
Manapság egy képes gyerekkönyv Belgiumban 1200–1500
példányban jelenik meg, ha nagyon jó fogyásra számítanak,
akkor 2500 példányban. A kilencvenes években, amikor a
könyvkiadás virágkorát élte, ennél nagyobb példányszámok
is voltak, de aztán lassan lecsökkentek. Az illusztrátorkép-
zés viszont felvirágzott. Ma már számos helyen lehet il-

lusztrálást tanulni, míg korábban ez nem létezett mint ön-
álló szakma, hanem a grafikai dizájn részeként lehetett el-
sajátítani. Ma Belgiumban mintegy 250 illusztrátor dolgo-

zik, és sok fiatal választja ezt
a szakot az egyetemeken. A
sikeres alkotó a genti királyi
akadémián oktat, mint
mondja, csak szemléletet,
technikát nem, hogy a leen-
dô illusztrátorok kellô sza-
badságot kapjanak és kialakít-
hassák a maguk hiteles és
egyéni képi világát. Ami a
technikát illeti, nem tartja jó
rajzolónak magát – bár az
utóbbi években sokat fejlô-
dött – jegyzi meg ironikusan
– a festési technikában jeles-
kedik inkább. Több rétegben,
sokszor 4-5 rétegben viszi fel
vékony ecsettel a festéket,
elôbb a sötétbarnát, majd fo-
kozatosan a világosabb színe-

ket. Nagyon aprólékos, részletezô festészet az övé, amely
tág teret hagy a gyermeki fantázia mûködésének. Például
vannak olyan szereplôi (hol rejtettebben, hol nyíltabban) a
képen, akik nem szerepelnek a szövegben. Lassan dolgozik,
de a kiadók kivárják. Cneut a régiek közül Brueghelt és a
20. század eleji belga festôket tekinti példaképnek, és stílu-
sát tekintve, a figurák abszurditásában és részletezésében
valóban van valamilyen breugheli. Hazájában az ô generá-
ciója új stílust fejlesztett ki az illusztrálás terén, új esztéti-
kai nyelvet teremtettek, új ízlést formáltak, és ez a képi vi-
lág és ízlés mára megtalálta a maga befogadó közönségét és
rajongóit, sôt benne vannak a fôsodorban. 

Hogyan legyünk sikeres illusztrátorok?
És hogy a rajzoláson és az ízlésen kívül mi a siker titka?
Cneut szerint elôször is jól kell tudni angolul, és meg kell
jelenni a hazai és a külföldi kiállításokon. Neki a bolognai
fesztivál hozta meg az igazi áttörést, amikor felfedezték ma-
guknak az angol kiadók. Az angol kiadóknak pedig világ-
szerte vannak kapcsolataik, tehát, amit ôk kiadnak, az
messzi tájakra elkerül. Belgiumban pedig széles a paletta, a
kommersz mellett ( mi például a Hupikék törpikéket ismer-
hetjük) jól megfér az általa is képviselt színes, abszurd, né-
ha groteszk képi világ. Cneut leginkább a kicsiknek illuszt-
rál. Mostanában azonban megindult egy folyamat, hogy a
nagyobbaknak szóló, az ifjúsági regényekben, mûvekben is
legyen illusztráció. Nemrégiben például egy öngyilkosságról
szóló könyvet illusztrált, ami a hazai piacon szintén nagyon
kelendô volt. Mivel évente mintegy 200 író-olvasó találko-
zón vesz részt (ebbôl 100-on hazájában), szoros a kapcsola-
ta a gyerekekkel, akik a lehetô legközvetlenebbül reagálnak
a mesékre és figuráikra. 

Szénási Zsófia
Carl Norac–Carll Cneut: Alex, a torkos kismalac
General Press, 2200Ft
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A torkos kismalac és társai
Carll Cneut új ízlést teremtett a belga illusztrációban



A Tudor-ház történelme nem volt híján erôszak-
nak, borzalmas gyilkosságoknak, vérfagyasztó gaz-
tetteknek. Az uralkodócsalád tagjairól szóló krónika
Anglia történelmének egyik legkegyetlenebb kor-
szakába kalauzolja el az olvasót, amely nem kevés-
bé volt izgalmas, mint egy fordulatos krimi, és nem
kevésbé volt horrorisztikus, mint egy mai thriller. A
történelmi tájékozódásban a kötetek idôrendi táblá-
zata és névmagyarázatai nyújtanak segítséget. 

Terry Deary: A királynô hírnöke

I. Erzsébet, Anglia királynôje haldoklik. A Marsden
család birtokára titokzatos idegen érkezik, miköz-
ben holttestet találnak a közeli bournmoori erdô-
ben. George bácsit az események egy másik uralko-
dó halálát követô trónviszályra emlékeztetik, ame-
lyet vér és kegyetlenkedés kísért. III. Richárd hata-
lomra jutásának és bukásának története sok tanul-
sággal szolgál az ifjú Will számára, aki a cserfes szol-
gálólány, Meg segítségével nyomozásba kezd a
bournmoori gyilkos után.
224 oldal, ford. Simonyi Ágnes, 1790 Ft
Móra Kiadó – www.mora.hu

Részlet
(…) Ott ült hát Richárd, a nagy katona. Vékony,
sápadt férfi volt, a válla torz, s a karja oly fonnyadt,
hogy az ember azt hitte, fel sem tudja emelni azt a
hatalmas kardot. De a szeme másról árulkodott. Fe-
ketén lángolt, és úgy hatolt az ember szívéig, akár
egy francia kése. Tudtuk, hogy ô a földkerekség leg-
veszélyesebb embere.
– Jó napot, felség! – kiáltotta, amikor meglátta a
herceget. – Nemes uram! – hajolt meg mélyen, ka-
lapját lekapva a fejérôl. Ám csak gúnyolódott a
trónörökössel, és a katonái poros öklük mögé rej-
tették mosolyukat.
– Üdvözöllek, Dickon bácsi – felelte az ifjú Ed-
wárd. Olyan komoly volt, amilyenek csak a kisfiúk
tudnak lenni.
– Nos, felség – folytatta Richárd –, ön nagy veszély-
ben van, mivel egy hatalmas királyság uralkodója.
– Tudom, Dickon bácsi.
– De vannak olyanok, akik szeretnék önt ettôl meg-
fosztani. El akarják távolítani az útból.
– Eltávolítani az útból? – suttogta tágra nyílt szem-
mel a fiú.
– Eltávolítani az útból!
– Hogyan? – kérdezte a herceg.
– A halála révén – villantotta meg farkasmosolyát
Richárd.
– Lord Rivers majd megvéd minket – jelentette ki
a trónörökös. – Hol van Lord Rivers?
– Fájdalom, ô egyike azoknak, akik összeesküvést
szôttek az ön meggyilkolására, kegyelmes uram –
kiáltotta Richárd. – Kénytelen voltam letartóztatni.
– Lord Rivers? – Az új király csak pislogott. – Ami-
óta az eszemet tudom, ô a gyámolítóm. Anyám
megbízik benne.

Richárd, Gloucester hercege úgy elôrehajolt a
nyergében, hogy megnyikordult a bôr. 
– Úgy hisszük, az édesanyja is része az összeeskü-
vésnek, hogy elvegyék öntôl a királyságot. Én
azonban a nagybátyja vagyok, atyja fivére, és önt a
lovamnál is jobban szeretem!
A ló horkantott és ficánkolt, ahogy Richárd ke-
gyetlenül megsarkantyúzta. 
– A lovadnál is? – kérdezte Edwárd herceg.
– Az életemnél is jobban! – felelte Richárd. Min-
denki tudta, hogy úgy hazudik, mint a vízfolyás. –
Így aztán én fogom önt megvédeni. Olyan vastag,
magas és jól ôrzött falak mögé dugom, hogy on-
nan aztán soha ki nem jut!
– Kijutni! – rezzent össze az ifjú herceg.
– Kijutni? – mondta Richárd. – Azt mondtam, ki-
jutni? Természetesen úgy értettem, bejutni. Go-
nosz ellenségei nem jutnak be, hogy megsebezzék
kis testét. Mert a gonosz mindenütt ott van körü-
löttünk.
A fiú feltekintett a fölébe tornyosuló lovakra és a
sártól piszkos, napbarnított katonákra, akiknek
tompa acélkardja majdnem olyan élesnek és ke-
ménynek tûnt, mint az arcuk. Minden vágya az
volt, hogy Dickon bácsi várának biztonságába jus-
son. Felült a pónijára. Alig várta, hogy ellovagol-
hasson innen, magára csukhassa az ajtót, s kizárhas-
sa az összes vad arcot és a kapzsi, nyugtalan gyep-
lôt markoló kezet.
– A Towerben fogom elhelyezni! – mondta a fon-
dorlatos herceg.
– A Towerben, Dickon bácsi?
– A londoni Towerben. Az a királyok otthona,
amióta Hódító Vilmos megépíttette. A legszebb
lakosztályokat fogja kapni, a legjobb ételeket, és
szolgákat, akik lesik minden óhaját.
A fiú erôtlenül elmosolyodott. Ezért imádkozott.
Egy jólelkû nagybácsiért, aki megvédi. Egy lova-
gért, aki olyan erôs, jó és bátor, mint a sárkányölô
Szent György. 
– Köszönöm, Dickon bácsi – mondta udvariasan.
Majd hirtelen összeráncolta a homlokát. – De Di-
ckon bácsi… George bácsikám nem a Towerben
halt meg?
Gloucester hercegének keskeny szája kedvetlenül
görbült le tulajdon bátyja, George nevének hallatá-
ra. Végül így szólt: 
– De igen, ott. George nagyon ostoba és szánalmas
ember volt. Az ön édesanyja azt mondta, hogy
George összeesküvést szôtt az ön atyja ellen, ezért
meg kellett halnia. Az igaz, hogy szegény George
azt állította, hogy az ön atyja boszorkány. Még azt
is mondta, hogy ön nem lehet király, Edwárd uram!
– Nem lehetek király! – kiáltott fel a fiú. – Miért
nem?
– Mert az édesanyjának már volt egy férje, mielôtt
hozzáment volna az ön apjához. George szerint
egy király nem vehet nôül egy özvegyasszonyt.
– Úgy! – horkantott Edwárd, és látszott, undorral
tölti el a gondolat. – Akkor hát George bácsi meg-

érdemelte a halált. Remélem, lecsapták a fejét. –
Eszébe jutott új, towerbeli otthona, és megborzon-
gott. – Ott van még a vér a földön?
A nagybátyja kurtán felnevetett. 
– Nem, dehogy. George bácsikája választhatott, ho-
gyan végezzék ki. Azt választotta, hogy fojtsák egy
hordó borba – malváziabor volt.
– És a szelleme még ott kísért a Towerben? – kér-
dezôsködött tovább Edwárd.
– Nem, nem, nem. A szelleme is megfulladt – vá-
laszolta könnyedén a nagybátyja. – A szellemek
nem tudnak úszni.
A fiú bólintott, és vidámabban lovagolt tovább. 
– Remélem, én álmomban fogok meghalni –
mondta halkan.
– Remélem, teljesül a vágya – dünnyögte Dickon
bácsikája. Megfogta a póni gyeplôjét, és eltérítette a
Londonba vezetô hepehupás útról, amelynek a vé-
gén a herceg anyja várakozott. – Az országa miatt
pedig nem kell aggódnia, Edwárd uram – mondta.
– Hagyja csak rám a kormányzás unalmas feladatát.
Gondom lesz rá, hogy az adókat beszedjék, és az
árulókat megbüntessék. Gondoskodom róla, hogy
minden férfi és nô békében éljen, ha pedig nem így
tesznek, felkötöm ôket a cingár nyakuknál fogva az
elsô fára. – Lepillantott a fiúra. – Merthogy semmi
sem olyan drága, mint a béke, tudja.
– Tudom – felelte Edwárd. – Én békés országot
akarok kormányozni. 
– Nekem pedig gondom lesz rá, hogy önnek béké-
je legyen – vonta meg erôsebbik vállát a nagybáty-
ja. – Békében lesz része. – Végignézett a ringó an-
gol mezôkön, ahol a parasztok abbahagyták a
munkát, és csendben nézték a Northampton felé
vonuló hatalmas menetet. – Örök békében – ígér-
te –, örök békében.
Egész nap délnek lovagoltunk London felé, és az
emberek minden faluban kijöttek a házaikból,
hogy lássák az új királyukat. Látták is. Természete-
sen ôk azt hitték, az ifjú Edwárd herceg lesz az új
királyuk. (…)

A sorozat következô kötete A véreskezû király címmel
VIII. Henrik sorsát meséli el. 

A Tudor-ház krónikája 
A Móra Kiadó új történelmi sorozata
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■ Két, egymással beszélgetô nemzetközi si-
kerkönyvet olvashatunk most magyarul a
Typotex Kiadó jóvoltából: Bjorn Lomborg:
Cool it – Hidegvér! és Jeremy Leggett: A fele el-
fogyott címû úttörô munkáit a globális felme-
legedés tárgyában.

Hogy ez az ökológiai veszély mára éle-
tünk legfontosabb kérdése lett, a laikus új-
ságolvasók számára sem kétséges. A Föld
energiakészleteinek apadása, ezzel egy idô-
ben energiafelhasználásunk folyamatos
növekedése, a klímaváltozás, az olvadó
gleccserek hosszú távon egyértelmûen glo-
bális katasztrófát prognosztizálnak. Kérdés
azonban, milyen mértékû ez a veszély, és
vajon mik a legfontosabb teendôk, hogy
megmentsük magunkat?

Jeremy Leggett könyvének címe szándékosan kissé sokkoló:
A fele elfogyott figyelmeztetés a Föld olaj- és gázkészletei-
nek kimerülésére utal, amely folyamat egybeesik a globális
felmelegedéssel. Leggett számos mérési és vizsgálati ered-
ménnyel érvel az állítása mellett, miszerint a cselekvés 24.
órájában vagyunk. Mióta 1861-tôl lehetôség van a mûszeres
mérésre, jól követhetô, hogy a globális felmelegedés 2004-
re a világszerte mûködô állomások feljegyzései szerint 0,8
Celsius-fokkal nôtt. A tíz legmelegebb év mind 1990 után
jelentkezett, és 1997 óta már minden év ezek közé tartozik.
„Vajon meddig emelkedik a globális átlaghômérséklet, ha a
fosszilis fûtôanyagok égetését a mai vagy egy ahhoz közeli
ütemben folytatjuk?” – teszi fel a kérdést a szerzô. A választ
nagyban befolyásolja a Leggett által „alvó óriásoknak” elne-
vezett veszélyfaktorok állapotváltozása, amelyek közé tartozik
például Grönland jégtakarójának elolvadása (kb. ezer év), a Déli-
sark jégtakarójának tengerbe csúszása, majd a tengerszint radikális
emelkedése (pár száz év), a melegedô talaj gázelnyelôbôl gázkibo-
csátóvá válik majd (ötven év). De „hogyan kerültünk ebbe a sla-
masztikába?” – adódik a kérdés, és a könyv tetemes részét írója en-
nek a problémakörnek szenteli. Az olajkészletek kimerülésének
történetét historikus precizitással követi nyomon az 1859-es kez-
detû Amerika-ellenes tevékenységektôl az elsô és második olajsok-
kon át a Kiotói Egyezményig, majd a jelen globális energiaválsá-
gáig (ennél persze jóval apróbb lépésekben). Logikusan adódik a
kérdés, hogy tehát merre tovább? Az út egyértelmûen az olaj- és
gázfüggôségtôl való szabadulás, a megújuló energiaforrások, elsô-
sorban a napenergia felé fordulás. S aki megfeledkezne arról, hogy
ez nálunk, Magyarországon is mennyire igaz, Leggett emlékezte-
ti rá: a 2005-ös különösen nagy oroszországi hideg következtében
a Gazprom az európai gázexport jó részét átirányította hazai te-
repre, minek következtében Magyarország gázellátása is húsz szá-
zalékkal csökkent. A szerzô e sorokat 2006-ban jegyezte le, ami-
kor a jelenlegi radikális gázáremelés a lakosság körében még sen-
kinek nem volt kézzelfogható közelségben.

Leggett szkeptikus a kormányok tevékenységét tekintve, véle-
ménye szerint sokkal inkább saját magunkra – azaz: civil kezde-
ményezésekre, saját beruházásainkra és a nyomásgyakorlásra –
számíthatunk a helyzet megváltoztatásában. Ami nem remény-
telen: prognózisa Svédország példájával optimistán zárul: a svéd
kormány elsôként jelentette be két éve, hogy a világ egyik olaj-
mentes gazdasága akar lenni.

Lássuk, mi a véleménye minderrôl épp egy szom-
szédos országbeli tudósnak, Bjorn Lomborgnak, aki
a Dán Környezetvédelmi Értékelô Intézet igazga-
tója. Nyugi, nyugi, mondhatnánk könyve címével,
nem olyan forró még a helyzet – szó szerint. „Aki
ma nem támogatja a globális felmelegedésre kínált
radikális megoldásokat, azt a társadalom kiveti ma-
gából, felelôtlennek, és az olajlobbi sátáni kiszol-
gálójának tekinti” – magyarázza Lomborg, miért
fogott e könyv megírásába. A veszélyt és az aggo-
dalom okát természetesen ô sem vitatja, ám annak
mértékérôl és az errôl szóló kommunikáció mód-
járól már határozottan más véleménnyel van. Mo-

dellének illusztrálására a globális fel-
melegedés elleni harc legnépszerûbb,
már-már ikonná lett figuráját, a jeges-
medvét választja. A sajtó vészharan-
got kongató jóslatai alapján 25 év
múlva nagyjából nem lesz több jeges-
medve a Földön. Lomborg nézô-
pontja szerint: 1. az állítások elké-
pesztôen túlzóak és érzelmekre hat-
nak; 2. ha csökkenni is fog a számuk,
nem radikálisan, ráadásul az utóbbi
idô populációcsökkenései épp az egy-
re hidegebbé váló területeken észlel-
hetôk; 3. számos veszélyeztetett faj él
még a Földön, ráadásul soknak
hasznos lenne az éghajlatváltozás; 4.
sokkal hatékonyabb és egyszerûbb
lenne a jegesmedvék orvvadászatát

leállítani, mint emberfeletti küzedelmet vívni értük a globális
felmelegedéssel. 

Lomborg ezen a logikai szálon vezeti végig a globális felmele-
gedés-pánik állításainak cáfolatát, a szélsôséges idôjárási helyze-
tekrôl, a széndioxid-kibocsátás növekedésérôl, az új jégkorszak-
ról, a vízhiányról és a pingvinekrôl szólva. Egyik példája, misze-
rint rosszul közelítünk magukhoz a problémákhoz, az áradó fo-
lyók esete. A Kiotói Egyezmény fontosságát számos ország ve-
zetôje az árvizekkel példálózva támasztotta alá. Való igaz,
mondja Lomborg, hogy a globális felmelegedés növeli a csapa-
dékmennyiséget, és a súlyos esôzések gyakoriságát. De az árvi-
zek pénzügyi károsító hatása önmagában nem nô, azaz csak a
személyes vagyon arányában: egyre többen és egyre nagyobb va-
gyonnal élnek a védôgátak mögött. A megoldás tehát nem a Ki-
otói Egyezmény végrehajtásának sürgetése, ami hatalmas költsé-
get jelent és rövid távon semmilyen elônnyel nem jár; sokkal in-
kább a szigorúbb építési elôírások, több ártér és vizes élôhely
meghagyása és szabályozása vezetne célra. 

„Intézményesítettük a képmutatást” – összegzi frappáns, ám nem
egyszer vitára késztetô logikai levezetéseit Lomborg. „A politiku-
sok tovább gerjesztik az éghajlattal kapcsolatos félelmeket, és meg-
ígérik majd, hogy tizenöt–negyven év múlva, amikor ôk már rég
nincsenek hivatalban, csökkenni fog a széndioxid-kibocsátás.” Ez-
zel bizony nehéz lenne vitába szállni. De hogy nem épp oly túl-
zó-e néhol Lomborg a saját álláspontját tekintve, mint az általa vi-
tatott nézetek, arról már érdemes mindenkinek hosszabban töp-
rengeni a két könyvet egyszerre nyitva tartva.

Laik Eszter2
9
0

könyvdialógus
K

ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

Hidegvérrel vagy forró fejjel
a globális felmelegedés ellen
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■ Sherlock Holmes rég halhatatlan, s ha
annyi változata nem lesz is soha a Mes-
ternek, mint a sakknak vagy a keresztrejt-
vénynek (tündérsakk, skandináv stb.),
azért még Darfouron innen, Svájcon túl
sok variációra lehetünk felkészülve. Bol-
dogan készülünk. (Maigret említése is
csak annyi itt, parasztosan, hogy majd az
ôsszel-télen Simenon möszjôje is kelle-
mes lesz megint, sôt.) A Partvonal kiadá-
sában megjelent új „221b Baker Street”-
kötet, a Mester lakhelyének címe,
ugye… egy bizonyos szerzôhármas mû-
ve. (Martin H. Greenberg, Joe Lellenberg és
Daniel Stasshower a három elkövetô. De
várjunk…!) A könyv címe ez: Kísértetek a
Baker Streeten. Alcíme: Sher-
lock Holmes tanítványai. Az
elôszót, ismerôs a név, ugye,
dr. John H. Watson (!) írta. A
fiktív szerzôk névsora meg
Lored D. Estlemantól Loren
D. Estlemanig terjed, de van
közben könyvtáros-kísértetet,
orángutánt (néhait!), East
End-halált, éjszakai kutyaka-
landot feldolgozó történet,
sôt, a legszebb kettônek a cí-
me is hangzatos, A St. Mary-
lebone-i hullaevô és A Coole
Park-i probléma, s a „szerzôk”
(szerzôk?) Colin Bruce-t, Bill
Cridert, Paula Cohent, sôt,
Stashower urat is felölelik.
Bonyolult? Hozzáteszem, a
szerzôk valódiak, ahogyan
ezt az Utószó elárulja a Beve-
zetô (Watson doktor) és a 13
pompás sztori után. Igen, a szerzôk valódi sze-
mélyek, remek mezônyt alkotnak, van szakmá-
juk (matematikus, kalandornô – Baker Street-i,
ez egy új mûnem –, feminista, szabadcsapatos,
hadtörténész, s egyiküket én a Nagy Koala Kár-
tyabajnokság Lánchíd utca inspektorának és
doppingellenôrének is kinevezem. Imádnivaló
könyv a mûfaj kedvelôinek megint. Jó 300 ol-
dal! Hajrá!

Olyan ez a felölelés, mármint… nem, hogy
mint a hideglelés, mert Sherlocknál otthono-
sabb borzongás ma már alig akad (nyári hôben
konyhát elárasztó hangyák kalandor és szaba-
dos csapata nagyobb rejtély az idegeknek!)
olyan hát, mint ahogy az emberfia (én, self,
moi) XXXL-es trikót hord, de a lelke ABCDEFGHIJKLM-
NOPRSTUVZ méretû. Na. A Partvonal „Szinkronban a vi-
lággal” sorozatának a múltkori „A balta” melletti másik
nagyszerû mûve, bár inkább az érzelmek és az angol (nem
az orosz) hagyományok húrjain játszik, Diane Setterfield
könyve. A tizenharmadik történet. Édes drága mélyromanti-
ka, igen jól megírt regény a ma oly népszerû 19. századi nô-
író óriások nyomán. Természetesen antikvár-könyvtár-le-
vélkevilágú munka, szívünk úgy facsarodik, ahogy a szerzô-

nô akarja, és nekem a vége tetszik a leg-
jobban, a modernebb-féle Árnyék megje-
lenésével. De ez az árnyék nem árnyékol-
ja be, inkább egy dimenzióval megtoldja
a nagyon színvonalas mû világát. Ma-
gam, nyugodt óráimban (mikor nem épp
a frissen szerelt fürdôszobai csalicsap zu-
hanyrózsa pöcke megy tönkre 35 celziusz
fokban, vagy fogam gyullad be) imádok
ilyen békebeli könyveket olvasgatni; az
olvasó manapság úgyis szeret elmerülni a
pirinyó részletekben (nem tréfálok!
Kontrája ez rohanó korunknak). Tehát
ha valaki rohanó korunknak kontrájában
akar „élvelegni”. Meghitten, s közben
egy-egy jobbféle konyakot kortyolgat, ve-
gye meg otthonra ezt a könyvet; Sher-
lock Holmes a jármûvekre is jó, Setter-
field kis remeklése inkább a magunk kö-
ré képzelt fatáblás otthon kelléke. Engem
jól szórakoztatott.

Rázós dolog már, minden poszt-tini könnyedsége
ellenére is, Susan Barker terjedelmes olvasmánya, a
Sayonara Bar. (Jaffa Kiadó, 356 oldal.) A színhely Ja-
pán, a leányzó kalandokra alkotott teremtmény a ja-
vából, friss diplomáját hoszteszbárban kívánja érvé-
nyesíteni. Vatanabe szakács a javából, Japánból, a
Sayonara Bárból, és Szató úr maga a rejtély. Halluci-
natív, öngyilkos feleség eszmebirtokosa, sok minden
kitelik tôle. De még egy titokzatos hoszteszlány is
feltûnik, Mariko… hagyom a többit a Sky News rém-
híreire (meggyilkolt hoszteszlány-angoltanárnô
Oszakában, az év bármely szakában). Aki – megint

ezt mondom – szereti az ilyet,
maga is kicsit friss diplomás,
hoszteszséget elképzelhetônek
tartja, bírja az italt, a kalandot, a
szerelmet, a torok- és gégefô-szo-
rongató élményeket, és élve tért
haza mindenfélékbôl (ha Buda-
pestet el nem hagyta is netán so-
ha, vagy más, szépen fejlôdô ma-
gyar falut-várost-csôszkunyhót),
cikkem megjelenési idejét tekint-
ve már nem strandon barnulgat-
va, de hópihék közt orrát szerel-
mének szaglószervéhez vagy egye-
béhez dugva, pirult arccal fogja
olvasni ezt az igazi olvasmány-
mûvet; jó szórakozást, így, és
fagypont alatti hôt végre! Az igé-
nyes Jaffa és az igényes Partvonal
mindig sokféleképp gondol ránk!

Reklámtoldalék: „És még Maigret is jön! Két újdonat mû,
minimum!” Esztétikai ismertetéseimet ezzel zárom, megyek
zuhanyozni… de hopp, ahogy mondtam. A Baker Street sze-
relékei nyilván jobbak. Leiszom hát magam: ôszibarack,
meggylé és hííírös!

(Mint a stadionban hangszórták, mikor még a magyar foci, na…
Elmegy mellettünk a világ szórakoztató irodalma?!)

Tandori Dezsô
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Maigret-re várva



■ Vannak idôszakok,
amikor valamelyik gyü-
mölcsfajta zavarba ejtôn
gazdag termést hoz.
Gyerekkorom valame-
lyik nyarán kék özön
roskasztotta rokonomék
szilvafáit – még sok év-
vel késôbb is az abból
fôtt, mézédes lekvárral
kínáltak, ha meglátogat-
tam ôket. A természet
szeszélyének vélhet-
nénk egy-egy irodalmi
mûfaj dúslakodó gaz-
dagságát is koronként. 

A harmincas években
és késôbb az esszé ho-
zott ilyen káprázatos
betakarítást. Még mûkö-
dött Babits Mihály, s
már elfoglalták helyüket a java férfikorba érkezett újabb
nemzedék írástudói. A Nyugat második nemzedékének
tollforgatói „esszéíró nemzedék” néven vonultak be irodal-
munk történetébe. Egy részüket a népi írók tábora is magá-
énak vallotta – fôként azt, akirôl most szó lesz: Cs. Szabó
Lászlót, aki ugyan nem sokat „táborozott”, annál inkább
megbecsült mindenfajta értéket irodalmárként és a Magyar
Rádió irodalmi szerkesztôjeként. 

Értékrendjébe egyaránt belefért Németh László és József
Attila, Illyés Gyula és Vas István, Kodolányi, Szabó Zol-
tán, Radnóti, Rónai, Bibó, Gyergyai, Szentkuthy, Márai. A
felsorolás korántsem teljes – még kétszer ennyi nevet is fel-
sorolhatnék e két nemzedék irodalmi és publicisztikai te-
hetségeibôl – Bálint Györgyöt, Halász Gábort, Kovács Im-
rét ki ne felejtsem. E sokszínû társaság kiválóságai közé tar-
tozott Cs. Szabó László.

Esszéibôl most háromszáz oldal terjede-
lemben zsebkönyv jelent meg a Magyar
Napló népszerû diákkönyvtár-sorozatában,
Pomogáts Béla, a válogató-szerkesztô utó-
szavával. A sok mûfajban remeklô (úti
könyveket, novellákat, politikai kommen-
tárokat, kritikákat, magyar és világirodalmi
portrékat író) Cs. Szabó a háború elôtt és
alatt a két részre hullt magyar irodalom ki-
egyensúlyozója volt, és jelentôs szerepe
volt abban, hogy ezek a csonka részek csak
szélsôséges egyedeiben váltak összebékít-
hetetlenné. 

Ilyen emberre volna szükség ma is, mert
bizony rosszabb a helyzet, mint hetven
éve, amikor kétféle totalitarizmus közt ôr-
lôdtünk. Sajna, utódját egyelôre alig lá-
tom… Írásaiból egyforma erôvel fénylik a
polgári humanizmus és a néphez való hû-
ség, a lényegi magyarság és európaiság.
Szabadelvû polgár volt, világpolgár már az
emigráció elôtt. Kozmopolita citoyen vol-
tát nem öncélnak tekintette, hanem az egyenjogúság és a
testvériesség alapjának, amely alkalmas a munkások, bére-
sek, cselédek, félnomád pásztorok, páriák és kujtorgók ta-

nulékony gyerekeinek
szellemi fölemelésére és
támogatására is. A pe-
dagóguslelkû, nemzet-
nevelô nagy magyarok
sorához tartozott, mint
Bessenyei György, Ka-
zinczy Ferenc, Eötvös
József, Babits Mihály,
Kodály Zoltán, Kará-
csony Sándor és szeren-
csére még elég sokan a
saját nemzedékébôl,
ahogy már sorolgattam
ôket József Attilától
Németh Lászlóig. 

Munkássága szivár-
ványként hidalja át a
nyugatosok és a népiek
közötti szakadékot, s a
sokszínû ív a demokra-

tikus szocializmust is magába foglalja. A szókép nemcsak a
szándék szépségére utal, hanem a dolog természetére is.
Arra, hogy az érdekek, hívságok, a kis- és nagyhatalmi ma-
nipulációk fölött csak az egyén képes túlemelkedni a meg-
osztottsággal járó gyarlóságokon – de a példa jótékonyan
ragadós lehet, ha olyan tehetséggel mûvelik, mint Cs. Sza-
bó. A nemzeti és a társadalmi igazságot az európai gondo-
lat, a mûveltség és a kis magyar városokban évszázadok óta
érlelôdô polgárerények révén hozta közös nevezôre. Ebben
a regény nagymesteréhez, Máraihoz hasonlított, de ô, úgy
vélem, még szélesebb látókörre tett szert, amely a föld és a
peremvárosok munkásai elôtt sem zárul le. 

Uniós csatlakozásunk egyik nagy megálmodója, eszmei
szerzôje, s immár jelképes alakja. Hazai hagyományokban
és a maga korabeli eszmei harcokban találta meg ehhez a
szellemi muníciót és a személy szerint is hitelesítô alapot.

A mindmáig mesterséges feledés-
ben tartott márciusi front kortár-
sa volt, s annak programpontjait
egész életében komolyan vette.
Mûvelt, polgári Magyarországot
akart, társadalmi reformokkal,
gazdasági fölemelkedéssel és ér-
telmes, nem agresszív, de nem is
önfeladó nemzetpolitikával.
Nemcsak szólamokban állt a nép
mellett, rokonszenvét szolidáris
tettekkel is kifejezte. 1949-tôl
emigrációban élt, nehéz idôket
vészelt át a háborúban lerongyo-
lódott olasz földön, de nagyfokú
szellemi nyitottsága és mûveltsé-
ge révén hamarosan magára ta-
lált, s a több hullámban érkezô
magyar menekültek mindig segí-
tôkész kalauzra találtak benne. 

Demokratikus nézeteinek mû-
velôdéstörténeti alapon is han-

got adott. Az értelmiség és a köznép összefogásának nagy
példáit mutatta fel a múltból: „Törvény a parasztélet rend-
jében a menedéknyújtás. Akinek nincs fedele, azé legyen2
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az én fedelem. Számos magyar karácsonyi énekben intik
egymást az asszonyok, hogy éjszakára fogadják ám be a
földönfutó szent családot! Ugyanúgy befogadták a föld
nélküli királyt s a szökött rabot, a bujdosó szegénylegényt
s az üldözött papot vagy grófot.” A felsorolás azért ér vé-
get itt, mert e sorok írásakor még nem tudta, csak sejthet-
te, mi következik 1944 márciusa, 1948 nyara, az 1951-es
kitelepítések, majd 1956 novembere után. Ha ismerte vol-
na Lázár Ervinnek Az asszony címû csillagmajori elbeszé-
lését, ô is a legszebb vagy az egyik legszebb magyar novel-
lát látta volna ebben a mûben, mert a 20. század négy-öt
erôszakhulláma ellen vet gátat a paraszttársadalom erköl-
csi hagyományaiból. 

Cs. Szabó is egyformán együtt érzett a nácizmus üldözöt-
teivel, a nemzetiség-cserék és a kitelepítések áldozataival –
ha kellett, magyarokkal, zsidókkal, ha kellett, svábokkal és
a forradalom utáni számonkérés elôl Nyugatra menekülôk-
kel. Ennek az együttérzésének gyönyörûen hangot adott
Magyar író az emigrációban címû esszéjét megírva. Ez az
ô 1949 utáni önéletrajza és szellemi önarcképe. A hánya-
tott sorsú író, közgazdász és közmûvelôdési szakember ha-
muban sült pogácsánál hasznosabb szellemi útravalóval
látta el újonnan jött és többnyire fiatal sorstársait. Kifejez-
te reményét, hogy a vasfüggönyön átjutott, Európába csöp-
pent jövevények „megteremthetik félig lebegô, félig gyöke-
res szellemi létformájukat: az idegen légkörben továbbélô,
sajátosan magyart”. 

A nácizmus elôl Svájcba menekült klasszika-filológust,
Kerényi Károlyt idézi, amikor figyelmezteti helykeresô
honfitársait: „Sohase higgyétek el, hogy hiábavaló a kül-
föld tiltakozó beavatkozása, vagy árthat a bebörtönzött
magyaroknak. Nem igaz.” Ez a gondolat egy alávaló pro-
pagandaszólamot hatálytalanít: azt, hogy az igazság sem-
mivé foszlik, az utolsó szó mindig a fegyvereké. Nem volt
hiábavaló a nagy angol költô, T. S. Eliot szava a börtönbe
zárt Déry Tiborért, ahogy Albert Camus sem a pusztába ki-
áltott, amikor gyönyörû nyilatkozatát közreadta a magyar
forradalomról – sokáig jó lesz az még a befeketítôk mester-
kedésével szemben.

Nekem különösen tetszik ebbôl az irodalmi mûként is ér-
tékes esszégyûjteménybôl az a humanizmusértelmezés,
amely szerint minden értéket egyformán becsülni kell, azt
is, amelyet a szellemi barikádok túlsó oldalán állók terem-
tenek a pártharcokon túlemelkedô pillanataikban. A Lon-
donban élô Cs. Szabó azonnal felfogta és örömmel üdvö-
zölte a hazai irodalom nagy fordulatát 1953 és 1956 kö-
zött, amelynek során díjakkal elhalmozott pártköltôk is a
szenvedô nép és az igazság mellé álltak. Ezeket az írókat
(Déry Tibor, Benjámin László, Zelk Zoltán, Tamási Lajos)
ma kínos csönd övezi, mintha korábbi hibáikat nem tették
volna jóvá sokszorosan, olyikuk személyes sorsával, keser-
ves börtönévekkel is. Hiába, a humanizmus elvét kevesen
képesek követni. Cs. Szabó ezt a keresztényi szellemmel
azonosítja – az ô szájából ez is mindig hitelesen hangzik,
másokéból ritkábban. 

Nem elég a humanisták neveit csócsálni, valamiben ha-
sonlítani is illenék hozzájuk: számomra ez a legidôsze-
rûbb üzenete az esszé remekírója, Cs. Szabó László köny-
vének, amelyet jó szívvel ajánlhatok ifjú és öreg diákoknak
egyaránt. 

Alföldy Jenô
Cs. Szabó László válogatott esszéi
Válogatta és az utószót írta Pomogáts Béla
Magyar Napló Diákkönyvtár, 2007 

Aranyszarvas Kiadó
T: (20)-338-5819
Info@aranyszarvaskiado.hu   www.aranyszarvaskiado.hu

Erdélyi István:
Régészek a világ tetején
Expedíció a
Pamír-hegységben
■ Amikor 1956-ban a szabadság
szele közelített Magyarország fe-
lé, a László Gyula szárnyai alatt
nevelkedett ifjú régész-muzeoló-
gus, Erdélyi István kelet felé uta-
zott, hogy egy nemzetközi expe-

díció tagjaként a régészeti szempontból még ismeretlen fehér
folt, a Pamír ôstörténetének felderítésében vegyen részt.

A szovjet hegemónia kialakulásával Erdélyi már olyan helyek-
re is eljuthatott Belsô-Ázsiában, ahová néhány évtizeddel ko-
rábban Stein Aurél még hiába próbált eljutni. Bár az expedíció
nehézségei nem hasonlíthatók az elôdökéhez, még az 1956-os
Pamír-expedíciónak is alaposan meg kellett küzdenie az ele-
mekkel, az óriási hegyláncokkal vagy akár a hegyi rablókkal is.

A számos korabeli fényképfelvétellel illusztrált kötet igazán ér-
dekes olvasmány lehet az ázsiai nomád népek történelme iránt
érdeklôdôknek, hiszen egy igen jelentôs eredményekkel hazaté-
rô expedíció történetét ismerheti meg az olvasó. Az elsô kézbôl
származó beszámolót ugyanakkor még különlegesebb él-
ménnyé varázsolja a szerzô könnyed, olvasmányos stílusa.

(X)
Keménytáblás fekete-fehér album, védôburkolóval
132 oldal, 230x240mm
ISBN 978-963-86878-9-0

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

Ismét kapható
a sikeres kézikönyv
Természetes
gyógymódok
Komplementer
medicina
(Fôszerk.: Dr. Hegyi Gabriella)
■ Bár e témában több
könyv is megjelent az el-
múlt években, jelen kötet
népszerûségét mi sem tá-
masztja alá, minthogy im-
máron ötödik, jelentôsen
bôvített kiadását tarthatja
kezében az olvasó. A pá-
ratlan kézikönyv az okta-
tásban kivívta magának a

tankönyvi besorolást. Minden fejezetét nagy gyakorlattal
és tapasztalattal rendelkezô, ismert szakemberek írták,
akik kiválóan ismerik, és magas szinten mûvelik az általuk
összefoglalt természetgyógyászati módszereket.

(X)
5. jav., átd. és bôvített kiadás
504 oldal, (165x235 mm), kötve, 4 300 Ft
ISBN 978 963 7437 87 8

2
9
3

K
ö
n
y
v
is

m
e
rt

e
tô

 h
ir

d
e
té

s

X. úr a KH-ban



(mérleg, eredménykimutatás, cashflow-kimutatás, kiegészítô melléklet)

■ Április, május a taggyûlések idôszaka, amikor a társaságok vezetése
az elôzô évrôl szóló pénzügyi jelentést a tulajdonosok elé terjeszti.
Elég egy pillantást vetni az ábrára, hogy lássuk, a mérleg nevû táblá-
zat központi helyet foglal el, hiszen mind az eredmény-kimutatás,
mind a cashflow-kimutatás a mérleg egy-egy rovatának részletezése, és
mindezt szöveges kiegészítésekkel látjuk el. A mérlegbeszámoló, más
néven pénzügyi jelentés (financial report) – röviden a „mérleg” – a
számviteli elôírások által tartalmilag meghatározott, független könyv-
vizsgálóval auditált összefoglaló dokumentum, melynek célja hiteles
és valóságos tájékoztatást biztosítani mindenkinek, akit érdekel a tár-
saság gazdálkodása. 

A kontrolling tevékenység fontos területét képezi a mérlegelemzés,
mutatók számításával, és az így nyert információk felhasználása a jö-
vôbeni célok számszerûsítéséhez. Ezen túlmenôen a mérleg-összefüg-
gések alkalmazása a tervezésben jelentôsen képes megnövelni az ered-
ménytervek realitását. Például a könyvkiadóknál a készletek és vevô-
követelések várható alakulása nélküli árbevételi tervek sokszor csak
vágyálmok maradnak. Ha azonban a mérlegtervet is sikerül az ered-
ménytervhez csatolni, máris kiderül, hogy az pénzügyileg megvalósít-
ható-e, vagy nem. Konkrétabban fogalmazva a bázis idôszak mérlegé-
bôl számított forgási sebesség és készletnövekedés, valamint az átla-
gos vevôi kinnlévôség mutatóit célszerû figyelembe venni a bevétel
tervezésénél.

A mérleget olvasó tulajdonosok elsôsorban arra kíváncsiak, hogy
mennyit ér a társaság, amelybe tôkéjüket fektették. A választ kétféle
módszerrel adhatjuk meg: a vagyon (eszközök) értékelése szerint, illet-
ve a várható tôkehozamok szerint. Mindkét esetben mérlegadatokra
van szükség a számításhoz. 

A reális vagyoni érték megállapításához tudnunk kell, hogy egy idô-
szak gazdálkodásának eredményét valóságosan ábrázoló mérlegben az
eszközök nem a piaci értékükön szerepelnek.

A tartós- és forgóeszközök értékelése a rendes mérlegbeszámolókban
múltbeli bekerülési (beszerzési, elôállítási) értéken történik, amit az ered-
mény terhére végzett leírásokkal aktualizálni kell. Tartós eszközöknél az
értékcsökkenési leírás szolgálja ezt a célt.

Készletek esetében ezt az eljárást értékvesztésnek hívjuk, bár ez a szá-
mítás az egyedi – kulturális tartalmú – könyvtermékre nehezen húzha-
tó rá. A könyvkiadó szemszögébôl nézve, könyvének piaci értéke (ára)
az elôzô idôszakban realizált kiadói átlagárral közelíthetô meg.  Ha te-
hát az elôzô idôszak adataiból számítva, az árrések és árengedmények
hatására a kiadói átlagár alacsonyabb volt, mint az elôállítási önköltség,
és ez a tendencia a tárgyévben is megmaradt, a tárgyévi zárókészlet ér-
tékvesztés címén leértékelendô. 

A követelések értékelésénél gyakran elfelejtjük, hogy csak a vevô által
elfogadott követelés könyvelhetô, és az is csak a várhatóan beérkezô
összegben mutatható ki. Ha a vevô nem tud fizetni, a követelés piaci
értéke nulla, az eredmény terhére átmenetileg értékvesztésként, vagy
véglegesen hitelezési veszteségként leírandó. 

Végül is semmilyen vagyontárgy nem mutatható ki a mérleg eszköz
oldalán a piaci értékénél magasabb múltbeli bekerülési áron. A mérleg
egy összefüggô számrendszer. Ha túlértékelt egy eszközoldali tétel (pél-
dául a készletek), akkor a források közül szintén egy vagy több tétel
nem valós – ez rendszerint a mérleg szerinti eredmény szokott lenni.

Visszatérve tehát a kérdéshez, társaságunk nettó eszközértéke a követ-
kezôképpen közelíthetô meg:

Eszközök fôösszege, az idôszaki beszámolóból
+ / – Különbözetek a piaci értékre történô kiegészítés miatt
= Eszközök piaci értéke

– Kötelezettségek értéke (az idôszaki beszámolóból)
= Nettó eszközérték
(A nettó eszközérték felel meg a befektetett saját tôke piaci értékének.)
Könyvkiadókra jellemzô eszközstruktúrából kiindulva pozitív külön-

bözet lehet a nem aktivált kiadási jogok értéke (általában az immateri-
ális vagyonrészbôl hiányoznak), és negatív különbözet a készletek ko-
rától függô reális eladási értékre csökkentése. Viszont ha a készletállo-
mány nagyobb része az éven belüli megjelenésbôl maradt meg, pozitív
lesz a piaci értékre történô kiegészítés, mivel az idôszaki mérleg a saját
könyveket az elôállítási önköltségen tartalmazza. 

A várható tôkehozamok szerinti üzletiérték-számítás a saját tôke jöve-
delmezôségre mutató hosszabb távra várható értékeibôl diszkontál
vissza a jelen idôpontra. Ez a mutató az adózott eredmény és a saját tô-
ke átlagos értékének hányadosa. 

Végül mindkét módszernél pozitív elôjellel figyelembe vehetôk olyan
szubjektív ítéletek, amelyek a cég imázsára, ismertségére, szakmai kap-
csolatrendszerére, vezetôi kvalitásaira vonatkoznak. 

A könyvkiadók vezetôi, menedzserei legtöbbször a mérlegbeszámoló
jövedelmezôségi mutatói iránt érdeklôdnek. Ezek a nettó árbevételre,
illetve összes bevételre vetített eredménykategóriák, amelyek az ered-
mény-kimutatásból számíthatók. Könyvkiadóknál az elsô két mutató
meghatározását tartom fontosnak, mivel mindkettô a szûken vett tevé-
kenységet jellemzi.
– Bruttó fedezet és fedezeti hányad vagy hozam
– Tevékenységi eredmény és tevékenységi jövedelmezôség

(tartalmazza a közvetett költségeket is)
– Üzemi és üzleti eredmény, és átlagos haszonkulcs

(tartalmazza az egyéb bevételeket és ráfordításokat)
– Szokásos tevékenység eredménye és jövedelmezôsége

(tartalmazza a pénzügyi tételeket pl. kamatokat, árfolyam különbö-
zeteket) 

– Nyereség, azaz adózás elôtti eredmény, és nyereséghányad
(a rendkívüli ráfordításokkal)

Az adózott eredmény vetíthetô a befektetett eszközökre (ROI, Return
of Investment) illetve az összes eszközre (ROA, Return of Assets). A ka-
pott megtérülési, forgási sebesség jellegû értékek összevontan jellemzik
a tevékenység eszközszükségletét és az eszközök hasznosításából eredô
jövedelmezôséget. 

Az elôzô számban megjelent cikkemben kifejtettem az eredmény-
szemlélet és pénzforgalmi szemlélet eltéréseit. A pénzeszközök változá-
sának elemzését a cashflow táblázat tartalmazza, de sajnos az összevon-
tabb egyszerûsített éves beszámolónak ez nem kötelezô része. Elkészít-
tetését minden mérleghez javasolom. Itt három pénzforgalmi ered-
ményt találunk:
– Az operatív gazdálkodás által elért pénztöbblet, vagy többletkiadás

összegét (CF1)
– Az eszközök eladásának és vételének (beruházások) pénzegyenlegét

(CF2)
– A hitelfelvételek és törlesztések, valamint tôkemûveletek pénzegyen-

legét (CF3)
A három adat összege nem más, mint a mérleg tárgyévi és elôzô évi

oszlopaiban szereplô pénzeszköz értékek különbsége. Jelentôs készlet-
növekedés mellett, sôt romló vevôi fizetések mellett gyakori, hogy a
CF1 mutató negatív. A CF2 mutató általában negatív, következéskép-
pen a mérlegben azonos pénzeszközértékhez (a változás legyen nulla)
a CF3 mutatónak pozitívnak kell lenni, ami tagi befizetésekre, vagy nö-
vekvô hitelfelvételre utal, és mindkettô az eladósodás kifejezôdése. Ez
az eset akkor is elôfordulhat, ha a kiadó nyereséges. Igazán akkor tekint-
hetjük sikeresnek elôzô évünket, ha mind a nyereség, mind a gazdálko-
dási pénztöbblet (CF1) meghaladja az elôzô évi szintet.2
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A pénzügyi jelentés dokumentumairól 



Társaságunk pénzügyi helyzete nemcsak bennünket érdekel, hanem hite-
lezôinket is. A mérlegelemzés szerves része a likviditási és eladósodottsági
mutatók számítása. Az általános likviditási mutató a forgóeszközök és rö-
vid lejáratú kötelezettségek viszonyát fejezi ki. Az eredményes gazdálkodás-
hoz a 2 feletti érték tartozik, de ez csak tapasztalati szabály. A könyvkiadók
esetében a forgóeszközök többségét a saját könyvkészletek teszik ki. A lik-
viditási mutató nagyot esik, ha a számlálóból a készleteket kihagyjuk. Is-
mét a készletek eladhatósági értékére jutottunk vissza. És ez rámutat arra,
hogy az elnagyoltan készített mérlegbôl számított mutatók félrevezetôk is
lehetnek. A készletek – fôleg az immobil készletek – kezelésénél szüksége-
sek a leírások az eredmény terhére, mert helytelen vagyoni érték, eredmény
és likviditási adatokat kapunk. Az uralkodó bizományi értékesítési rendszer
és a szabályozás említett jellege miatt a hosszú távú érdekeket képviselô –
az immobiliákat tudatosan visszakérô, leértékelô, selejtezô – készletgazdál-
kodás ritka. Mindenesetre a könyvkiadói mérlegek adatainak értelmezésé-
nél érdemes figyelembe venni az ebbôl eredô bizonytalanságot.

Az eladósodottsági fokot a mérleg forrás oldalán szereplô idegen tô-
ke (hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tôke hányadosa-
ként számíthatjuk ki. Minél nagyobb ez a szám, annál nagyobb a vál-
lalkozás függése a külsô finanszírozóktól. 

Szeretnék válaszolni arra a kérdésre, hogy milyennek képzelem a
könyvkiadók ideális mérlegét.

A könyvkiadói tevékenység nem eszközigényes, ennek megfelelôen a
tartós (befektetett) eszközök részesedése a mérleg fôösszegében kisebb
30% -nál. E csoporton belül az immateriális javak (aktivált kiadói és
szellemi jogok) a meghatározók. A forgóeszközök között egyenlô
arányban szerepelnek az alaposan értékelt késztermék készletek, a kö-
vetelések, és a pénzeszközök (egyik csoport részaránya sem nagyobb 25
%-nál, a mérleg fôösszegére vetítve). Megfelelô likviditást feltételezve,
a rövid lejáratú kötelezettségek aránya kisebb 35%-nál. Jelentôs fejlesz-
tési és beruházási hitelekre nincs szükség, tehát minimális a hosszú le-
járatú kötelezettség. A könyvkiadáshoz nagy alapítói tôkére sincs szük-
ség, így a források közel 60%-át kitevô saját tôke nagy része az elôzô
évek és a tárgyév pozitív gazdálkodásának eredményébôl tevôdik össze
(ld. eredménytartalék és mérleg szerinti eredmény sorok). Ehhez az ide-
álképhez viszonyítva érdemes saját cégünk mérlegét értékelni.

Befejezésképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy a könyvkiadók tu-
lajdonosai és vezetôi nemcsak felelôsek, hanem érdekeltek a valósághû
és pontos, a kötelezô elôírásokon túlmenôen részletezett mérlegbeszá-
moló elkészíttetésében. Az út az alapos év végi záráson, pontos leltára-
kon, a szükséges leírásokon keresztül vezet. Az óvatos értékelés szám-
viteli elve azt fejezi ki, hogy az ismert, de a jövôben bekövetkezô vesz-
teségekkel már most csökkentsük az eredményt, a látható jövôbeli

többleteket pedig még ne vegyük figyelembe. A készletösszetétel elem-
zése, a Cash Flow-kimutatás, és a fontos könyvek illetve cikkcsoportok
jövedelmezôségének elemzése – belsô célra – szerencsésen egészítheti
ki a mérlegbeszámolót, elôsegítik a reális helyzetértékelést, tervezést, és
kontrolling tevékenységet.

Dr. Bódis Béla
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■ A hazai kereske-
delem jeles korsza-
kait, szereplôit, cé-
geket, boltokat,
áruházakat, keres-
kedelmi ágakat és
iskolákat mutat be
a Mundus Kiadó
nagyméretû, repre-
zentatív képes kö-
tete, amely 37 sze-
melvényt és két-
százánál is több il-
lusztrációt tartal-
maz. A kétnyelvû
(magyar és angol)
kötet ábráinak zö-
me a Magyar Ke-

reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum anyagából szárma-
zik és a középkortól a 20. század második feléig tekinti át a
kereskedés magyarországi történetét. A középkori anyag
természetesen szûkebbre szabott, mint a késôbbiek, elsô-
sorban a pénzverésre, a különféle nációjú kereskedôk be-
mutatására és a nagy vásárok (Buda, Bécs, marhakereskede-
lem) koncentrál. Nagyot ugorva az idôben a szerzô a
18–19. századi vásárok ismertetésével folytatja a könyvet.
Mivel a Kiegyezés után, a 19. század végén szélesedett ki
igazán a kereskedelmi választék és szakosodott az ellátás,
ettôl az idôszaktól fogva sokkal több anyag maradt fenn, ez
teszi ki a kötet nagyobb részét. S. Nagy Anikó válogatása
foglalkozik a nevesebb cégekkel, boltokkal, vagy a kirakat-
rendezés történetével. A szerzô jó arányérzékkel hoz példá-
kat a fôvárosi és vidéki üzletekre, megismertet a 19. század
tehetséges vállalkozóival, például a miskolci Fekete kutya és
Holland menyecske, a pápai Korein Vilmos üzlet, a pesti
Neruda drogéria tulajdonosaival, a neves Brázay sósbor-
szesz sikertörténetével, vagy olyan nagyvállalkozók tevé-
kenységével, mint Grauer Miksa likôrgyáros, Dreher Ignác
orvosi mûszergyáros, Heinrich Alajos és leszármazottai
acélgyára, Rigler József Ede vasgyáros, Palugyay Jakab bor-
kereskedô, vagy Stühmer Frigyes csokoládégyáros. Végigte-
kinti az elsô nagy áruházak – Alter Antal Divacsarnoka, a
Párisi Nagy Áruház, a Magyar Divatcsarnok, a Corvin áru-
ház – beindítását, valamint a nagy vásárcsarnokok létrejöt-
tét. A szövetkezés: erô – tartja egy régi mondás. A szövet-
kezetek – köztük az 1898-ban alapított Hangya, az 1970-es
éveken alakult Skála és az 1995-ben létrehozott Coop – sze-
repét külön cikk tárgyalja. A reklámtörténeti fejezet kitér a
reklám mint mûalkotás szerepére (plakátmûvészet, mûvészi
csomagolás), a számolócédulákra s a védjegyekre. Megis-
merkedhetünk a különféle kereskedelmi iskolákkal és szer-
vezetekkel: a Védegylettel (1844), a Magyar Védô Egyesü-
lettel (1903), a Magyar Héttel (magyar áruk fóruma), a tôzs-
dével (1864) és végül a Magyar Királyi Kereskedelmi Múze-
um anyagával, melynek mai utóda a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátó Múzeum.

(szénási)
S.Nagy Anikó: Kereskedôvilág
Szemelvények a magyar kereskedelem történetébôl
Mundus Kiadó, 2007

A „Fekete kutyától”
a „Holland menyecskéig”
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kertész
em nekünk, zsidóknak kellene a
holocaustra emlékeznünk (mi em-
lékszünk rá alkalom, évforduló

nélkül is), hanem azoknak, akik tették,
akiknek apái, nagyapái tették, vagy tûrték,
vagy csak közönyösen hagyták, hogy meg-
történjen; és nem csak a németeknek ille-
nék emlékezniük – de Európa többi népé-
nek is, mert a botrány Európa botránya,
Európa szégyene volt. 

És miért örökzöld a téma, és éppen Ma-
gyarországon? Mert a neonácik naponta ak-
tuálissá teszik. Az új magyar jogállamra, a
harmadik köztársaság alkotmányára hivat-
kozva, rendôri engedéllyel masíroznak az or-
szágban, vidéken és a fôvárosban, és fenye-
getnek és gyalázkodnak, és új holocaustot, új
Auschwitzot kárognak, és ha
rajtuk múlna, meg is történne
újra magyar gyalázatként Eu-
rópa egykori gyalázata. 

A rendszerváltással kezdô-
dött. Egyszer azt írtam: nem
hittük, hogy a szabadság szel-
lôjének elsô fuvallatára elô-
húzzák dugdosóik a rekamié-
ból a nyilas lobogót, kigöngyölik és meglengetik, de ennél rosz-
szabb történt. A rendszerváltás egyfajta fölszabadulás is volt. Föl-
szabadultunk a szovjet megszállás alól, kivonultak a szovjet csa-
patok, fölpattant a Varsói Szerzôdés bilincse, fölszabadultunk a
totális diktatúra mégoly felpuhult változata alól is, és szétnéztünk
a szabad levegôn. És törvényt tettek és alkotmányt faragtak azok
a kripto-jogászok, akik a szabadságot még vágyaikban sem ismer-
ték, mert még az álmaik is az úri Magyarország feudál-fasiszta dik-
tatúrájába röpítették vissza ôket, és kerekasztal mellett egyeztettek
a két ú.n. „rendszerváltó” párt dilettáns politikusaival, és éppilyen
dilettáns doktriner ideológusaival. 

Azt hitték, a diktatúra ellentéte az anarchia. Azt mondták, a
szólásszabadság, a gyülekezési szabadság alaptörvény, és minden

más törvényt és korlátot fölülír. Mindenki
azt mond, amit akar, úgy gyalázkodik,
ahogy akar, úgy rágalmaz, ahogy akar, úgy
szítja a legmocskosabb stílusban a gyûlöle-
tet, ahogy akarja, úgy lázít a demokrácia, a
jog, a szabadság ellen, ahogy akar, úgy fe-
nyegetôzik tömeggyilkossággal, újholo-
causttal, ahogy akar. Mindegy, hogy az ut-
cán, ordasokkal együtt üvöltve, vagy polgá-
rinak álcázott sajtóban vagy a médiában...
ezt biztosítja az Alkotmány. Ma még bo-
tokkal, építési állványok darabjaival, Mo-
lotov-koktélokkal, holnap kézigránáttal és
lôfegyverrel játszanak a drága fiúk, és a tisz-
telt bíróság majd megállapítja, hogy csak
némi rendbontás történt, hangoskodás,
randalírozás, legrosszabb esetben a közle-

kedés akadályoztatása. És ha
majd hullák maradnak a szí-
nen, a tisztelt ügyészség és bí-
róság azt sem fogja észreven-
ni a „szabadság” nevében. 

Ez vár ránk? Pontosan. A
történelembôl nem tanu-
lunk, mert nem is ismerjük,
nem is akarjuk megismerni a

történelmet, csak a hazug legendák kábító ködében szeretünk él-
ni. Nem emlékszünk a weimari köztársaság bukására. Arra, hogy
hányszor elmondták azóta a demokrácia hívei: a demokráciának
joga van, ha kell erôvel is, megvédeni magát. Budapest utcáit ma
uraló neonáci daliák azt sem tudják, hogyan köszönte meg Hit-
ler Röhmnek, az SA parancsnokának, hogy szolgálataival hata-
lomra segítette? Megsúgjam? Szemrebbenés nélkül kinyíratta. 

Rajta fiúk, fojtsátok csak meg a magyar demokráciát: a jutalom
nem marad el. Égessétek a zsidót, tapossátok a földbe a cigányt,
zavarjatok el minden rohadt idegent a „haza” védelmében! Ez a
ti országotok, a ti hitbizományotok, úgy teszitek tönkre, ahogy
akarjátok. És csak várjátok büszkén, kidüllesztett mellel, mikor
kerül rátok a sor… 

Kertész Ákos
Örökzöld

N

Tutajozó boszorkány
■ A Kemény név hallatán az idôsebb
olvasók báró Kemény Zsigmondra, a
19. század derekán oly sikeres erdélyi
íróra gondolhatnak. E fônemes elsze-
gényedett rokona egy másik író, Ke-
mény János (1903–1971), akinek gaz-
dag életmûve máig nem gyökerezett
meg az anyaországi irodalmi köztu-
datban. A Mundus Kiadó e hiányt
igyekezett mérsékelni, amikor Új Iro-
dalom sorozatában megjelentette a
Víziboszorkány címû regényt. Az ere-
detileg 1965-ben napvilágot látott
mû Kemény János karakteres újra be-
mutatkozása. Valódi fejlôdéstörténet:
hôsnôje Jolka, egy tanulatlan, hiszé-
keny erdészlány, aki élete során elôbb
rönkúsztató tutajos lesz, majd hatgyermekes családanya,
végül a havasi fakitermelés nemzetközi irányítója, dúsgaz-
dag üzletasszony. Hatszáz kilométernyi vízi utat felügyel,
„csupa hangszerfából meg hajóárbocnak való tutajfából
kötözött saját” rakománnyal, ô, a karót is arannyá változ-

tató tulajdonos. Ahogy élete alkonyán fogal-
maz: „Azt akarom, hogy száz év múlva is
emlegessék a népek: az volt az igazi, amit az
a boszorkány csinált! Igazi víziboszorkány
volt!” Hanem sikerei mögött természetesen
árnyak is találhatók, kudarcok és gyûlölkö-
dés. Érzelmi élete sivárrá válik, családja foko-
zatosan ellene fordul. Halála elôtt úgy dönt:
csak legkedvesebb rokonaira hagy örökséget,
busás vagyona többségét viszont… Ám ezt
már ne fecsegjük ki, maradjon meglepetés az
olvasónak!

E kétszázharminc oldalas regény egyenes
vonalú, narratív próza. A legtisztább erdélyi
irodalmi hagyományokból merít – az értô
olvasók Jolka története mögött meghallhat-
ják Wass Albert sóhajait a Havasok után, Ta-
mási Áron Ábeljének lépteit a rengetegben,
vagy Nyírô József és Kós Károly ízes társal-

gását. A mûvet utószó teszi teljessé: Vallasek Júlia gondos
tanulmánya pontosan eligazít.

Zsille Gábor
Kemény János: Víziboszorkány
Mundus Kiadó,  230 oldal, 2600 Ft
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Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Amennyiben kérdése van, de nem tud jelen lenni az elôadásokon kérdéseit,
hozzászólásait várjuk a velemeny@typotex.hu emailcímre.

Május 19-én Magyarországra látogat Jeremy Leggett, angol geológus, klímaváltozáskutató, olajszakértô és a
legnagyobb brit független megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vállalat vezérigazgatója. Könyve, A fele el-
fogyott, idén áprilisban jelent meg magyarul a Typotex gondozásában.

Május 19 hétfô 14:00 JEREMY LEGGETT ELÔADÁSA. MTA, Elnöki tanácsterem Cím: 1051 Bp, Roosevelt tér 9.

Május 19 hétfô 17:00 Merlin Színház Energia Klub. JEREMY LEGGETT könyvbemutatója alkalmával
a szerzôvel Ámon Ada beszélget. Cím: Merlin Színház, 1052, Budapest, Gerlóczy u. 4. (a Deák térnél).

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. március 21. – 2008. április 17.

Szépirodalom
1. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
2. Paulo Coelho:

A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Kiadó

3. Timothy Zahn: A túlélôk keresése
Szukits Könyvkiadó

4. Vavyan Fable: Kyra Eleison
Fabyen Könyvkiadó

5. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kft.

6. Ken Follett: A katedrális
Gabo Kiadó

7. Dan Abnett: A Tanith ágyúi
Szukits Könyvkiadó

8. Paul Challen:
Dr. House – Fôszerepben: Hugh Laurie
Kelly Kft.

9. Gabriel García Márquez:
Szerelem a kolera idején
Magvetô Könyvkiadó

10. Vámos Miklós: Utazások Erotikában
(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó

Ismeretterjesztô
1. dr. Csernus Imre: A nô

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

Édesvíz Kiadó
3. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
4. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Kiadó
5. Robert O. Young, Shelley Redford Young:

A PH csoda (CD melléklettel)
MG Európa

6. Roger Tabor: Macskák
Gold Book Kiadó

7. Robert J. Moore: Idôtlen csodák
Alexandra Kiadó

8. Feldmár András: Szégyen és szeretet
Jaffa Kiadó

9. Sherry Agrov:
Miért a rossz lányokat veszik el a férfiak?
Alexandra Kiadó

10. James Redfield: A mennyei prófécia
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Joanne K. Rowling:

Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

2. Peter Barsocchini:
A bandák csatája – High School Musical 1.
Egmont Kiadó

3. N. B. Grace: High School Musical 2. 
Egmont Kiadó

4. Geronimo Stilton: Kaland a Himaláján
Alexandra Kiadó

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

6. Alice Alfonsi: Ez maga a költészet 
High School Musical 2.
Egmont Kiadó

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

8. Thomas mágneses könyve
Egmont Kiadó

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

10. Bartos Erika: Bogyó és Babóca rokonai
Pozsonyi Pagony Kft.

Bookline sikerlista
2008. március 1. – március 31.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve

Athenaeum 2000 Kiadó
2. Follett, Ken: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
3. di Fonte, Ugo: Az ételkóstoló

Kulinária Kiadó
4. McEwan, Ian: Vágy és vezeklés

Ulpius-Ház Kiadó
5. McCarthy, Cormac: Nem vénnek való vidék

Magvetô Könyvkiadó
6. Laurie, Hugh: A balek

Kelly Kft.
7. Christie, Agatha: Tragédia három felvonásban

Európa Könyvkiadó
8. Mahmudi, Betty – Hoffer, William:

Lányom nélkül soha 2. – Végzetes szülôk
Ulpius-Ház Kiadó

9. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó

10. García Márquez, Gabriel: Szerelem a kolera idején
Magvetô Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó
2. Challen, Paul: Dr. House

Kelly Kft.
3. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok

Édesvíz Kiadó
4. Feldmár András: Szégyen és szeretet

Jaffa Kiadó
5. Baktay – Csernus – Kalo – Popper:

Boldogtalan kapcsolatok: döntés, felelôsség,
gyávaság
Saxum Kiadó

6. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:
A PH Csoda – Étkezzen kiegyensúlyozottan
és nyerje vissza egészségét!
Bioenergetic Kft.

7. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó

8. Grabhorn, Lynn: A vonzás hatalma
Édesvíz Kiadó

9. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

10. Pease, Allan és Barbara:
Miért hazudik a férfi? Miért sír a nô? 
Park Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

2. My Little Pony
Színezô és foglalkoztatókönyv 1.
Egmont Kiadó

3. Játsszunk együtt! II. – Disney Micimackó
Egmont Kiadó

4. Berner, Rotraut Susanne: Tavaszi böngészô
Naphegy Kiadó

5. Berner, Rotraut Susanne: Nyári böngészô
Naphegy Kiadó

6. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 6.
Egmont Kiadó

7. Thomas, a gôzmozdony – Válogatott mesék 5.
Egmont Kiadó

8. Sjouwerman, Vic:
A hattyúhercegnô – komolyzenei CD-vel
Egmont Kiadó

9. Kálmán Judit (ford.): Kuka – Hófehérke
és a hét törpe foglalkoztatókönyv 4.
Egmont Hungary Kiadó Kft.

10. Reichlin, Gail – Winkler, Caroline:
Túlélôkalauz szülôknek – A nevelés titkai
Kulinária Kiadó

A Könyvtárellátó Kht. sikerlistája
2008. március 1. – március 31.

Szépirodalom
1. Steel, Danielle: A kettes lakosztály

Maecenas Kiadó
2. Holt, Victoria: Rózsa tövis nélkül

I.P.C. Kiadó
3. Roberts, Nora: Határtalan vágy

Harlequin Kiadó
4. Roberts, Nora: Délidô

Talentum Kft.
5. Delinsky, Barbara: Családi viszonyok

Gabo Kiadó
6. Preston, Douglas: A sötétség kereke

General Press Kiadó
7. Krentz, Jayne Ann: Tûz és víz

Európa Könyvkiadó
8. Ludlum, Robert: Vaskoporsó

I.P.C. Kiadó
9. French, Tana: Hallgatag erdô

General Press Kiadó
10. Higgins, Jack: Nincs kegyelem

Alexandra Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Szabó Sára, G. – Gombos Péter:

Hogyan írjunk (és gépeljünk) szakdolgozatot
Profunda Könyvek

2. Bártfai Barnabás: Az internet és lehetôségei
BBS-Info Kft.

3. Gintli Tibor – Schein Gábor: Az irodalom
rövid története 2. A realizmustól máig
Jelenkor Kiadó

4. Bérenger, Jean: Országgyûlés és parlamenti élet
Magyarországon 1608–1918 
Napvilág Kiadó

5. Rogers, Carl Ransom:
A tanulás szabadsága
Edge 2000 Kft.

6. Gyalogtúrák Nyugat-Dunántúlon
B.K.L. Kiadó 

7. Bevezetés a mûfajismeretbe
Dialóg Campus Kiadó

8. Barta János: A kétfejû sas hatalmában.
Magyarország története 1711–1815
Helikon Kiadó

9. Kutyák
Kossuth Kiadó

10. Macskák
Kossuth Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó

2. Gravett, Christopher: Várak (Szemtanú 30.)
Park Könyvkiadó

3. Schafnitzl, Lioba – Schurdel, Harry D.:
Zászlók és lobogók (Mi micsoda)
Tessloff És Babilon Kiadó

4. Brezina, Thomas:
Hogyan varázsoljunk szupersrácot?
Egmont Hungary Kft.

5. Karafiáth Judit: Proust:
Az eltûnt idô nyomában – mûelemzés
Akkord Kiadó

6. Cabot, Meg: Locsifecsi királynô
Cicero Könyvstúdió

7. Cabot, Meg: Az a balfék Tommy Sullivan
Cicero Könyvstúdió

8. Lôrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár
Gesta Kiadó

9. Bálint Ágnes: Mi újság a Futrinka utcában?
Holnap Kiadó

10. Benedek Elek: Kisbaconi versek
Kolozsvári Mûvelôdés Egyesület
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Danielle Steel:
A kettes
lakosztály
Könyvtárellátó
sikerlista,
szépirodalmi, 1.
■ A  hölgy szer-
zô lankadatlanul
hódít az olvasók
között, a roman-
tikus regények
kedvelôi a
könyvtárak pol-
cain is kellô
számban talál-
hatják meg köny-
vét, nem kell elô-
jegyeztetni.

Roger Tabor:
Macskák
Alexandra
sikerlista,
ismeretterjesztô, 6.
■ A macskák kü-
lönlegesek a házi
kedvencek kö-
zött, függetle-
nek, önálló éle-
tet élnek, és „ki-
lenc életük”
van… A cicara-
jongók közül so-
kan szeretnék
megérteni ôket.
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Libri sikerlista
2008. március 1. – március 31.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo:

A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

2. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Könyvkiadó

3. García Márquez, Gabriel:
Szerelem a kolera idején
Magvetô Kiadó 

4. McCarthy, Cormac: Nem vénnek való vidék
Magvetô Kiadó 

5. McEwan, Ian: Vágy és vezeklés
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

6. Mahmoody, Betty: Lányom nélkül soha 2.
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

7. Gee, Sophie: Botrányos viszonyok
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

8. Pilcher, Rosamunde: Téli napforduló
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

9. Harris, Joanne: Csokoládécipô
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

10. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre Dr.: A nô

Jaffa Kiadó 
2. Byrne,  Rhonda: A titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
3. Feldmár András: Szégyen és szeretet

Jaffa  Kiadó 
4. Young, Robert O. Dr. – Young, Shelley Redford:

A PH csoda + CD – étkezzen kiegyensúlyozottan
Bioenergetic Kft

5. Losier, Michael J.:
Így mûködtesd a vonzás törvényét!
Édesvíz Kiadó

6. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon Literatúra Kiadó

7. Polcz Alaine: Ideje az öregségnek
Jelenkor Kiadó 

8. Deákné Bancsó Katalin: Anya, taníts engem!
Deák és Társa Kiadó

9. Stahl Judit: Gyors édességek
Kulinária Kiadó 

10. Lynn, Grabhorn: A vonzás hatalma
Édesvíz Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Halál Ereklyéi
Animus Kiadó 

2. Lôrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár
Gesta Kiadó

3. Ziegesar, Cecily Von: Bad Girl 4.
Ulpius-Ház Könyvkiadó

4. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó

5. Vida Kata: Tapsi és barátai
Pro Junior Kft.

6. Thomas mágneses könyve
Egmont-Hungary Kft.

7. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

8. Thomas a gôzmozdony – válogatott mesék 6.
Egmont-Hungary Kft.

9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca rokonai
Pozsonyi Pagony

10. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

Líra sikerlista
2008. március 1. – március 31.

Szépirodalom
1. Paulo Coelho:

A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum 2000 Kiadó

2. Lôrincz L. László: Az utolsó hvárezmi nyár
Gesta Könyvkiadó

3. Cormac McCarthy: Nem vénnek való vidék
Magvetô Kiadó

4. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kft.

5. Ken Follett: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó

6. Gabriel García Márquez:
Szerelem a kolera idején
Magvetô Kiadó

7. Paul Challen: Dr. House
Kelly Kft

8. Ian McEwan: Vágy és vezeklés
Ulpius-Ház Könyvkiadó

9. Paulo Coelho: Az alkimista 
Athenaeum 2000 Kiadó

10. Vavyan Fable: Kyra Eleison 
Fabyen Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok

Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre dr.: A nô

Jaffa Kiadó 
3. Kati Marton: Kilenc magyar, aki világgá ment

Corvina Kiadó
4. Müller Péter: Örömkönyv

Alexandra Könyvkiadó
5. Emelt szintû érettségi 2008 – Történelem

Corvina Kiadó
6. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Könyvkiadó
7. Emelt szintû érettségi 2008

Magyar nyelv és irodalom
Corvina Kiadó

8. Feldmár András: Szégyen és szeretet
Jaffa Kiadó

9. Bánó Attila: Rejtélyek a magyar múltból
Athenaeum 2000 Kiadó

10. Cseh Tamás – Bérczes László beszélgetôkönyve
Új-Palatinus Könyvesház

Gyermek, ifjúsági
1. Beatrix Potter: Nyuszi Benjamin kalandjai

General Press Kiadó
2. Tapsi a kis tekergô

Pro Junior Kft.
3. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó

4. Eperke és barátai
Mirax Blueblack Kft.

5. Tiszai Erzsébet: Harry Potter kvízkönyv
Partvonal Könyvkiadó 

6. Elisabetta Gnone: Fairy Oak – Az ikrek titka
Könyvmolyképzô Kiadó

7. Szabó Magda: Abigél
Móra Kiadó

8. Deákné Bancsó Katalin: Anya taníts engem!
Deák és Társa Kiadó Bt.

9. Színezd ki ... és számolj Te is
Göncöl Kiadó

10. Világunk hét földrésze – Puzzle könyv
Manó Kiadó

J. K. Rowling:
Harry Potter és
a Halál Ereklyéi
Bookline
sikerlista,
gyermek, ifjúsági, 1.
■ A Harry Pot-
ter sorozat befe-
jezô kötete ôrzi
elôkelô helyezé-
sét, akárcsak
elôzô számunk-
ban, most is há-
rom elsô hely
bizonyítja tar-
tós sikerét.

Feldmár András:
Szégyen és szeretet 
Libri
sikerlista,
ismeretterjesztô, 3.
■ Lelkünk rej-
télyei, szemé-
lyiségünk titkai,
viselkedésünk
mozgatórugói
mindig is na-
gyon foglalkoz-
tatnak bennün-
ket, sokan for-
dulnak a sikeres
szerzô kötetei-
hez az ismere-
tekért. 

Nem vénnek való vidék

■ Amúgy lehetne alcíme is regény-
nek: a bûn története a huszadik szá-
zad végén. A narrátor-rezonôr, a ki-
ábrándult, barázdált arcú seriff
ugyanis az eseményeket megakasztó
monológokban a régi bûnök bizo-
nyos nagyvonalú méltóságán elmél-
kedik, leggyakoribb szava, hogy „ak-
koriban még”. Mára szétesett a világ,
mindenhová beférkôzik a Gonosz,
egyre rafináltabban öl, kínoz, kor-
csosul el az ember. Különösen azon
a „vidéken”, Nyugat-Texasban, a
mexikói határ közeli megyékben,
ahol a pénz, a drog, a kegyetlenség
amúgy is része a mindennapoknak.
Ed Tom Bell seriff tulajdonképpen
nagy moralista, aki a legkisebb dol-
gokban is felismeri az egyén felelôs-
ségét, de már nem tudja megfékezni
a világban ôrjöngeni kezdô újmódi
Sátánt. Aki itt Anton Shigurh névre
hallgat, már-már hideglelôsen meg-
nevettetô módon gyilkol, ráadásul
még elvei is vannak. Nem lágyulhat
el, nem engedhet kibúvót. A bûn-
spirál érdekfeszítô könyvlapon és
filmvásznon egyaránt. Látszólag
western és krimi, avagy a régi filmes
toposz – szerencsétlen ember a nagy
bûnök árnyékában próbál ügyesked-
ni maga is – újrajátszása. Nem, er-
kölcsfilozófiai traktátus is bújkál a
vesszôt és irgalmat nem ismerô so-
rok között. 

Budai Katalin
Cormac Mccarthy:
Nem vénnek való vidék 
Líra sikerlista, szépirodalom, 3.

KKOORRDDAA  KKIIAADDÓÓ  ÉÉSS  KKÖÖNNYYVVKKEERREESSKKEEDDÉÉSS
66000000  KKeeccsskkeemméétt,,  LLeessttáárr  ttéérr  22..  TTeelleeffoonn//ffaaxx::  ((7766))  332288--997777

HHoonnllaapp::  wwwwww..kkoorrddaakkoonnyyvv..hhuu..  EE--mmaaiill::  kkoorrddaa@@kkoorrddaakkoonnyyvv..hhuu

VVaarrrróó  JJáánnooss::  EERRDDÉÉLLYYII  SSOORRSSVVAALLLLAATTÓÓ
Egy erdélyi ’56-os utolsó vallomása 1800 Ft

GGyyuullaaii  EEnnddrree::  UUTTAADDAATT  KKEERREESSEEMM,,  UURRAAMM
Háromnapos lelkigyakorlat 1000 Ft
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Iuventus ventus…
■ …Vagy sem, ám annyi bizonyos, hogy a szervezetek a maguk
kelletlen változékonyságában is: mint a kôszikla. Ez pedig bi-
zony számtalan probléma kénköves forrása, ugyanakkor meg-
annyi kreativitás kicsiholója is, erre termett emberekbôl. Kínál-
ja magát tehát, hogy eme két aktort kéretik vizsgálni, ha az em-
ber az „ifjúsággal”, illetve az „oktatással” lehetôleg együttesen kí-

ván valamit kezdeni. Annál is
inkább, mert – ahogy Sáska
Géza fogalmaz –, „Ami igaz
az iskola szintjén, nem feltét-
lenül érvényes az oktatási
rendszer egészére”, magya-
rán, rendszer(ek) és sze-
mély(ek), tehát egymást nem
feltétlenül nagyon kedvelô
szereplôk viszonyáról esik
szó, van ám terepe a córesz-
nek, fôleg, hogy idônként
mintha ellenérdekelt felek
harcát láthatnánk.
Pedig nem, sok okos gondo-
lat sorjázik váltig, s a „benti-
ek” és „kintiek” érzékelhetô-

en ugyanarról törik a fejüket, és
nem vagy/vagy-osan gondol-
kodnak. Nézzük hát, ki hova
teszi a hangsúlyt, urambocsá:
mihez konyít.
Sáska Géza sok mindenhez. A
pedagógiatörténet éppúgy bele-
szövôdik tanulmánykötetébe,
mint akár a közelmúlt és jelen
oktatási struktúráinak alapos
vizsgálata. A szerzô „izgága”
nyitottságát, „fékezhetetelen
agyvelejét” ismerve, továbbá
azt tudván, hogy mennyiféle

helyzetben, mi mindenben próbálta ki magát, korántsem meg-
lepô, hogy nem „csupán” képesség és a teljesítmény társadalmi-
lag determináltságát vizsgálja – a képesség és a szerveze-
tek vizsgálata amúgy is kitüntetett szerepet kap tanul-
mánykötetében –, hanem gond nélkül vesz szemügyre
például olyan, sokak számára talán obskurus témát is,
mint Adolf Hitler elméletét és gyakorlatát a képesség és
az ismeret viszonyát illetôen. (Amúgy nem hökken meg
az olvasó: a – bármiféle – tudást megelôzô, illetve uraló
nevelés primátusa szervesen illeszkedik „az ész trónfosz-
tásának” egyéb aspektusaihoz. „Voltaképpen az ökölnek
kell megadnia az illem szabályait” – írja a szerzô. Akarat
és merészség, önbizalom és – persze – felelôsségérzet,
meg is van a recept java.)

Míg Sáska Géza heterogenitását (témáinak gazdagsága
mellett) annak vertikalitása mentén értelmezhetjük leg-
inkább, a szemügyre veendô másik tanulmánykötet in-
kább horizontális igényeivel véteti észre magát. A tema-
tikus átfedések persze szembeszökôek: oktatás és ifjúságpolitika
kéz a kézben botorkáló mostohatestvérek ma is. Az „Ifjúságsegí-
tés” merítési tartománya azonban másfelé nagyocska, mint a
Sáska-féle, itt a komplexitás igénye nagyobb, a víz a történetiség
primátusát illetôen tán sekélyebb, a szerzôk térképe viszont ki-
rajzoltabb, mint a másik válogatás esetén. Itt már a praktikum a
vezérfonál, ami egy tankönyvigénnyel megírt-szerkesztett kötet
esetén el is várható.

Benne vagyunk Európában és bennünk Európa – legalábbis a
tervek (hoppá: projektek), törekvések és vágyak szintjén. (Akinek
nem inge...) A kiindulás ez, és persze az is, hogy az ifjúsággal va-
ló foglalkozás régóta és messze nem csak nevelési-oktatási kér-
dés. Így aztán teljesen logikus, hogy például történeti (itt is van
ilyen azért, rendesen), szociálpszchológiai, jogi, közigazgatási,
általános és célzott metodológiai okfejtések békésen megférnek
a teljesen gyakorlati ismeretekkel. Elképesztôen sokrétû infor-
mációmennyiség, meglehetôsen heterogén formázásban – de ez
a tematika gazdagságát tekintve „belefér”. Annyi bizonyos: ha
valaki ezt alaposan megtanulja, és még Sáska tanár úr némely
megállapítását is képes citálni – annak csillagos ötös!

Székely János

Sáska Géza: Közmûveltség és magántudás
Felsôoktatási Kutatóintézet – Új Mandátum Könyvkiadó
216 oldal, 2380 Ft

Ifjúságsegítés. ÚÍSZ Könyvek – Új Mandátum Könyvkiadó
430 oldal, á. n.

A barátság szociológiai
megközelítése
■ Két, évek óta közösen dolgozó szociológusnô és barátnô kö-
zös munkájaként született meg ez a könyv, melyben többféle
szempontból veszik górcsô alá a barátságot.

Elôször is ízelítôt kaphatunk a barátság mint érzés irodalmi meg-
jelenítésébôl. Olvashatjuk többek között Arisztotelész, Seneca,
Ciceró és Szent Ágoston szavait. A szemelvényeket és az egész
könyvet ízléses illusztrációk kísérik, melyek talán nem minden
esetben kötôdnek szorosan a barátság témájához, ami nem is cso-
da, hiszen igen nehézkes ezt a témát vizuálisan megjeleníteni.

A következô, szociológiai fejezet egy alapproblémát próbál
tisztázni, nevezetesen, hogy mi is a barátság. Látszólag könnyû
e kérdésre választ adni, de ahogy ezt a különbözô szociológiai
vizsgálatok is bizonyítják, valójában minden ember mást ért e
fogalom alatt. Ezért aztán különbözô definíciók születtek, me-
lyek különbözô szabályok közé próbálják betuszkolni a barátsá-

got. Azt hinnénk, evvel túl is va-
gyunk a nehezén, de épp ellen-
kezôleg, még nehezebben meg-
válaszolható kérdések következ-
nek, úgymint: miért barátko-
zunk, vagy mi szükséges a barát-
ság megszületéséhez. Ezen kér-
dések megválaszolása talán azért
is ütközik nehézségekbe, mert
az alapkérdés, a definíció fogal-
ma nehezen megfogható, vagy
túl sokféleképpen ragadható
meg. Abban mindenesetre
egyetértenek a kutatók, hogy ba-
rátkozni jó, ez egy meglehetô-
sen pozitív érzés. (Bár nem felej-

tik el megemlíteni az árnyoldalait sem, mint például a csaló-
dást.) A továbbiakban szembesülünk néhány elsô látásra talán
megdöbbentô adattal: a magyar népesség közel 20%-ának saját
bevallása szerint egyáltalán nincs semmilyen baráti kapcsolata.

JJ
Albert Fruzsina – Dávid Beáta:
Embert barátjáról – A barátság szociológiája
Századvég Kiadó, 4725 Ft
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GGeerrôô  AAnnddrrááss::  TTÉÉRREERRÔÔ
AA  KKoossssuutthh  ttéérr  ttöörrttéénneettee
Sorozatcím: Habsburg Történeti
Monográfiák 3. kötet
Új Mandátum Kiadó, 2980 Ft 

Magyarországon sok Kossuth Lajosról
elnevezett tér található. Közülük
mindössze egy az, amit a köznyelv„a”
Kossuth térként emleget. A fotóalbum
bemutatja, hogy ez a tér miért
érdemelte ki a határozott névelôt,
s azt a kiemelt szerepet, amit a
magyar kultúrában betölt.

SSzzeerrggeejj  JJeesszzeennyyiinn
SSZZÁÁLLLLTTAAMM  RRÓÓZZSSAASSZZÍÍNN  LLOOVVOONN

Erdôdi Gábor (ford. szerk.)
vers, (kétnyelvû)

Új Mandátum Kiadó, 2850Ft

22 új fordítással bôvült a kötet a kétnyelvûsége
mellett. A Kocsmás Moszkva-versek,

az Isadora Duncan-hez szóló mûvek, a
„duhajkodástól búcsúzó” versek és a Perzsiába

menekülni vágyódó, de csak Grúziáig jutó
Jeszenyin „Nem jártam még Boszporusz-vidéken”

kezdetû költeménye…

JJéékkeellyy  ZZssoommbboorr  ––  KKiissss  LLóórráánndd
sszzeerrkk::  KKoolllláárr  TTiibboorr
KKÖÖZZÉÉPPKKOORRII  FFAALLKKÉÉPPEEKK
EERRDDÉÉLLYYBBEENN
Értékmentés a Teleki László alapítvány
támogatásával
Teleki László Alapítvány, 9900 Ft

A középkori Magyarország mûemlékeinek
jelentôs része a mai határokon túlra került.
A könyv az erdélyi falkép-kutatás új eredményei
bemutatása mellett az értékmentés ügyének
új híveket keres.

AA  kköötteetteekk  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk::
BBUUDDAAPPEESSTTII  TTEELLEEKKII  TTÉÉKKAA

11008888  BBuuddaappeesstt,,  BBrróóddyy  SSáánnddoorr  uu..  4466..
TTeelleeffoonn::  778877--55666611;;  FFaaxx::  226666--00885577
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A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA



Ma már egy fordítóiroda vagy könyvki-
adó számára komoly versenyhátrányt je-

lent, ha az idegen nyelvû szövegek fordí-
tásához nem használ valamilyen megbíz-

ható fordítástámogató szoftvert – mondja
Kis Balázs, a Kilgray Fordítástechnológiai
Kft. ügyvezetôje (és a SZAK Kiadó fôszer-

kesztôje), aki azonban hangsúlyozza: a
fordítómemória-technológia és az auto-

matizált fordítás két egészen eltérô dolog.

■ – Magyarországon több szempontból is egye-
dülálló az a szoftver, amelyet Önök elsôsorban
kiadók, fordítóirodák és egyéni fordítók munká-
jának megkönnyítésére fejlesztettek ki néhány
éve. De mi a különbség az automatizált fordítás, vagyis ami-
kor számítógépek végzik a szövegek nyelvi átültetését és akö-
zött, amivel Önök foglalkoznak? 
– A legfôbb különbség, hogy a mi technológiánk esetében ki-
mondottan nem automatikus, hanem számítógéppel segített
fordításról van szó. Valójában emberek végzik a fordítást, a Me-
moQ nevû program ezt „csak” támogatja. Ezáltal nemcsak gaz-
daságosabbá, olcsóbbá tehetô a szakmai kiadványok fordítása,
de jóval gyorsabbá is, miközben nem kell minôségi kompro-
misszumokat kötni. Számtalan olyan szakkönyv jelenik meg a
világon, amelyet nagyon gyors átfutási idôvel kell fordítani, bár-
milyen témáról legyen is szó az informatikától az orvostudomá-
nyig. A profiknak el kell felejteniük a korábbi átfutási idôket,
amikor egy-egy kiadvány magyar változatára egy-másfél, sôt akár
két-három évet is várni kellett.
– Ma már az sem ritka, hogy az eredeti, idegen nyelvû szak-
könyv megjelenésével párhuzamosan, szinte napra pontosan
kihozzák a magyar kiadást is. Az informatikai könyvpiacon
jól ismert SZAK Kiadó – a Kilgray Kft. egyik tulajdonosa –
képes ilyen gyorsan lefordítani több száz oldalas könyveket?
– Ez a kiadó jelentette meg többek között a Windows Vista lé-
pésrôl lépésre c. könyvet, amelyet már a Vista magyarországi be-
jelentésekor, a gyártó bemutatóján is nagy sikerrel tudott értéke-
síteni. Ehhez pedig valóban villámgyors fordítómunkára volt
szükség. A könyvek megjelenése sokszor kötôdik valamilyen ese-
ményhez, amelyrôl a kiadó nem értesül 3 hónapnál elôbb. Ez
alatt a rövid idô alatt kell megszerezni a jogokat és az eredeti
szöveget a külföldi kiadótól, valamint megszervezni a fordítást,
a kiadóban szokásos minôségellenôrzési lépéseket, a grafikai ter-
vezést, a tördelést és a nyomdát. 
– Mennyi idô jut így a tényleges fordításra?
– Ha nagyon leszûkítjük azt az idôt, amelyet a fordítók töltenek
a szöveggel, 400-800 oldal esetén egy-két hét. 
– Aki próbált már fordítani, pláne bonyolultabb szakszöve-
geket, valószínûleg érzi, hogy döbbenetesen rövid idôrôl van
szó. Hogyan tudnak ilyen fürgén dolgozni, ha nem robotok
fordítják a szavakat?
– A korábban már említett fordítómemória-technológián alapu-
ló, a Kilgray által fejlesztett fordítástámogató szoftver segítségé-
vel. Ha ezt használjuk, a kész fordítások adatbázisba kerülnek:

ha ismétlôdik egy szövegrész, azt
nem kell még egyszer lefordítani,
mert a program felkínálja a korábbi
fordítást. Úgy történik mindez, hogy
amikor a fordító az éppen aktuális
mondathoz ér, a rendszer ellenôrzi,
hogy az adott mondat benne van-e
már az adatbázisban. A program
nemcsak a szó szerinti egyezést, ha-
nem a hasonlóságot is figyeli, és ek-
kor megmutatja a különbségeket is. 
– Mi a helyzet, ha teljesen új, ko-
rábbi változatokkal nem rendelke-
zô szöveget kell fordítani? Ekkor is
segíthet a szoftver?
– Ha az adott szövegnek nincs még
korábbi verziója az adatbázisban, a
program a szöveg melletti részt üre-

sen hagyja, és be kell írni a fordítást. A haszon ilyenkor, hogy
a program megjegyzi a fordítást. Tapasztalataink szerint a
könyvekben 5–10 százalék belsô ismétlôdés van, vagyis szó
szerint ugyanaz a mondat elôjön újból egy másik fejezetben:
ennyit már az elején megtakarítottunk. De talán még fonto-
sabb, hogy a rendszer támogatja a csoportos fordítást. Ha egy
könyv fordítására két hét áll rendelkezésre, akkor a munkát
szét kell osztani 4–8 fordító között. Ez viszont nem érzôdhet
a szövegen, a szóhasználaton, stíluson, az olvasó megszólítá-
sán. A rendszer ebben is segít, mert a szakkifejezések fordítá-
sai elôre összeállíthatók; ezek használatára a program kieme-
léssel figyelmeztet. Mindez pedig hálózatban mûködik:. a szó-
szedetek és fordítómemóriák központi szerveren találhatók, a
lekérdezések mindig onnan történnek. Ez azért fontos, mert
ha egy kifejezés elôírt fordítása menet közben változik, a for-
dítók mindig az aktuális fordítást kapják a szervertôl. A fordí-
tás stílusa is egységesebb lesz, mert a fordító láthatja a társai-
nak munkáit is, amelyeket a program hasonló mondatok elô-
fordulásakor automatikusan megjelenít. A csoportmunka-tá-
mogatás azt is lehetôvé teszi, hogy a lektor a fordítással egy
idôben javítsa a szöveget: a fordítók pedig ismétlôdések ese-
tén már a korrigált mondatokat kapják meg. 
– Úgy tudjuk, az Önök fordítómemória-programját már a vi-
lág 30 országában használják. Mi a siker titka, hogyan tudják
megkülönböztetni magukat, és hogyan tudnak versenyezni a
tôkeerôs külföldi vállalatokkal?
– Igyekszünk elônyt kovácsolni az erényeinkbôl. Például abból,
hogy a rendszerünk kialakításakor maximálisan figyelembe vet-
tük, hogyan dolgozik egy fordító: olyan ergonomikus megoldást
kínálunk, amely – hitünk szerint és a visszajelzések alapján – jó-
val könnyebben kezelhetô a többi külföldi megoldásnál. Emel-
lett könnyen integrálható – vállalati információrendszerekbe,
dokumentumkezelôkbe, munkafolyamat-kezelôkbe – ez na-
gyobb fordítócégnek lehet fontos. 

A szoftver bármilyen nyelvû fordításhoz használható: a for-
dítómemória-technológia nyelvfüggetlen, mert a szöveget
nem gép elemzi, fordítja. Akit pedig a gyakorlatban is érde-
kel a program mûködése, kipróbálhatja, ha letölti a kilgray.-
com weboldalról.
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Minôségi kompromisszumok nélküli gyors könyvkiadást
tesz lehetôvé a fordítómemória






