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Mindenki keresi a Pusziboltot
Cserna-Szabó AndrásÉLETÜNK TITKAIBÓL

Emberi könyv. Felemelô, 
elgondolkodtató, idôtlen.

Mit tegyünk, hogyan éljünk boldogan?
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„Bennem nagyon nagy a
remény, valószínûleg azért,
mert végsôkig elkeseredett
ember vagyok” Kornis Mihály

„Az általános
bizalomvesztés
és a kilátástalanság
érzése borzasztó
súlyos stresszforrás…”
Dr. Kopp Mária





Könyvhét, 2008. december

Karácsonyi fénycsóva
■ Természetesen újra és újra elmondhat-
juk, nagyon sok könyvújdonság jelenik
meg. Az elmúlt évek során némi hullámzás-
sal ugyan, de nagyságrendileg tízezer körül
volt évente a megjelenô új kötetek száma.
Egy régebbi adat szerint például 2004-ben
az év átlagában nagyjából ötvenpercenként
egy új könyv látott napvilágot. Az átlag per-
sze úgy jön ki, hogy vannak idôszakok,
amikor kevesebb az újdonság, és vannak
olyanok, amikor nagyon sok. A karácsonyi
könyvvásár, így az év vége felé az utóbbiak
közé tartozik, az év könyves forgalmának a
nagyobbik része általában ebben a rövi-
debb idôszakban valósul meg. Ha a keres-
kedôk lépést tartanak az újdonságok ütemé-
vel, valószínûleg negyedóránként kerülné-
nek ki új könyvek az újdonság-polcokra.

Nem lehet kétszer ugyanabba a könyves-
boltba belépni, mondta Hérakleitosz.

Tôlünk idegen világból véve a hasonlatot,
idônként úgy érzem, hogy a Könyvhét
olyan helyzetben van, mint egy sötét, füs-
tös pincediszkóban razziázó rendôr, aki
megáll a lefelé vezetô lépcsôsor tetején, lát-
ja, hogy tömegek táncolnak odalenn, de az
arcok csak akkor válnak felismerhetôvé, ha
rúdlámpájának fénycsóvájával külön-külön
megvilágítja ôket. 

A Könyvhét fénycsóvája is csak egyes
könyvekre világít rá, nyilvánvalóan lehetet-
len vállalkozás lenne célul kitûzni, hogy az
évi könyvújdonság-mennyiséget a maga tel-
jességében mutassuk be.

E havi fénycsóvánk megvilágítja Kornis
Mihály új kötetét.  Kornis Mihály a magyar
irodalom nagy nemzedékéhez tartozik,
fontos résztvevôje szellemi mozgalmaknak,
kötetei, színmûvei mindig megérintik kö-
zönségét. A Feliratok a fehér égen huszon-
öt év termésébôl válogat, de tükrözi azt az
úttörô szerepet is, amit a szerzô betölt az
irodalmi univerzum kitágulásának a termé-
szeti törvények kérlelhetetlenségével bekö-
vetkezô folyamatában.

A fiatalabb nemzedéket képviselô Cserna-
Szabó András új kötetének címét a Szerk. –
lévén, hogy unokája puszigyáros – elsôre
érteni vélte: természetesen a Puszibolt az a
hely, ahol a puszigyár termékeit árusítják. A
Szerk. persze – nem elôször – melléfogott,
ám a Cserna-Szabó Andrással készített in-
terjúból egy különleges látásmódot ismer-
hetünk meg. Keressük a boldogságot,

mondja Cserna-
Szabó András,
de sajnos ô sem
tudja, hol talál-
hatjuk meg. 

Egyáltalán, mi
a boldogság? Ki
tudja? 

Biztos azon-
ban, hogy a ma-
gyar társadalom-
nak jól leírhatóan, karakteres elképzelései
vannak errôl is. Ezt már Dr. Kopp Máriától
tudhatjuk meg, aki kutató pszichológus-
ként irányította azt a vizsgálatot, amely a
magyar társadalom lelkiállapotának megis-
merését tûzte ki célul. A vizsgálat egyik
megállapítása például, hogy „a többség szá-
mára a belsô harmónia, a társas kapcsolatok
és az egészség jóval fontosabb, mint az
anyagi jólét”.

A magyar társadalmat mutatja be más mó-
don Gyurgyák János monumentális vállal-
kozása, a Magyarország története képekben.
A háromkötetes mûben közölt képek között
nagyon sok az eddig még nem publikált fo-
tó, és a dualizmus korától a rendszerváltásig
terjedô idôszaknak a megismeréséhez sok
újdonsággal járul hozzá. A mûrôl Murányi
Gábor írt, Gyurgyák János pedig a létreho-
zásának körülményeirôl beszél.

A szöveg mellett nagyon fontos szerephez
jutnak a képek Selmeczi Kovács Attila Elfe-
ledett magyar mesterségek és népélet c. mû-
vében is: különféle régi mesterségek képvi-
selôi és  eszközeik láthatóak a különösen
szép kivitelû kötetben.

Mi végre a sok könyv, ha nincs,  aki olvas-
sa azokat? Ez a költôi kérdés persze némi
költôi túlzást hordoz, mert azért vannak ol-
vasók, csak sajnos – és ez már nem túlzás –
számuk csökkenô tendenciát mutat a sta-
tisztikák szerint. Könyves újságként vállalt
célunk az is hogy az olvasás szerepének a
fontosságára felhívjuk a figyelmet. Pálinkás
József, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke a vele készített interjúban saját ol-
vasmányélményei mellett beszél arról is,
hogy mi a „haszna” az olvasásnak. Befeje-
zésül ôt idézzük:

„Hogy a mai tanulók késôbb megértsék a
világot, és ne lehessen ôket egyszerû fur-
fanggal is becsapni, ahhoz szellemi erôfeszí-
tésre van szükségük, amelyre a fizika vagy a
matematika megtanulása vagy egy könyv el-
olvasása teszi alkalmassá ôket.”

A Szerk. 
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638. oldal
Könyvek karácsonyra I.
(Laik Eszter)

641. oldal
PANORÁMA

Kiss Judit: Bevezetés
a gyermekirodalomba
Robert Zimmer:
A kapu újra nyílik
Szenti Tibor: Parasztvallo-
mások. Gazdák emlékezései
Hódmezôvásárhelyrôl
Modern szociológiai
paradigmák
(Szerk. Némedi Dénes)

643. oldal
SZUBJEKTÍV

Tandori Dezsô
Sikerkönyvek magas
nívón

646. oldal
POÉTA HUNGARICUS

Csokonai Attila
Szabadpolc 

647. oldal
KÖNYVBÖLCSÔ

Tarján Tamás
Példás rend (& lenség)

648. oldal
Megjelent könyvek 2008.
október 11. – november 10.

A forgalomba ke-
rült könyvek válo-
gatott listája a
Könyvtárellátó
adatbázisa alapján.

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

652. oldal
LAPMARGÓ

Murányi Gábor
Beszéljenek a képek!
(de hogyan
szólaltathatóak meg?)

654. oldal
GYERMEK, IFJÚSÁGI

Refrén: könyvet
karácsonyra
(Cs. A.)

659. oldal
A kivonulás
Amit nálunk szecessziónak
neveznek, az Nagy-Britan-
niában a modern style,
Olaszországban a stile flo-
rale, Spanyolországban az

arte joven vagy arte moder-
nisto, Franciaországban
és Belgiumban az art
nouveau, Németországban
a Jugendstil.
(Jolsvai Júlia)

660. oldal
A remény alkotóerô
Beszélgetés Kornis Mihállyal
(Illényi Mária)

664. oldal
Mindenki keresi
a Pusziboltot
Beszélgetés
Cserna-Szabó Andrással 
Minden erônkkel arra törek-
szünk, hogy megleljünk vala-
mit. Talán a boldogságot. Cser-
na-Szabó András egy egész
könyvet írt errôl a keresgélés-
rôl, mégsem tudja, hogy hol ta-
lálható. A Pusziboltban levô el-
bukások szerinte legalább
annyira gyönyörûek, mint a
pillanatnyi rátalálások. Amúgy
már kezdetekkor érezni, hogy
nem akar beszélni a könyvrôl.
Aztán kifejti: az olvasóra bízza
a fejtegetést. Az író csak ma-
radjon az írása mögött. Nem
kell nagy igazságokat mondani. 
(Ócsai Dorottya)

666. oldal
Emberben könyv
A lelket edzi az irodalom
Beszélgetés Pálinkás Józseffel,
az MTA-elnökével 

Szimbolikus jelentôségû, hogy
a hazánkban széles körben is-
mert személyiségekkel az olva-
sásról folytatott beszélgetése-
ket a Magyar Tudományos
Akadémián kezdem. A dísz-
lépcsôn fölfelé ballagva van
idô elgondolkodni, hogy gróf
Széchenyi István a magyar
nyelv érdekében szorgalmazta
az Akadémia megalapítását.
Az intézmény kezdetben is si-
kerrel pártfogolta az irodal-
mat, színjátszást, gyûjtette a
népköltészetet, színmûveket
íratott, megalapozta a hazai
tudományos könyvkiadást.
(Mátraházi Zsuzsa)

672

■ „…a többség számára a belsô harmónia, a társas kapcsolatok és az
egészség jóval fontosabb, mint az anyagi jólét. Az értékekkel szemben
azonban a megélt valóság szintjén a magyar lelkiállapot tragikus »kórké-
pet« mutat: a jelenlegi helyzet a magyar társadalom nagyon súlyos, lázas,
beteg állapota.” – Dr. Kopp Mária

■ „Úgy látszik, egész életemben ugyanaz a pár do-
log érdekel, de az szenvedélyesen. Az élet mint
csoda, a tudás természete, hogy van-e Örökkévaló,
és mi a dolgom az életben. Mindent meghatároz
reményre való készségem. Bennem nagyon nagy a
remény, valószínûleg azért, mert végsôkig elkesere-
dett ember vagyok.” - Kornis Mihály

www.konyv7.hu
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670. oldal
Bibó István
„Kapcsos könyve”
A két utolsó levélrôl beszél
Huszár Tibor

A népi mozgalomról és a
Magyar Közösség-perrôl
közöl dokumentumokat
legújabb könyvében Hu-
szár Tibor.  A Corvina
Könyvkiadónál megjelent
kötet a Bibó estéje címet
viseli, s a témakörökben
írt két Bibó-levél gondos
elemzéssel egybefûzött
részletei mellett fontos
történelmi adalékokat ol-
vashatunk.
(Mátraházi Zsuzsa)

672. oldal
A magyar lelkiállapot
helyzetképe
Beszélgetés Dr. Kopp Máriával
A magyar lelkiállapot külön-
bözô aspektusait vizsgálja az
az átfogó tanulmánykötet,
mely a közelmúltban jelent
meg Dr. Kopp Mária orvos,
pszichológus, egyetemi tanár,
a SOTE Magatartástudomá-
nyi Intézet alapítójának szer-
kesztésében.
(Maczkay Zsaklin)

677. oldal
A csíkásztól
a libapásztorig
Elfeledett mesterségek
dióhéjban

Beszélgetés
Selmeczi Kovács Attilával
(Szénási Zsófia)

678. oldal
„Olyan volt, mint
egy kirakós játék”
Interjú Gyurgyák Jánossal
(Jolsvai Júlia)

682. oldal
Fókuszban a világ

Kocsis András Sándor
a Cultirisról
(Hegedûs Eszter)

685. oldal
Ferencz Gyôzô
A Weöres-összes elé
„A legnagyobb, irodalomtör-
ténetileg szinte páratlan meg-
lepetés az volt, hogy ilyen in-
dulás után fényesen beváltot-
ta Babits, Kosztolányi, ké-
sôbb pedig a magyar költé-

szet minden beavatott és kí-
vülálló, óvodás és aggastyán
korú olvasójának reményeit.”

696. oldal
Kertész Ákos
Tamás bátyától
Obamáig

698. oldal
Sikerlista

702. oldal
Színházi kalauz,
Mitológiai lexikon
és jógakönyv...

Beszélgetés Jenei Tamással
(Szénási)

678

638
■ „De azt a célt is kitûztem magam elé, hogy ebben az
esetben a végeredmény egy nagyon-nagyon szép
könyv legyen, ha úgy tetszik, egy igazi mûvészeti alko-
tás jöjjön létre. Bár a kötet nagy részében fekete-fehér
képek szerepelnek, de a könyv minden oldala négy
színnel van nyomva, hiszen így látható csak minden
egyes dokumentum eredeti színe.” – Gyurgyák János

■ Jó ajándékkönyv az,
amit az ember vagy elol-
vas, mielôtt csomagoló-
papírba kerül (eközben
igyekszik a lapozást úgy
megoldani, hogy véletle-
nül se hagyjon nyomot
maga után a tiszta oldala-
kon), vagy rögvest köl-
csönkéri az ajándékozást
követôen… – Könyvek
karácsonyra

■ „Azért is nehéz errôl a könyvrôl be-
szélni, mert nagyon személyes. Soha
nem is írtam még ilyen személyeset.
Nyilván nem rólam szólnak a történe-
tek: nem szerelmeskedek legyekkel, nem
hôlégballonozok, de mégis olyan hely-
zetekrôl szól áttételesen, amiket megél-
tem.” – Cserna-Szabó András

www.konyv7.hu
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Jó ajándékkönyv az, amit az ember vagy elolvas,
mielôtt csomagolópapírba kerül (eközben igyek-

szik a lapozást úgy megoldani, hogy véletlenül se
hagyjon nyomot maga után a tiszta oldalakon),

vagy rögvest kölcsönkéri az ajándékozást követô-
en, miközben megesküszik, hogy igazán nem ma-

gára gondolt, amikor kiválasztotta. 

■ A recenzens az ajándékozóhoz ha-
sonlóan nehéz helyzetben van, amikor
az ünnepekre könyvet kell ajánlania,
hiszen a kínálat tengernyi, a mûfajok
sokasága pedig a tenger hullámai. Ab-
ból indul hát ki a könyvajánlót író
hajós, mi az a könyv, amit megvenne
ajándékba, de addig forgatná, míg vé-
gül saját könyvespolcán tartaná – de
nemcsak a jövô karácsonyig, hanem
szívesen hagyná örökül az utódainak is.

A nagyobb elmélyülést igénylô köte-
tek közül a történettudo-
mány iránt érdeklôdôknek
hosszú idôre biztosít bön-
gészni- és elgondolkodni-
valót Huszár Tibor Bibó es-
téje címû munkája, amely a
Corvina Kiadó gondozásá-
ban jelent meg. (Mátraházi
Zsuzsának a szerzôvel ké-
szített interjúját e számunk
670. oldalán olvashatják.)
A költôien szép cím, amely
joggal idézi fel az olvasó-
ban a Toldi estéjét, két le-
vél után került a könyv élé-
re. Az egyiket az egykori
népi mozgalom kiemelke-
dô alakjához, Borbándi
Gyulához, a másikat a Ma-
gyar Közösség perében elítélt Arany Bálinthoz írta Bibó Ist-
ván: mindkettôt alig egy évvel halála elôtt keltezve. Huszár
Tibor kötetének alappillére a két dokumentum, melyhez te-
temes jegyzetapparátust illesztett, illetve a Bibó leveleiben
érintett kérdéskörök magyarázataképpen kiegészítette azokat
Donáth György képviselô – akit a Magyar Közösség perében
ítéltek halálra és végeztek ki –, az utolsó szó jogán elmondott
beszédének most elôször publikált, hiteles gyorsírói jegyzô-
könyvével, valamint parlamenti felszólalásaival. Borbándi
Gyula 1976-ban küldte el Bibó Istvánnak Der Ungarische
Populismus címû kötetét, amelyre Bibó válaszképpen elküld-
te a maga angol nyelven megjelent monográfiáját. (Ennek cí-
me magyar fordításban: „A nemzetközi intézmények bénult-

sága és annak orvosságai”). Bibó csüggedtségének adott han-
got, amikor a kötet visszhangtalansága miatt panaszkodott, és
megfogalmazta azt a kérést Borbándi felé, miszerint hasson
oda, hogy a különféle sajtóorgánumok ne torzítsák-csupa-
szítsák mûve szellemi hátterét antikommunista célzatúnak.
Huszár Tibor kiemeli azt az idézetet e levélbôl, amely annyi-
ra jellemzô Bibó kiegyensúlyozottságára és bölcs mértéktartá-
sára: „Az én viselt szerepeim nem titkolandók – úgy sem tit-
kolhatóak – de a hangsúlyt nem patetikus pillanataimban el-

foglalt harci álláspontom, inkább az egész
életemen végigvonuló kiegyenlítô tendenci-
ára szeretném helyezni.” Huszár Tibor kuta-
tómunkájának köszönhetôen a magyar népi
mozgalomról a hetvenes években kialakított
álláspontok közül a legjelentôsebb gondol-
kodók szellemi irányvonala rajzolódik ki
immár egy kötetben.
A Bibó-levelek születése idején többségében
pályakezdô volt az a mûvészgeneráció,
amelynek színe-java képviselteti magát egy
különösen igényes kivitelû album lapjain –
amely nem csak album, de közös életmû-sze-
let, hommàge, tisztelgés és könyvlapokon
életre kelt tárlat. A Scolar Kiadó gondozásá-
ban megjelent Szüts – Vojnich címû kötet az
egyszerre értékes és szép ajándékkönyvek kö-
zé sorolandó. A kötet képanyaga a festômû-

vész házaspár mûveinek javából válogat, illetve közli a képek-
hez kapcsolódó kiállításmegnyitókat, laudációkat, elhangzott
vagy kötetben megjelent beszédeket. A méltatók névsora: Bal-
la Zsófia, Bán Zsófia, Bodor Ádám, Csáki Judit, Csepeli
György, Dés László, Forgács Éva, György Péter, P. Szûcs Ju-
lianna, Parti Nagy Lajos, Radnóti Sándor, Rakovszky Zsuzsa,
Spiró György, Szilágyi Ákos, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina,
Varga Mátyás, Závada Pál. A bevezetôket Esterházy Péter és
Darvasi László írták. Lehet-e Vojnich és Szüts képeirôl sza-
vakkal megragadott érvényes megállapításokat tenni? Megfo-
galmazhatók-e képeik hangulata az ecsetvonásokon innen és
túl? Az album tanúbizonysága szerint ahány szemlélô, annyi-
féle hatás. A párás-ködös-tompa színvilágban felderengô, me-
legen sötétlô foltok, az erôs kontrasztok élét tompító sárgás
fények, a téli éjszakák kiúttalan magányát idézô tájakba idege-
nül beszóródó fénycseppek legalább húszféle hangulatot in-
dukálnak a húszféle írásban, amelyekben épp- úgy benne van
Darvasi vagy Szabó T. vagy Spiró retinájának fénytörése, mint
Szüts vagy Vojnich tekintetének találkozása. Mûvészházaspár
képei egy albumban túlságosan is triviális kapcsolódási pon-
tokat kínálnának, ha Vojnich Erzsébet és Szüts Miklós képei
között nem mûködne az a rejtett párbeszéd, amelyet csak az
album újra- meg újra elôre-hátra lapozgatásával fedezhet föl
magának az olvasó-szemlélô. „A festô nyugtalan, a festônô
nyugodt – írja Esterházy Péter bevezetôjében. – Természete-
sen a nyugtalanság a nyugalom, a nyugalom a nyugtalanság el-
fedésére szolgál.” Szüts és Vojnich alkotóként komplemente-
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rek. Mi, nézôk, talán a tükrözô felület részei va-
gyunk, s ami elnyelôdik és visszaverôdik ezekbôl a
képekbôl, az a bennünk lévô árnyék és világosság
folyton változó aránya.

A harmonikus férfi–nôi együttlétezés azonban
sokaknak csak áhított és soha meg nem ismert ide-
ál marad. Ez lehetne fô tanulsága Mohás Lívia leg-
újabb kötetének, melynek címe Nôk a harmadik év-
ezredben. (Saxum Kiadó. A
kiadó vezetôjével készített
interjút e számunk 702. ol-
dalán olvashatják.) Mohás
olyan nôket választott köny-
ve tárgyául, akiknek intelli-
genciája, képzettsége, lelki
alkata lehetôvé tenné, hogy
magánéletükben és munká-
jukban egyaránt kiteljesedje-
nek, ám valahol homok-
szem – vagy akár nagyobb
kavics – került hétköznapja-
ik pergô folyamába, és meg-
akasztotta szárnyalásuk le-
hetôségét egy szinten. A
harmadik évezred társadal-
mában fôszerepeket vállaló
nôk lényegesen rátermettebbek elôdeiknél, állapítja meg az
író-pszichológus, immár nem akarnak férfiként fellépni, vál-
lalják és használják a nôi attribútumokból eredô elônyöket,
és mernek nôies nôként kilépni a színre. De mi a helyzet a
férfiakkal? „…Bár legtöbbjük sokféle dologról tud és szeret is
beszélni, csak nehogy szólnia kelljen önmaga belsô világá-
ról” – mondja a pszichológus. Márpedig mióta a férfiaknak
„megingott a trónja”, nagyon nagy szükség lenne az ôszinte
beszélgetésekre, mert a nô számára még mindig a férfi a leg-
fontosabb – ahogyan ez fordítva is éppígy igaz. A szerzô el-
méleti fejtegetések helyett esettanulmányokat közöl, a be-
szélgetôtárs hangjának közvetlenségével, kiiktatva minden-
nemû tudományos megingathatatlanságot vagy ítészi fel-
sôbbrendûséget. Mohás kivételes erénye az együttérzés és a
közös gondolkodás készsége, a kérdések feltevésére mindig
kész töprengô alkat, amellyel továbbgondolásra, párbeszéd-
re serkenti olvasóját, akire nemegyszer saját bizonytalanságai
köszönhetnek vissza a különféle esetek egyes mozzanataiból.
A nôi keresztnevek mögött felvázolt élettörténetek csupán
szeletei egy-egy nôi sors fordulatainak, és Mohás óva int at-
tól, hogy elképzelt törvényszerûségek alapján szabályokat ge-
neráljunk a saját életünkre vonatkozóan. Kötete a gondolko-
dó nôknek szól, akik a személyre szabott tanulságokat tud-
ják levonni magukra vonatkozóan. De ami mégis annyira
egyedivé teszi e pszichológia-esetleírásokat, az az író Mohás
Lívia tolla, akinek a tapasztalatai mögött folyton felsejlik a
lehetséges regény, az emberi történet, melynek kezdete a la-
pokon található, és folytatása mindig az olvasó maga.

A lélektôl már csak egy ugrás a test mûködésének titokza-
tos mélye: a természettudományok kedvelôinek biztosan
nem fogunk csalódást okozni a HVG Kiadó DNS – Az élet
titka címû páratlanul látványos könyvével, amely akár egy-
szerû lapozgatás, akár elmélyült tanulmányozás esetén is
emlékezetes órákat fog szerezni olvasójának. A 21. század
tudományának kikiáltott – és valóban rohamléptekben fej-
lôdô – genetika rengeteg olyan lehetôséggel kecsegtet, amely
az embert már-már istenközeli szerepkörbe helyezi, s riogat-
nak is ennek következményeivel eleget akár a tudományos
élet egyes képviselôi, akár valamely ideológiai elkötelezett-

séget vállalók. DNS– Az élet titka
elsô fejezetében a genetika törté-
netét tekinti át „Mendeltôl Hitle-
rig”, majd a genetikai kód megfej-
tésén keresztül eljut az „istent ját-
szunk” probléma megvilágításáig,
ahonnan már csak egy lépés a
biotechnológia. (Mielôtt bárki ar-
ra a következtetésre jutna, hogy
az ô egyszerû kis életét ezek a kér-
dések nem érintik, akkor csak
gondoljon arra, hogy bekap-e né-
ha egy-egy szem orvosságot vagy
fogyaszt-e saját, vegyszermentes
földjében termelt zöldségeken kí-
vül más élelmiszert…) Az egyik
legizgalmasabb fejezet, „Az em-

beri genom. Életünk forgatókönyve” címmel a mindannyi-
unkat legjobban izgató kérdésekkel, azaz saját magunkkal és
utódainkkal foglalkozik, majd néhány fejezet áttekinti az al-
kalmazott genetika legfontosabb szakterületeit, úgy mint a
betegségek felismerésének és megelôzésének lehetôségeit, a
genetikai rendellenességek kiszûrését, vagy a genetikai ujjle-
nyomat-készítés metódusát. A szerteágazó és rendkívül szé-
les spektrumú ismeretanyagot kínáló fejezetek gazdag, színes
képanyaggal egészülnek ki, így hát ebben a könyvben szeren-
csés genetikai összhang esetén a nagyszülôktôl az unokákig
a család minden tagja találhat a maga számára érdekfeszítô
böngésznivalót.

Laik Eszter
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Irodalomtudomány
Értôn olvasva a
gyermekirodalmat

■ Kiss Judit könyve, mely elô-
ször 1999-ben jelent meg Ko-
lozsvárott, közel egy évtizede is-
mert a gyermekirodalommal
foglalkozók körében hazánk-
ban is, mégis csak az utóbbi hó-
napban ért el abba a magasság-
ba, ahová a Komáromi Gabriel-
la szerkesztette helikonos Gyer-
mekirodalom már megjelenése
után nem sokkal feljutott, tud-
niillik valamelyik könyves siker-
lista csúcsára. A Bevezetés a gyer-
mekirodalomba a Könyvtárellátó
eladási listáját vezette néhány
hétig, ez pedig azt jelzi, hogy
továbbra is szûnni nem akaró
igény van a gyermekirodalom
kritikai megközelítésére. 

Sokszor panaszkodunk,
hogy külföldön mennyivel
professzionálisabb a gyermek-
irodalom-kutatás, magyar
nyelven milyen kevés angol-
ból/németbôl/stb. fordított
szakirodalom jelenik meg.
Kiss Judit szakít ezzel a pro-
vinciális megközelítéssel, a
Bevezetés a gyermekirodalom-
ba nagy erénye, hogy kilépve a
magyar szakirodalom igencsak
szûkös keretei közül, az angol-
szász nyelvterület kritikai for-
rásanyagát vonja be a vizsgáló-
dásba, ezzel nagy lépést tesz a
pedagógiai felôl az irodalom-
tudományi megközelítés felé.

A felsôoktatási jegyzetként
íródott könyv (közel száz oldal
A/4-es méretben) témakörei

egyrészt általánosságban, más-
részt mélységbe hatolóan kö-
zelítenek – a gyermek és a fel-
nôtt olvasó szemszögébôl egy-

aránt – a gyermekek
olvasmányaihoz.
Az általánosabb, el-
méleti szempontú
elsô fejezetek az
egyes olvasáselméle-
ti irányzatoknak
gyermekirodalom-
ról alkotott képét
szintetizálják, míg a
játék és a fantázia
gyermekirodalom-
ban betöltött szere-
pérôl írt utolsó két
részben a szerzô
(sajnos csak külföl-
di) meseregények
elemzését is párosít-
ja az elemzésekhez.
A gyermekirodalom
állandóan mozgás-

ban lévô entitás: fejlôdik, ala-
kul, ezért fontos, hogy a kriti-
ka is kellôen rugalmasan viszo-
nyuljon a szövegekhez. A ru-
galmasság esetünkben az elmé-
leti háttér gazdagságát feltéte-
lezi, azaz a kortárs irodalomol-
vasási stratégiák alkalmazását a
gyermekirodalmi szövegek ol-
vasatában. A gyermek világá-
nak, gondolkodásának, olvasá-
si preferenciáinak megismeré-
se is ezt erôsíti. Kiss Judit jegy-
zetét kötelezô szakirodalom-
ként olvasva (és kiegészítve
mondjuk Lovász Andrea vagy
Boldizsár Ildikó elméleti mun-
káival) biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a képzôkbôl kikerü-
lô pedagógusok gyermekiroda-
lom-értôbb olvasókká válhat-
nak, és értôbb olvasókká ne-
velhetik tanítványaikat is.

Pompor Zoltán
Kiss Judit: Bevezetés
a gyermekirodalomba
Ábel Kiadó, Kolozsvár
92 oldal, 1980 Ft

Idegenvezetô
Idegenvezetô
a filozófia
birodalmában
■ Sok könyv porosodik pol-
cunkon. A zömét olvastuk
már, egyet-kettôt a közeljö-
vôben szeretnénk elolvasni,
jó néhányat viszont talán

sohasem fogunk. Ez utóbbi-
ak közül kiváltságos helyzet-
ben vannak a nagy gondol-
kodók – Marcus Aurelius,
Aquinói Szent Tamás, Hei-
degger – kötetei. 

E nehezen megszerzett,
féltve ôrzött példányok dísz-
helyen virítanak, nagy néha
kézbe is vesszük e könyve-
ket, végigsimítva gerincüket.
Aztán leporoljuk és óvatosan
visszahelyezzük ôket a polc-
ra. „Majd nyugodalmasabb
idôkben” – mormoljuk, az-
zal áltatva magunkat, hogy
lesznek ilyenek. Mert ugyan
ki vág bele Arisztotelész Me-
tafizikájának tanulmányozá-
sába a fogorvosnál várakoz-
va, vagy a 7-es buszon.

A kapu újra nyílik címû
könyvében Robert Zimmer
egy híján húsz korszakalkotó
gondolkodó (Arisztotelész,
Marcus Aurelius, Boethius,
Aquinói Szent Tamás, Nico-
laus Cusanus, Hobbes, Spi-
noza, Hume, Montesquieu,
Rousseau, Hegel, Feuerbach,
John Stuart Mill, Spengler,
Sartre, Horkheimer és Ador-
no, Gadamer, Feyerabend)
megértéséhez ad kulcsot a
kezünkbe.

A névsorból hiányzó Platón,
Kant, Nietzsche stb. igazoltan
vannak távol: a szerzô – tucat-
nyi más filozófussal együtt –
korábbi kötetében tárgyalta
ôket. Zimmernek ez már a
második mûve, amely magya-
rul is megjelent. A kapu újra
nyílik voltaképpen a korábban

megjelent Filozófusbejá-
ró folytatása, ha úgy tet-
szik, a második kötet. 
Nem szégyen megvalla-
ni, hogy vezetô nélkül
nem – vagy csak nehe-
zen – igazodunk el a
nagy filozófusok gondo-
lataiban. Robert Zim-
mer elsôsorban nem ön-
álló gondolatairól neve-
zetes, hanem arról,
hogy kiválóan értelme-
zi, elemzi mások mûve-
it. Az egyik legkiválóbb
idegenvezetô a filozófia
birodalmában. Miköz-
ben végigvezeti az olva-
sót a filozófia könyvtá-
rának központi termein,
röviden ismerteti az írá-

sok gondolatmenetét, kelet-
kezésük körülményeit. 

Dr. Robert Zimmer 1953-
ban született, filozófia és
anglisztika szakon szerzett
diplomát, szabadfoglalkozá-
sú publicistaként Berlinben
tevékenykedik. Több köny-
ve is megjelent a filozófia té-
makörében.

Bártfai László
Robert Zimmer:
A kapu újra nyílik
Helikon Kiadó
312 oldal, 3490 Ft

Néprajz
„Elkopik az élet,
mint a hold világa”
■ Szenti Tibor középparasz-
tokról írt majd nyolcszáz ol-
dalas néprajzi monográfiája
páratlan a maga nemében.
Nemcsak azért, mert egy
olyan korszakról szól, amely-
rôl a rendszerváltásig nem le-
hetett publikálni, s mivel
nem volt közbeszéd tárgya,
gyûjteni is csak hellyel-köz-
zel, hanem mert egy mára
végképp eltûnt réteg, a kö-
zépparasztság mindennapjait
és világlátását örökíti meg. A
sztálinizmus alatt a legfôbb
ellenségnek számító közép-
paraszti réteg, az úgyneve-
zett kulákok, más szemszög-
bôl példaadó munkával gya-
rapodó mintagazdák vallo-
másaiból összeállított vaskos
kötet egy letûnt kor életét a
maga teljességében eleveníti

panoráma
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fel.  Azokról a gazdákról
szól, akiket az 1950-es évek-
ben vagyonuktól és társadal-
mi rangjuktól megfosztva
bekényszerítettek az alakuló
szövetkezetekbe (téeszek) és
„gazdasági bûntény” vagy a
„népi demokrácia ellen való
lázítás” vádja okán minden-
féle adásvétel nélkül megsze-
rezték földjeiket és ingósága-
ikat. Aki ellenállt, meghur-
colták, esetleg meg is ölték.
Szenti Tibor az 1970-es
években Kiss Lajos nyomá-
ban saját pátriájában, Hód-
mezôvásárhelyen gyûjtötte a
paraszti vallomásokat az ak-
kor még élô gazdáktól és
asszonyaiktól, amihez nem
kis bátorság kellett mind az
adatközlôtôl mind a gyûjtô-
tôl. Gyûjtése a gazdaélet tel-
jes spektrumát áttekinti: el-
sôként a történelmi emléke-
zetet kutatja a kezdetektôl,
az 1848/49-es szabadsághar-
con és  a két világháborún
át, egészen a szövetkezetek
létrehozásáig. Foglalkozik a
Kossuth-kultusszal, a betyár-
kodással, a szovjet megszál-
lással, majd nagyon részlete-
sen a kuláküldözéssel, vala-
mint a szövetkezeti gazdál-
kodás nehézségeivel. A
könyv második nagy temati-
kus része, a gazdacsaládok
felépítését, a nemi szerepe-
ket, a gazdaélet szokásait, a
gazdaréteg tagozódását, vala-
mint a paraszti írásbeliség
emlékeit ( verselôk, napló-
írók) tekinti át. A harmadik
fejezetben a testkultúrát, a

népi orvoslást, a sze-
relmi szokásokat és
a szexuális magatar-
tást, a halottal való
bánásmódot, vala-
mint a protestáns
vallási szokásokat
taglalja. A kötetet
számos fotográfia
illusztrálja, a tájéko-
zódást a különbözô
mutatók, jegyzékek
és családfa segíti.
Amikor 1981-re a
fantasztikus monog-
ráfia anyaga össze-
állt, csak hiányosan,
megcsonkítva jelen-
hetett meg, vagyis a
mostani, teljes elsô

kiadásra több mint negyed
évszázadot kellett várni.

(szénási)
Szenti Tibor: Parasztvallomások
Gazdák emlékezései Hódmezôvá-
sárhelyrôl. Századvég Kiadó,
788 oldal, 4998 Ft

Szociológia
Él-e, hal-e?...

■ …Mármint a szociológia, e
ma is fiatalnak mondható, ám
sokak szerint inkább infantili-
san koravén, súlyos öndefiní-
ciós, sôt identitásproblémák-
kal küzdô, önnön helyét a
drámai gyorsasággal változó
világban tétován, sôt szkepti-
kusan keresô tudomány. Már
ha az egyáltalán; önálló disz-
ciplína. Jó hírem van: él bi-
zony, s ha folytonosan küsz-
ködik is mindenféle hurutok-

kal, torka nem véres, bajai or-
vosolhatóak – sok és folyama-
tos munkával persze. De mi is
a szociológia valós tárgya?  A
társadalom, nyilván. Hogy az-
tán ez az entitás miként viszo-
nyul „a” gazdasághoz, „a” po-
litikához, az történetileg foly-
tonosan változó állapot, ergo
definíció(k) kérdése, miként
az is, hogy mit kezd „a szak-
ma” – és maga az ember – a
társadalmi lényekként tétele-
zett létezôk és „a” természet
viszonyával. Érthetô hát,
hogy a szociológia – amely
par excellence  más viszony-
ban van vizsgált tárgyával/tár-
gyaival, illetve önmeghatáro-
zásával, mint akár bármely
más társadalomtudomány (és
itt ne is essék szó a „kereszt-
apa” Comte-ról, aki ráadásul
nem is volt szociológus a szó
mai értelmében) újra és újra
elveszti korábban biztosnak
vélt fogódzóit, oszt' olyankor
kapálózik a (mély) vízben.

A szociológia válságáról/jö-
vôjérôl tehát nekibúsultan vi-
rulens diskurzus folyik világ-

szerte – a szociológu-
sok pedig közben seré-
nyen végzik a dolgu-
kat, jó esetben egészen
imponáló színvona-
lon. Némedi Dénesnek
jó csapatot sikerült
összehoznia, önmagát
is bízvást beleértve.

Kezdjük elölrôl: van
olyan viszonylag beha-
tárolható módja a világ
dolgai  megközelítésé-
nek, amit nemes egy-
szerûséggel  szociológi-
ának nevezünk. Mint
neve is árulkodóan
mutatja, a társadalom-
mal (s benne, értelem-
szerûen az egyénnel)
foglalatoskodik. „Hen-

dikepje” éppen ebbôl adódik,
a societas ugyanis lényegesen
változékonyabb, mint a termé-
szet törvényei – egy fizikus jó-
val kevésbé efemer, ugrándozó
tárgyra exponál munkája köz-
ben. Ami azonban „tehertéte-
le” a szociológiának, egyúttal
mintegy kovásza is: a folyto-
nos újra(ön)definiálási szük-
séglet az állandó útkeresés, fej-
lôdés kényszere is egyúttal.
Az, hogy metodikailag, meto-

dológiailag vajmi nehéz defi-
niálni e szakmát, váltig elô-
nyére fordítható, oly gazdag
tematikai, módszertani gaz-
dagságot kínál mûvelôinek.
Erre kiváló példa a Modern
szociológiai paradigmák.

Témái között éppúgy szere-
pel a társadalomelmélet, mint
a történettudomány és a szo-
ciológia viszonya, a természet
és társadalom konnekciója,
mint a döntéselmélet, a nyelv,
a tudomány, a technika,
pszichológia, a tudásszocioló-
gia, és így tovább: dúsan terí-
tett asztallal van dolgunk. Már
csak a tematikai gazdagság
okán sem érdemes azzal fog-
lalkozni, hogy mennyire és
mennyiben „egy klub verseny-
zôi”-e a kötet szerzôi, a lé-
nyeg: szuverén gondolkodók-
ról van szó. E helyt nincs tér
sorra venni az egyes tanulmá-
nyokat, így végezetül csak két
röpke idézet, az elsô Némedi
Dénestôl: „(...)érdemes elgon-
dolkodni Green Churchill-pa-
rafrázisán: 'A racionális dönté-
sek elmélete talán a leg-
rosszabb társadalomtudomá-
nyi módszer, amit valaha fel-
fedeztek – kivéve az összes
többit.'” Király Gábor írja:
„A]z] 1970-es évek elején a
társadalmi mozgalmak még
'virágoztak', (…) a tömegköz-
lekedés  radikális reformokra
várt, az olajár drasztikusan
emelkedett (...) Minden arra
mutatott, hogy megnyílt egy
piaci rés, ahová a könnyû és
kisméretû elektromos autó be-
férhetett volna. Az (...) akku-
mulátorok azonban 'nem bír-
ták a feszültséget'. (...) A kata-
lizátorok megmérgezték az
egész projektet, (...) és ezzel
együtt eloszlott annak a világ-
nak az ígérete is, amelyet a tár-
sadalmi osztályok közötti
megkülönböztetést, lég- és
zajszennyezést megszüntetô
elektromos autó jelképezett
volna.” Hát, igen.

NEM tömegközlekedés so-
rán olvasandó könyv ez – ám
a magyar szociológiai iroda-
lom IGEN értékes darabja.

(Székely János)
Némedi Dénes (szerk.): Modern
szociológiai paradigmák
Napvilág Kiadó
616 oldal, 6000 Ft
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■ Neil Strauss könyve híres szex-stratégiai mû. A tudomá-
nyos csajozás kézi albuma, a The Game (A játszma; Gabo,
2005. kb. 494 oldal,) nem hagy hiányérzetet. Képekkel ke-
vesebb lenne. A régi ragyogó szociostiliszták nyomdokait
követi (hogy csak a Bartos Tibor lángelmés-lángpalacsintás
fordításában megjelent, régi, szupersikerû „Kandíro-
zott…áramvonal” remek-
lését említsük), nem élet-
történet, mint Burgess
dolgai, bár két remek Bur-
gess is van mára
már…hagyjuk. Ez a férfi-
társaság, az Átlagosan Ku-
darcos hapsiké (Frusztált
Csávók) a közösség kifigu-
rázását, fugáiból való ki-
billentését példázza, hol-
ott éppen az összetarto-
zást, a pikáns, Norman
Mailer-féle társadalmasdit
mellôzi, inkább Henry
Miller pornószellemét
erôsíti, dolgok korántsem
az ujjakból szopódnak itt,
és a téma számtalan mód
van meglovagolva. De
nem kéjencek és kéjnôje-
löltek számára íródott
Neil Strauss könyve, ha-
nem Az Irodalom (A Szel-
lem) Örök Istenének. Ez
egy fanyarul keretek közt
tartott munka, zabolázott
vízáradás (és egyéb anyagot is említhet-
nénk), tehát csúcs a maga nemében (neme-
iben). Nôzômûvészek a szereplôk, akik
azonban a bukásokat is elemzik, nemcsak a
buktatásokat (ha még használható e foga-
lom). Mintha vívóleckék könyvét olvas-
nánk, állás-szúrás, ficamok, de nem a teste-
kéi csak, nem klasszikusnak kikiáltott ázsiai
unalomhalmok felmelegítése (végképp nem
jó szó!), nem, ha felforrósítás, akkor a tö-
mörítésé. Minél jobban szétszálazódnak az
esetek, szex, társas szex, társtalan szex vég-
telen variációival, képzelettel és testnedvek
kölcsönös valóságával, annál tömörebbnek
érezzük…nos, az anyagot, az eredményt.
(Egyebek között.) Egy begerjesztô könyv,
mit tagadjam, így érzem. De nem a nemisé-
gek leírásai okán (vicc is lenne, azok leírha-
tatlanok), hanem a szemlélet sallangtalan il-
lusztrációi által. Sodró erejû munka, egyet-
len-középpontú, s nem is von le örvényébe,
hanem az örvény tágasodik, már ami nem
szex, az is az lesz, egyszerûen remegek, mi
lenne, ha ilyen felelôsséggel kéne kezdenem zsenge, akkor
még romantikusan vadmarha életemet tizenhét évesen!
Ennyire komoly mindez? Ennyire komoly, és még annál is
azabb. Hogy aztán a csaj is tudja-e, hogy ôt most (csaj)oz-
zák, vagy megmarad az ezer és tízezer buktatójú, félsikerû
és tombolóan egyszerûen beteljesülô….ah, szerelmi játék,

ahol a szingliség és a munkamorál, a tôkekiszolgálás és a
kereskedelem-kiszolgálás életre-halálra (önérzeten túl gya-
korlati sikerekre) megy… de hagyjuk. Nem haladható meg
Henry Miller (és June fotója révén számomra végképp so-
ha, Anaïs Nin halvány dekadens mûvésznô csak Miller az-
tán elvált neje mellett!/mögött), ellenben ott, a fô témára

lassan rávezetô szövegek részben zacskós
porlevesek, itt ez nincs, itt ha az van, hogy
„mikor Hea elkezdte a farkamat szopogat-
ni, Isabel teste megfeszült…” s a többi. És
ez mégsem obszcén, nem pornográf, ez
maga a szcéna… de nem a szexelésé (brr,
e szó), hanem Strauss irodalmáé, és
Strauss megcsinálja a csodát, hogy abszo-
lutizálja a dolgot. Mikor ôt olvassuk, ez az
irodalom, nem más. 

Aztán megkönnyebbülve térünk vissza
olyan szerzôkhöz, mint Alice Munro (Park
Kiadó, Mesterházi Mónika remek fordítása
az Egy jóravaló nô szerelme), ahol az „egy
csésze Hea”, persze megvan áttételesen,
de a lélek drámájának valamivel tágasabb
tájára történik kimerészkedés. A játszma
olyan könyv, mintha Picasso Az avignoni
kisasszonyok (kuplerájsor volt az Avignon
utca) Sade-sorozatát teremtette volna
meg, igaz, akkor sok mindent nem festhe-
tett volna, nem lett volna ideje. Na így ke-
rek a világ. A tökéletesen gusztusos, evi-

dens kemény erotiku-
mokat ugyanoly termé-
szetesnek tartjuk, mint a
klasszikus angol-ameri-
kai irodalomból lelke-
dzett ezerszeresen pá-
rolt, finomított erejû ne-
dûket. Alice Munro vi-
lágsiker, a maga csendes
módján, Strauss
Game-je a maga zajos ve-
lejáróival. Amennyiben
Hea és Isabel érint érzé-
keny húrokat a szívben,
ugyanarról van szó,
mint ha Pauline kezében
remeg a …telefonkagy-
ló. Strauss könyve azon-
ban nagy plusz azzal,
hogy alapötletének (stra-
tégiájának) taktikai ötle-
tessége is az újdonságok
izgi boltjába illik, álszo-
ciológiai mókájára gon-
dolok, amit fapofával ad
elô. (Paris Hilton elcsá-
bítása etc.)

Csak Alice Munro és a hasonló mai szerzôk magas inger-
küszöb átlépését kívánják, Strauss s a hasonló remekírók
mûveiben akár egyszerre csúszhatunk be a szalonba Isabel-
lel és Heával, küszöb nincs. (Strauss fordítója, Bozai Ágota
is érdemel egy standing ovationt.) 

Tandori Dezsô

Sikerkönyvek magas nívón
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Baley Endre:
NAFF, az álommanó meséi

■ Naff, az álommanó, Kará-
csony szenteste bújik meg a ka-
rácsonyfa alatt a sok ajándék
között. Maya, a gyermekien bá-
jos és szép hatéves kislány szíve
nagyot dobbant, amikor össze-
találkozott késôbbi hû barátjá-
val, a kis manóval. Ettôl kezdve
elválaszthatatlanok voltak, és
amikor este édesanyja befejezte
a mesét, Naff repítette Mayát
Meseországba. Naff elmesélte,
hogy a manók azért élnek, hogy
ha születik a földön egy szép
kisgyerek, mint például Maya,
akkor megmutathassák neki a
csodák, mesék varázslatos biro-
dalmát. Szüleik azért tanítják,
nevelik ôket nagy szeretettel a
láthatatlan kincsek megismeré-
sére, hogy a megtanultakat át-
adhassák a földi gyerekeknek.

Ettôl kezdve a kismanó éve-
ken át kísérte Mayát: álmai-
ban Naff mesélt a kislánynak,
nappal Maya a kismanónak.

Így ment ez sok-sok éven ke-
resztül – tanították, vigasztalták,
segítették egymást mindaddig,
míg Maya – immár tizennégy
évesen – szinte igazi hercegkis-
asszonnyá nem serdült – és ettôl
fogva a kismanó már az öccse
mellé szegôdött, hogy neki is ré-
sze lehessen mindabban a sok
szépben és jóban, amit megér-
demelten Mayával is átéltek.

Kívánjuk, hogy legyen sok
örömük ezekben a kedves,
hasznos és tanulságos kis tör-
ténetekben. 

A könyvet ajándék hangos-
könyv egészíti ki.

(X)
106 oldal, keménytáblás,
205x290 mm, 3490 Ft
ISBN 978 9638 73 65 43

Szívhez szóló történetek –
válogatás

■ Karácsony, a szeretet ünnepe
közeledtével különösen ajánl-
juk minden korosztálynak eze-
ket a megható, kedves, többnyi-
re tán ismert, de rég elfelejtett
történeteket. A kötetben ki-
adónk igyekezett összegyûjteni
a magyar és a világirodalom leg-
szebb, legérzelmesebb gyöngy-
szemeit, mind versben, mind
prózában. Ki-ki kedvére talál
meséket, elbeszéléseket szeretet-
rôl, emberségrôl, hitrôl, gyer-
meki szívrôl, földi és természet-
feletti csodákról. Történetek,
amelyek az ünnepek közeledté-
vel, az ünnepek alatt elgondol-
kodtatnak bennünket saját éle-
tünkrôl, errôl a rohanó,
stresszes, anyagias világról. El-
gondolkodtatnak, figyelünk-e
eleget egymásra, gyermekeink-
re, családtagjainkra, barátainkra,
társainkra. A válogatás célja,
hogy bennünket, felnôtteket is
arra ösztönözzenek, hogy pró-
báljunk változtatni rohanó élet-
módunkon, kapcsolatainkon,
egymáshoz való viszonyunkon,
cselekedjünk addig, amíg még
nem késô!

(X)
208 oldal, keménytáblás,
125x205 mm, 2490 Ft
ISBN 978 9638 7711 55

A kandalló melege –
válogatás

■ Ez a kötet is a meghitt té-
li esték olvasmánya. A tél, a
téli ünnepek, a Karácsony
misztériuma, az emberiség
legszebb mítoszának szüle-
tése ôsidôk óta, a világ min-
den táján megérintette az
írók, költôk szívét: alig tu-
dunk olyan szerzôrôl, aki
legalább egy mûvében ne írt
volna e témában.
Az önfeláldozó szeretet, a

tökéletes tisztaság mítoszá-
nak gyönyörû írásait min-
den korosztály számára
ajánljuk.

A kötetben József Attilá-
tól Gárdonyi Gézán, Tolsz-
tojon, Gorkijon keresztül
számos karácsonyi versike,
ének, mondóka olvasható,
melyek szerzôje ma már
nem is ismert, soraik vi-
szont fennmaradtak az utó-
kornak, hogy gazdagítsák
gondolatvilágunkat, lel-
künket.

A könyv színvonalát a tör-
ténetek és az ünnepek han-
gulatához illô gyönyörû szí-
nes képek emelik.

Szakítsunk idôt a téli szü-
netben, az ünnepek alatt,
hogy a kandalló vagy a kép-
zeletbeli kandalló melegé-
nél akár saját háborgó lel-
künk megnyugtatására, fel-
üdítésére, akár gyermekeink
szórakoztatására lapozgat-
juk, olvasgatjuk ezt a külö-
nösen ünnepi hangulatú vá-
logatást.

(X) 
208 oldal, keménytáblás,
125x205 mm, 2490 Ft
ISBN 978 9638 7365 05

Nádasi Krisztina:
Rejtély az Open Air
Hotelben
Izgalmas krimi.

■ Baradlay László sikeres
magyar üzletember, a Merit
Tanácsadó Rt. alapítója és el-
nöke. Közismert és közked-
velt figura, akit a Merit má-
sik négy ügyvezetôje, a cég
közel 100 munkatársa, az
ügyfelek és a versenytársak is
tisztelnek – és senki nem ér-
ti, milyen körülmények kö-
zött szenvedhetett balesetet.
Ha véletlen lôttek rá a céges
nyaraláson, hogyan lehet,
hogy az elkövetô nem jelent-
kezik? Talán mindez nem is
volt véletlen? 

Laci elmondhatná, mi is
történt, de nem tér magához.
A baleset másnapján meghal
a kórházban. A vidéki nyo-
mozó, Kovács Benedek ki-
hallgatja az érintetteket, oda-
figyel a részletekre – és más-
nap már szinte teljesen bizo-
nyos abban, ki és hogyan kö-
vette el a gyilkosságot. Mert-
hogy gyilkosság történt, csak
éppen a bíróságon Benedek
teóriája nem állná meg a he-
lyét. A cég minden munka-
társa visszautazik Budapest-
re, a férfi kénytelen felkere-
kedni, hogy bizonyítékot
szerezzen, akár csapdát is ál-
lítson a gyilkosnak…

Mindemellett a regény egy
izgalmas és viszonylag isme-
retlen, új szakma, a tanács-
adás mindennapjaiba és tit-
kaiba is bepillantást nyújt.

(X)
248 oldal, 125x210 mm, 2490 Ft
ISBN: 978 963 06 2505 0

X. úr a KH-ban
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■ Lehet, hogy egyesek azt mondják majd, a suszter miért
nem marad a kaptafánál. Nem vagyok suszter, jószerével kap-
tafám sincs, egy ember vagyok, akit olyan nagy veszteség,
olyan nagy fájdalom ért, hogy egyedül nem tudom feldolgoz-
ni. Valakinek el kell mondanom, de egyvalakinek nem tu-
dom, mert úgy érezné, csak nyafogok, panaszkodom a ba-
jomról, ami ôt nem is nagyon
érdekli, ezért azt választot-
tam, hogy közzéteszem. Nem
kell udvariasan meghallgatni
engem senkinek, mindenki
annyit olvas el belôle, ameny-
nyi ôt érdekli, s ha unalmas-
nak találja, félredobja az írást.

Ezt a könyvet kötelezô volt
megírnom. Tartoztam vele
mindazoknak, kik ismerték
azt az asszonyt, ki emberségé-
vel példaképül állhat olyanok
elôtt, akik életüket becsülettel
és méltósággal akarják leélni.

A szerzô

Lírai hangú történet egy mai
asszony életérôl, szerelmérôl
és csalódásáról, mindennapi
harcairól és küzdelmérôl egy
rettegett, alattomos kórral,
melyben sok-sok ezernyi sors-
társához hasonlóan vereséget
szenvedett.

A könyvben leírt szomorú
valóság sajnos napjainkban is
igen aktuális, sokakat érintô
téma, melyrôl még ma is ne-
héz nyíltan, ôszintén beszél-
ni, vallani.

A szerzô jelen mûve egyszerû hangon, megrázó közelségbe
hozza napjaink egyik legfélelmetesebb betegségét.

A megható történet szomorú aktualitása a Karácsony, a sze-
retet ünnepének közeledte. A szerzô valósághû, hitelesen
visszaadott párbeszédeivel felhívja embertársaink figyelmét
arra, hogy törôdjünk többet egymással, figyeljünk jobban oda
szeretteinkre még életükben, addig, amíg még nem késô. Ta-
lán lehangoló, ünneprontó egy ilyen szomorú könyvajánló,
de meggyôzôdésünk, hogy – mivel a még mai is sokakat érin-
tô betegség nem válogat, nincs tekintettel korra, nemre, év-
szakra, ünnepre – a szerzô talán segítséget, támaszt, erôt tud
adni sorstársainak, a betegek hozzátartozóinak abban, ho-
gyan is lehet ilyen körülmények között helytállni. És hogyan
lehet továbblépni, folytatni, élni tovább napjainkat, megbir-
kózni azzal a hihetetlen fájdalommal, hiánnyal, ami sújtja a
hátramaradottakat. 

„Egy volt ô a kétmillió budapestibôl, egy volt abból a
számtalan gyönyörû nôbôl, kikbôl annyit látunk a pesti ut-
cán. Milyen kár, hogy a szépségbôl csak a külsôt látjuk, nem
ismerjük a lelküket, pedig az igazán szép dolgok ott belül ta-
lálhatók.”

„Uram! Miért intézed úgy, hogy a haszontalanok maradnak,
és az értékesek, a mindent tudók, az igaziak mennek el!?  Is-
tenem! Nem vagy igazságos!

Drága Kicsim. Nem megyek el. Itt maradok melletted. Min-
denben segítek, ha akarod.

Nem, Papa. Ez az én dolgom. Nem tudom, hogyan kell ten-
nem, és azt sem tudom, hogy
fog-e sikerülni – szavai tagol-
tan, lassan gördültek a nyelve
alól, mintha csak egy szomo-
rú történetet mesélne. – Nem
akarom, hogy szenvedni láss,
és nem akarom, hogy bûnös-
nek érezd magad miattam.
Nem akarom, hogy beleavat-
kozz, és visszahozz. Nagyon
szeretnék élni. Mindent meg-
tettem, hogy túléljem ezt a
csatát, de vesztettem. Tudo-
másul veszem. Most, a vé-
gén, úgy gondolom, mindent
elintéztem. Nyugodtan me-
gyek el. Nem akarom, hogy
sajnálj, nem akarom, hogy
sírj. Azt akarom, hogy élj to-
vább, légy olyan erôs, mint
voltál. Azt akarom, hogy légy
támasza a gyerekeknek. Szük-
ségük van rád. Azt akarom,
hogy folytasd az életed, foly-
tasd a munkádat. Folytasd a
harcaidat, de vigyázz! Nem
leszek már melletted! Azokra
hallgass, akikben soha nem
csalódtál! 
Úgy élj, hogy merj vissza-
nézni, merd megismételni a
szavaidat, hogy sose kelljen

szégyenkezned. Ne kelljen magyarázkodnod – ha majd egy-
szer találkozunk.”

Köszönjük Neked,
Mit életeddel
Az életünkhöz adtál…

Nincs reménytelenebb,
Ha a szerelem akkor tör rád,
Mikor elvesztetted,
És akkor akarsz hálás lenni,
Ha már nincs kinek.

A könyv hangoskönyv melléklettel együtt kapható.
Almandin Books Kiadó
240 oldal, keménytáblás
ISBN 978 9638 7711 48
Ára: 2990 Ft

Megrendelhetô a www.almandin.hu, info@almandin.hu
vagy a megrendeles@almandin.hu címeken.

Kökényesi György:
Ha majd egyszer találkozunk...



■ Azt gondolom, az alábbiakban említettek közül nem sokat fogunk
megtalálni a könyvtárak szabadpolcán. A nagy könyvtárakban sem
lesznek ott. Hiszen abból a 300?–500?–600?! példányból nekik nem
jut. Valójában nincs pénzük ilyesmire. Helyük sincs. Akkor tehát ma-
radnak a kötetek a vásárlóknak, az érdeklôdôknek, a (vers)barátoknak...
De nincs okom-jogom elhallgatni, hogy a Kerülve az aranymetszést c. ki-
adványt egy kerületi fôkönyvtár polcán találtam meg. Csakhogy ez egy
szép kivitelû, érdekes, színvonalas vegyes gyûjtemény: vers, próza és
fotó. Az Új Átlók Mûvészeti Társaság IV. szépirodalmi pályázatának
mûveibôl szerkesztette Kárpáti Kamil. Vannak itt számomra már is-
merôs nevek: Szolcsányi Ákos szerepelt a Használati utasítás c. anto-
lógiában, és nemrég írtam néhány sort elsô önálló kötetérôl (emlékez-
tetôül: Csehország szép, útjai jók. Vasárnapi versek. Orpheusz Kiadó.)
Ugyanabban az antológiában figyelhettünk fel Ayhan Gökhan nevé-
re, verseire. Mesterkéletlen (természetes), tudatosan költôietlen, szinte
hétköznapi beszéd az övék is, akárcsak Ámon Katáé. Versszerû verse-
ket Hodász András ír. Hogy aztán ezzel összefügg-e, hogy van humo-
ra, mer játszani, nem tudhatom. A kolozsvári egyetemi hallgató, mind-
össze 20 esztendôs Visky Zsoltnak már jelent meg önálló kötete és for-
dít is. A hagyományos költôi forma tehát szinte teljesen eltûnik, kivált-

képp, mert Lovász Ágnes egyenesen prózaverseket közöl. Na, a próza-
vers aztán teljesen megtévesztô elnevezés!

A Parnasszus folyóirat talán a legtudatosabban, a legkövetkezeteseb-
ben „keresi a lírikusi utánpótlást”, azaz fedez fel ifjú költô tehetsége-
ket. A következô lépés természetesen az, hogy a tehetséges ifjú kötet-
hez jut a Parnasszus Kiadónál. A Parnasszus Könyvek sorozatban ad
ki tanulmányköteteket is (Magasles), de a verseket prezentáló Új Vize-
ken széria idén már a XXXI. és a XXXII. kötetnél tart. Az elôbbi szám
Lengyel Tamás Lump Úr & Co. c. kötetében, a másik Nagy Zsuka
mégismarionettjében található. Különös kötet az elôbbi, remekül jelzi-
jellemzi Reményi József Tamás rövid bemutató szövege a hátsó borí-
tón.: „Valaki a világ végérôl beszél. Mármint az ausztrál üveghegyeken
is túlról, ahol a macskavarjú él...” Lengyeltôl sem áll távol az élôbe-
széd, szinte végig szabadversben ír, de ha kötött formában, akkor bra-
vúrosan játszik. Olvassák csak el a Lump úr fajelméleté-t vagy a Taron-
ga c. gyermekverset. Idegen és vendég – áll az elsô ciklus elôtt. Azaz:
L. T. vándor. Bár Magyarok és más madarak-ról is szó van, azért több
verscím árulkodik a világjárásról: Sydneyben, betegen, Kanberra,
Ausztralo-pite, Valami bûzlik ...sztráliában, Emu asszony, Új Cook ka-
pitányok stb. Verses útikönyvként is olvashatnánk, de olvassuk csak
verseskönyvként.

Nagy Zsuka keretbe foglalja négy ciklusba rendezett verseit: a Mo-
telmarionett-tel nyit és a kötetcímadóval fejezi be, imigyen: „...damil
a szíven a kézen/a lábon a  vágyon/az álmon/az egész világon//és
fog megfog/hiába téped rágod/magadat cibálod  –”. A nôiség prin-
cípiuma úgy szövi át az egész kötetet, hogy a költô, a lírai én gyak-
ran szólítja meg a „Másikat”, aki nyilván „a” férfi, újra és újra szól ró-

la, az elsô ciklusban (galéria aphrodité) pedig egyértelmûen szerel-
mesversnek nevezett alkotások vannak. Nála találjuk a legtöbb, pá-
lyatársnak szóló ajánlást: Tóth Erzsébetnek, Szécsi Margitnak („oda-
átra”), Nagy Gáspárnak („odaátra” – teszem hozzá), Dsida és Ratkó
emlékére is írt verset. József Attila, Weöres és Pilinszky is megidézô-
dik – könnyed, játékos vagy éppen mélyen átérzett, tárgyias és egy-
ben emelkedett szabadversben.

Nem éppen szerencsés megoldás a disintegration címet adni egy ver-
seskönyvnek, még akkor sem, ha elsô ránézésre (belelapozásra) kitûnik:
experimentális költészetrôl van szó itt. A  magyarul dezintegrációnak
hangzó szó biológiai és atomfizikai jelentését mellôzöm, maradok az
elsô jelentés szinonimáinál: felbomlás, szétesés, széthullás. A (nem ép-
pen zsebbe való) könyvhöz Jász Attila írt némileg eligazító kísérôszö-
veget. Ôneki Rambrandt Tulp doktora, azaz az anatómiai lecke jut
eszébe errôl a 19 középhosszú prózaversrôl (akkor már inkább: próza-
költemény!). De egy dolog, hogy ott az emberi szövetek oszlanak-bom-
lanak és más az, hogy a doktor boncol. Mutatis mutandis: e versek szer-
zôje is boncol (vagyis aktív, alkot, költ), bár a cím inkább passzivitást
fejez ki, tôle, mindenféle emberi cselekvéstôl független folyamatokra
utal. Mindenesetre nem könnyû olvasmány a desintegration.

Paradoxon, de arról a kötetrôl írok a legkevesebbet, amelyik a legjob-
ban megragadott. A novelláskötet után most Ímé, a test... címmel vers-
kötetet publikált Csepregi Jánosé az. Ez az a könyv, amit még bizonyo-
san olvasgatni fogok. Mert túl (?!) egységesnek, zártnak látszik. Valami
titka van/lehet. Az ô haikui is európai („keresztény”) haikuk (nem cso-
da, teológiát hallgat), egyik-másik csupán jó ötletvers, de nem követi
el azt a másoknál gyakori hibát, hogy egy szó után fölöslegesen oda-
rak egy másikat, csak azért, mert hasonlít az elôzôre.

Bodor Béla (Alakok. Parnasszus Könyvek) hivatkozik egy bizonyos
I. A. Richards-ra, aki szerint „...egyheti olvasmánynak négy vers talán
már sok is.” Öt könyv egy hónapinak is,  biztosan. Pedig csak zenét
szoktam a hangulatom mián (szerint) hallgatni. Verset megpróbálok
profiként olvasni. De, kérdem én, ha lektor (nem kritikus) valaki, ver-
se(ke)t olvas-e, vagy  kötetet? És még valamire várom a választ, de na-
gyon: van-e olyan (kézi)könyv, amelyben  feldolgozták ha nem is a (lí-
rai) költészet evolúcióját, de legalább a vers (ld. biodiverzitás), a versfor-
mák kialakulásának, ideig-óráig létezésének majd kihalásának, a mutá-
ciókból  született új „fajok” kialakulásának a történetét. Sokat segítene
egy ilyen opusz ebben az én végeláthatatlan  kutakodásomban.

Csokonai Attila

Csepregi János: Ímé, a test... FISZ–Napkút Kiadó, 68 old., 1290 Ft; Kerül-
ve az  aranymetszést. Stádium Kiadó, 148 old., 2000 Ft; Lengyel Tamás:
Lump Úr & Co. Parnasszus 87 old., 980 Ft; Nagy Zsuka: mégismario-
nett. Parnasszus, 80 old., 980 Ft; Sütô Csaba András: desintegration.
Orpheusz, 70 old., 1500 Ft

poéta hungaricus
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■ Nem tudom, a humornak úgy általában van-e nevethetnékje
(a humoristák versengve mondják magukat rosszkedvû, gyomor-
bajos alakoknak), de az

Ezerarcú humor
címû kötet olvastán a nagybe-
tûs Humor is elmosolyodhat.
A Tinta Kiadó újdonsága a Se-
gédkönyvek a nyelvészet tanul-
mányozásához (sorozatszer-
kesztô: Kiss Gábor) immár 79.
köteteként látott napvilágot.
A szerkesztôk (Daczi Margit,
T. Litovkina Anna, Barta Péter)
az I. Magyar Interdiszcipliná-
ris Humorkonferencia anya-
gát simították sajtó alá. A
2007 szeptemberében tartott
szekszárdi rendezvényt követô
nemzetközi szimpózium (Humor és Nyelvészet/Folklór) referá-
tumaiból újabb két kiadványra számíthatunk.

Aki netán idegenkedik a humorelmélettôl, a szakszavak
(itt szükségszerû) tobzódásától, kezdje a viccekkel, hu-
moros történetekkel, proverbiumokkal, a táblázatok
könnyen hozzáférhetô példáival. Ezek általában tipográ-
fiailag, grafikailag jól elkülönülten (dôlt betûvel, kiemel-
ten stb.) mutatkoznak. Élre került a politikai humor, a
humor történelmi-társadalmi vetülete (többek közt Vö-
rös Boldizsár 1919-es vicceket pásztázó írása révén, vala-
mint Hidasi Judit Miért nem nevetnek vicceinken a japánok?
címû vizsgálódásában). Számomra – mint a paródia és a
halandzsa története, a rejtvények, a szórébuszok körül is
forgolódó ember számára – a Szójátékok fejezet körképe,
fôleg az antiproverbiumnak nevezett formulák soknyel-
vû világa hozott számos érdekességet, újdonságot. A
nemzetközi kitekintés a hasonló címû szakaszon kívül
az egész munka nagy érdeme (helyenként szinte olyan a gyûjte-
mény, mint egy nagy nyelvkönyv. Nem csupán detektívregény:
vicc- és szólástár fordításával is lehet idegen nyelvet tanulni. Plá-
ne, ha a szemelvények egy része már amúgy is elnyerte magyarí-
tását). Összességében kitûnô – sok érdeklôdô réteghez szólhat – a
kötet, melynek kényszerû (az elôadásidô korlátozottságából is ere-
dô) tömörsége és helyenkénti elegyessége zavaró csupán (a Kabos
Gyula-szereptanulmány módszertani
problémákat vet fel stb.).

Marafkó László író, újságíró sosem
ment a szomszédba egy kis eredeti
humorért. Évek óta publikált szójá-
tékainak, aforizmáinak gyûjtemé-
nye, az

Észsömör
tematikus csoportosításban sora-
koztatja fel a többnyire egy- vagy
párszavas, egysoros olvasnivalókat.
Legalább kétharmadában jó mag
halmozódott fel a magtárban. Ter-
mészetes, hogy a proverbium bír
bizonyos (városi) folklorikus, „száj-
ról szájra” (tollról tollra, számító-
géprôl számítógépre) jelleggel. A Horul a szurok hangátveté-
ses szójátékot jómagam Hernádi Gyulától hallottam-olvas-

tam elôször, évtizedekkel ezelôtt, s az operacsúfoló Kavar a
dossi, a névpreparáló Azthiszi Szent Ferenc is ötlött már sze-
membe. Viszont az Érdeknépképviselet, a Post(v)abank, a
bôségzsaru, az EUtanázia, az alvilágvége számomra eredeti
kifejezések, s akár önmagukban állnak, akár mondatba illesz-
kednek, erôs a hatásuk. Általában minél egyszerûbb a Maraf-
kó-féle humoros szerkezet, annál nagyobbat szól (azaz ha ér-
telmezô félmondatra, sôt esetleg kommentárra van szükség,
lanyhul a humoros izzás).
Sokaknak külön élvezet lehet a Par(a)nasszus: egy-két betû ug-

ratása ismert mûvek címeiben, vagy alakjellemzés egy szólás és
egy információ kontaminálásával: Jókai Mór: Sub (Laborfalvi)
Róza; Karinthy Frigyes: Röhög az intenzív osztály; Molnár Fe-
renc: Darvas Liliom stb. Gondolatilag teljesebb, olykor bravú-
rosabb a rövid mondatba világlátást, kritikát sûrítô lelemények
sora: „Távcsövezés: együttérzés a hajléktalanokkal”; „Nyelvé-
ben lóg a nemzet”; „A betegség felejtés útján terjed”; „»Klónom,
klónom, ki a legszebb a világon?«” stb.
Az egyszerû, formás könyvecske Mikuláskor ajándékként ke-

rülhet bármely jó humorérzékû felnôtt csizmájába – ha kiteszi
az ablakba. Jellegzetes karácsonyi ajándékkönyv viszont (az ol-

csóbbak közül) a

túlélésre ítélt tárgyak
(London Katalin interjúkönyvének
címét kisbetûvel írta az Athenaeum
Kiadó). A szerzô saját felvételein
egy sor mai híresség tárgyakhoz
fûzôdô viszonyának („tárgyfilozó-
fiájának”) dokumentumai látha-
tók. Példás rend – és példás ren-
detlenség; bevallott gyûjtôszenve-
dély és a gyûjtés bármely fajtájá-
nak morcos elutasítása; a „túlélô”
tárgy, az emléktárgy/tárgyemlék
antropomorfizálásának, sorssal-

arccal való felruházásnak törekvése (vagy épp az ellenkezôje).
Semmiképp se csupán lakásbelsôket várjon az érdeklôdô. Dôry
Virág színmûvész-jelmeztervezôt az otthona öleli körül, a már
eltávozott Antal Imre mûsorvezetô körött fôleg a gyermekkorá-
ra utaló tárgyak sorakoznak, Bak Imre festômûvész inkább mû-
termével és mûveivel van jelen. Kern András színmûvész a vé-
letlenek és ambivalenciák rétegeit ássa fel, Karafiáth Orsolya köl-

tô ruhái, cipôi, parókái, bábui közé húzódik, Janáky Ist-
ván építész házak segítségével fejezi ki gondolatait, Ke-
mény Dénes, a vízilabdázókat háromszor is olimpiai baj-
noki címig vezetô edzô a vadászat kellékeit, trófeáit fény-
képezteti (s önmaga mellett a hû ebét).
Az interjúalanyok kiválasztásának véletlene-tudatossága
nyilvánvalóan befolyásolhatta a voltaképp végtelen szá-
mú válaszvariációt, melyek a minket körülvevô, a ma-
gunk (netán elôdeink vagy utódaink) akaratából „túlélô”
tárgyak esztétikumát, funkcióját, érzelmi töltését, materi-
ális szépségét fedik fel. Otthonom legviharvertebb tár-
gyainak egyikére pillantok: egy polc tetején nem is mu-
tatja magát olyan öregnek a házacska-tornyocska formá-
jú kis harangláb, melyet nagyapám majdnem hat évtize-
de készített, de a harangja ennél is jóval idôsebb lehet.
Mily régóta csenget nálunk ezzel a Jézuska! S jó lenne
hinni: csenget majd akkor is, ha fiam fiának fia ünnepli

övéi körében a karácsonyt.
Tarján Tamás  

Példás rend (& lenség)
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM

ÁLTALÁNOS MÛVEK

EEnncciikkllooppééddiiáákk,,  áállttaalláánnooss  lleexxiikkoonnookk

LLaarroouussssee::  hhooggyy  iiss  vvaann  eezz?? Bp.: Officina Junior. 151 p. Kötve 3450 Ft

SSzzeerrvveezzeetteekk  ééss  mmááss  eeggyyüüttttmmûûkkööddééssii  ffoorrmmáákk  

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  ttiittkkooss  ttáárrssaassáággookk

EEssttuulliinn,,  DDaanniieell: Összeesküvés: tényfeltáró kötet a világot irányító titkos társaságról. Pécs:
Alexandra. 294 p. Kve 2999 Ft

FFoollyyóóiirraattookk..  ÚÚjjssáággíírrááss..  SSaajjttóó

PPaalloottaaii  MMáárriiaa: Pásztortûz: 1921–1944: egy erdélyi irodalmi folyóirat története. Bp.: Argumentum.
294 p. Fûzve 2600 Ft

FILOZÓFIA

RRaajjnneeeesshh,,  BBhhaaggwwaann: Zarathustra: a táncoló isten: kommentárok Friedrich Nietzsche: Így szólott
Zarathustra címû mûvéhez. Bp.: Amrita. 570 p. Fve 3900 Ft

OOkkkkuulltt  jjeelleennssééggeekk..  EEzzootteerriikkuuss  iisskkoolláákk

AAddaammss,,  JJeessssiiccaa  ––  GGlliissiicc,,  JJeelleennaa  ––  PPaauull,,  AAnntthheeaa: Hogyan legyünk istennôk a 21. században?:
kalauz a testhez, a lélekhez és a szellemhez. Pécs: Alexandra. 407 p. Fve 2499 Ft

BBaannzzhhaaff,,  HHaajjoo: Tarot kézikönyv. Váltl. utánny. Bp.: Bioenergetic. 183 p. Fve 1800 Ft

DDaahhllkkee,,  MMaarrggiitt  ––  DDaahhllkkee,,  RRüüddiiggeerr: Meditációs kalauz: személyre szóló meditációs módszerek.
Bp.: Bioenergetic. 223 p. Fve 2150 Ft

HHaazziieell: Õrangyalunk létezik. Bp.: Édesvíz. 165 p. Kve 2590 Ft

MMaarrcciinniiaakk,,  BBaarrbbaarraa: A fejlôdés ösvénye: [a plejádiak bölcsessége]. Bp.: Édesvíz. 293 p.
(Szellemtudományok) Kve 3290 Ft

MMuurrpphhyy,,  JJoosseepphh: Tudatalattid csodálatos hatalma: [kalauz a szorongás legyôzéséhez].  Bp.:
Maecenas. 269 p. Fve 1295 Ft

SScchhmmoollkkee,,  FFrraannkk  ––  HHaasssseellmmaannnn,,  VVaarrddaa: Lélekelixírek: [készíts a lelki szerepednek megfelelô
gyógyitalt!]. Bp.: Édesvíz. 229 p. (Lélekgyógyászat) Kve 2990 Ft

SSoonnnneennbbeerrgg,,  PPeettrraa: Nagy ingakönyv: mindennapi tanácsadónk az inga: az inga kezelése –
kézikönyv mindenkinek: [135 ingatáblával]. Bp. : Bioenergetic. 315 p. + mell.: inga Fve 2900 Ft

SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: Michael korszaka + Apokalipszis + Sas – oroszlán – bika. [Miskolc]: Hermit. 142
p. Fve 2500 Ft

TTrriinnee,,  RRaallpphh  WWaallddoo: Harmónia a mindenséggel: [útmutató a béke, a gazdagság és a hatalom
teljességéhez]. [Miskolc]; [Onga]: Hermit: Pythia. 143 p. (A titok tanítói, 1.) Fve 2300 Ft

VViirrttuuee,,  DDoorreeeenn  ––  BBrroowwnn,,  LLyynnnneettttee: Angyali számok: [mit üzennek az angyalok az életünkben
elôforduló számok által?]. Bp.: Édesvíz. 209 p. (Angyalok) Kve 2790 Ft

VViirrttuuee,,  DDoorreeeenn: Isteni mágia: [gyakorlati tanácsok a tudatos teremtés hét szent titkának sikeres
alkalmazásához]. Bp.: Édesvíz. 123 p. (Tudatos teremtés) Kve 2790 Ft

PSZICHOLÓGIA

BBiiwweerr,,  AAnnnnee  LL.: Testünk jelei: az arc a test legfontosabb jellegzetességeinek felismerése és
értelmezése. Bp.: Bioenergetic. 150 p. Fve 1600 Ft

FFrreeuudd,,  AAnnnnaa: Normalitás és patológia a gyermekkorban: a fejlôdés becslése. Bp.: Animula. 160
p. (A pszichoterápia klasszikusai) Fve 2750 Ft

HHoovváá  ttûûnntt  aa  nnyyuuggaalloomm??:: félelem, szorongás, pánik. Bp.: Saxum: Affarone Kft. 192 p. (Az élet
dolgai) (Mesterkurzus) Fve 1150 Ft

KKuullccssáárr  ÉÉvvaa: A serdülôkori fejlôdés pszichológiai jellemzôi. Bp.: Trefort: ELTE PPK Tanárképzési
és -továbbképzési Közp. 72 p. (Iskolapszichológia, 29.) Fve 1200 Ft

LLuuxx  EEllvviirraa: Nôi szerepek a szexuálpszichológus szemével. Bp.: Saxum. 335 p. Kve 2500 Ft

PPaapp  LLáásszzllóó:: A lélek is tud fájni...: egy kisvárosi pszichológus történetei. Bp.: Saxum. 191 p. (Az
élet dolgai) Fve 1150 Ft

SSppoorrkk,,  PPeetteerr: Életadó alvás: miért alszunk és hogyan alhatunk jól? Bp.: Athenaeum. 310 p.
(Emberi tényezô) Fve 2990 Ft

TTeeww,,  JJaaccqquuii: Grafológia. Bp.: Scolar. 223 p. (Titkok nélkül) Fve 1490 Ft

VALLÁS

BBiibblliiaa..  BBiibblliiaammaaggyyaarráázzaattookk..  JJéézzuuss  éélleettee

BBiibblliiaa..  11––22. Bp. : Makkabi. 1327 + 1455 p. A két kötet együtt Kve 15000 Ft

SSiimmoonn  TTaammááss  LLáásszzllóó: Nem írnokok, hanem írástudók: közelítések a szinoptikus
evangéliumokhoz. Bakonybél; Bp.: Szt. Mauríciusz Monostor: L’Harmattan. 156 p. (Lectio divina,
9.) Fve 1500 Ft

KKeerreesszzttéénnyysséégg..  KKeerreesszzttéénnyy  eeggyyhháázzaakk

OOmmaarrttiiaann,,  SSttoorrmmiiee: A jó élet titka: a nôk fohászának ereje. Pécs: Alexandra. 285 p. Fve 1999 Ft

SSaahhlliinn,,  CCllaaiirree  LLyynnnn: Svéd Szent Brigitta, Európa társvédôszentje. Szeged: Bába. 199 p. Fve
1336 Ft

SSzzeeppssyy  IIssttvváánn  ––  KKrreeiill  VViillmmooss: Próféta a hazájában: Szepsy István tokaji borásszal beszélget Kreil
Vilmos. Bp.: Kairosz. 113 p. (Miért hiszek?, 51.) Fve 1500 Ft

TTookkaajjii  FFeerreenncc: Buen camino: út a csillagok alatt. [Útinapló] Gyula: Hôforrás Gyógyászati Kft. 430
p. Fve 3600 Ft

WWiimmmmeerr,,  OOttttoo: Szentek szimbólumai: attribútumaik és ábrázolásuk. Bp.: Jel. 250 p. Fve 1950 Ft

NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa

CChhhhaayyaa,,  MMaayyaannkk: A dalai láma: az ember, a szerzetes, a misztikus. Bp.: Trivium. 278 p., [8] t.
Kve 3791 Ft

FFuulllleerr,,  JJoohhnn  FFrreeddeerriicckk  CChhaarrlleess: A kabbala titkos bölcsessége: a zsidó misztikus gondolkodás
vizsgálata. [Miskolc]: Hermit. 135 p. Fve 2500 Ft

SScchheennkkeerr,,  DDaanniieellaa: Kuan Yin: kísérônk a spirituális úton. Bp.: Bioenergetic. 167 p. Kve 3400 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

SSzzoocciioollóóggiiaa..  TTáárrssaaddaallmmii  kkaappccssoollaattookk  ééss  ffoollyyaammaattookk

KKeemméénnyy  BBeerrttaallaann: Homálybogozás. Bp.: Unicus. 108 p.Fve 1260 Ft

MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Ha az isten hátranézne... 1–2. köt. Bp.: Urbis Kvk. 196, [28] + 148, [44] p. A
két kötet együtt Kve 3500 Ft

SSoommllaaii  PPéétteerr: Társas és társadalmi: válogatott tanulmányok. Bp. : Napvilág. 240 p. Fve 2600 Ft

SSzziittóó  IImmrree: Kommunikáció az iskolában. Váltl. utánny. Bp.: ELTE PPK Tanárképzési és -
továbbképzési Központ. 68 p. (Iskolapszichológia, 7.) Fve 1200 Ft

PPoolliittiikkaa..  PPoolliittiikkaattuuddoommáánnyy

BBooddookkyy  TTaammááss: Túlkapások: [tényfeltáró újságírás]. [Kerepes]: Elektromedia Kft. 123 p. Fve 4290 Ft

FFaazzeekkaass  CCssaabbaa: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban. Bp.: Lucidus. 191 p.
(Kisebbségkutatás könyvek) Fve 2600 Ft

AA  kkooaallíícciióóss  kkoorrsszzaakk  ppáárrttjjaaiinnaakk  ggaazzddáállkkooddáássaa,,  11994444––11994499: tanulmányok. Bp.: Gondolat. 284 p.
(Pártok és politika) Fve 3490 Ft

TTaarrjjáánnyyii  PPéétteerr  ––  NNaaggyy  JJóózzsseeff: Meglátni és megveretni: székház-lángok, utcai csaták, terrorizmus:
ahogy Nagy József lejegyezte. [Memoár] Bp.: Park. 162 p., [8] t. Fve 2500 Ft

GGaazzddaassáágg..  KKöözzggaazzddaassáággttuuddoommáánnyy

EEsszztteerrhháázzyy  FFeerreenncc: Gróf Esterházy Ferenc levelei Bittó József pápai tiszttartóhoz. Pápa: Gróf
Esterházy K. Kastély- és Tájmúzeum. 196 p. Fve 1200 Ft

MMiihháállyy  IIllllééss  ––  MMiihháállyy  PPéétteerr: Vezérfonal szegedi városnézésekhez: szegedi idegenvezetôk
részére. Szeged: JGYF K. 149 p. Fve 3100 Ft

TTrraaddiicciioonnáálliiss  kkeerreesskkeeddeelleemm  ééss  mmiiggrráácciióó  aazz  AAllffööllddöönn. Nagykôrös: Pest M. Múz. Ig. 688 p. (Acta
Musei de János Arany nominati, 11.) Fve 5455 Ft

JJoogg..  JJooggttuuddoommáánnyy

GGááll  JJuuddiitt  ––  VVeezzeekkéénnyyii  UUrrssuullaa: Cégjogi kalauz, 2008. Bp.: HVG-ORAC. 437 p. Fve 7100 Ft

GGeelllléérrtthheeggyyii  IIssttvváánn: Környezetvédelem, 2002–2007: a környezetvédelmi közigazgatási perek
bírói gyakorlata: környezetvédelmi döntvénytár. Bp.: HVG-ORAC. 350 p. Fve 6500 Ft

HHaaddttuuddoommáánnyy..  HHoonnvvééddeelleemm..  HHaaddsseerreegg

PPaattaakkyy  IIvváánn: A vonakodó szövetséges: a Magyar Néphadsereg közremûködése Csehszlovákia
1968. évi megszállásában. Bp.: Rastafari BT. 168 p. Fve 2600 Ft

RReexx  iinnvviiccttiissssiimmuuss: hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Bp.: Zrínyi. 255 p.
Kve 3990 Ft

SSzzoocciiáálliiss  ggoonnddoosskkooddááss  ééss  ggoonnddoozzááss

TTáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii  üüggyyiinnttéézzôôkk  kkéézziikköönnyyvvee,,  22000088. Bp.: Perfekt. 537 p. Fve 7700 Ft

PPeeddaaggóóggiiaa..  GGyyeerrmmeekknneevveellééss

CCssaalláádd  ééss  ggyyeerrmmeekk: válogatás a Pszinapszis elôadásaiból. [Tanulmányok] Bp.: Saxum:
Pszichodiák Alapítvány. 284 p. Kve 2500 Ft

GGiinnnniiss,,  PPaauull: Tanítási és tanulási receptkönyv: az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei. Pécs:
Alexandra. 374 p. Fve 2999 Ft

GGyyeenneeii  MMeelliinnddaa: A tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. Bp.: ELTE PPK Tanárképzési és -
továbbképzési Központ. 51 p. (Iskolapszichológia, 21.) Fve 1200 Ft

JJáávvoorrnnéé  KKoolloozzssvváárryy  JJuuddiitt: Serdülôk az iskolában. Bp.: Trefort: ELTE PPK Tanárképzési és -
továbbképzési Közp. 133 p. (Iskolapszichológia, 31.) Fve 1200 Ft

„„KKééppeezzzzüükk  ôôkkeett  ttuuddóóssookkkkáá......””:: ünnepi kötet Szendrô Péter 70. születésnapja alkalmából.  Bp. :
Áron. 113 p. Fve 1481 Ft

KKuuhhnn  GGaabbrriieellllaa  ––  GGyyaarrmmaatthhyy  ÉÉvvaa: A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál és kisiskolásoknál
Játékkatalógus. [Okt. segédlet] Bp.: ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Közp. 86 p.
(Iskolapszichológia, 20.) Fve 1200 Ft

MMeettccaallff,,  LLiinnddaa: Megoldásközpontú tanítás: hogyan javítsunk a diákok magatartásán, jegyein, a
szülôi támogatáson és a tanári kar morálján. [Pécs]: Alexandra. 233 p. Fve 2999 Ft

PPoorrkkoolláábbnnéé  BBaalloogghh  KKaattaalliinn: Készségfejlesztô eljárások tanulási zavarral küzdô
kisiskolásoknak. Bp.: ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Központ. 45 p.
(Iskolapszichológia, 4.) Fve 1200 Ft

PPoorrkkoolláábbnnéé  BBaalloogghh  KKaattaalliinn: Módszerek a tanulási zavarok csoportos szûrésére és korrekciójára.
Bp.: ELTE PPK Tanárképzési és -továbbképzési Központ. 107 p. (Iskolapszichológia, 17.) Fve
1200 Ft

SSzziittóó  IImmrree: A tanulási stratégiák fejlesztése. Bp.: Trefort: ELTE PPK Tanárképzési és -
továbbképzési Közp. 59 p. (Iskolapszichológia, 2.) Fve 1200 Ft

VVeekkeerrddyy  TTaammááss: Az iskola betegít? Bp.: Saxum. 158 p. (Az élet dolgai) Fve 1150 Ft

NNéépprraajjzz..  EEttnnoollóóggiiaa..  FFoollkkllóórr

HHáázz  ééss  eemmbbeerr  11––2200. [elektr. dok.]: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve, 1979–2008.
Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum. 4200 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.



FFoollkkllóórr..  SSzzeelllleemmii  nnéépprraajjzz

Forrai Katalin: Jár a baba, jár. Bp.: Holnap. 84 p. Kve 1901 Ft

GGáággyyoorr  JJóózzsseeff: Szamarat fogtam kötél nélkül: beugratók és tréfás rászedések. Dunaszerdahely:
Lilium Aurum. 96 p. Kve 2490 Ft

GGyyiimmeessnnéé  SSzzeekkeerreess  ÁÁggnneess: 200 szólás és közmondás. Debrecen: TKK. 127 p. Kve 1310 Ft

HHaallllóókk  ÁÁkkooss: Férfiviccek, malacviccek: [több mint 1000 vicc – a javából!]. [Kecskemét]:
Vagabund. 207 p. Fve 626 Ft

AA  kkóórróó  ééss  aa  kkiissmmaaddáárr: a legszebb magyar népmesék 5–7 éveseknek. Bp.: Helikon. 112 p. +
mell.: színezô Kve 2490 Ft

MMoonnddáákk  aazz  eeggyyiippttoommii  mmiittoollóóggiiáábbóóll. Bp.: Anno. 36 p. Kve 1000 Ft

PPrroopppp,,  VVllaaggyyiimmiirr  JJaakkoovvlleevviiccss: A varázsmese történeti gyökerei. Váltl. utánny. Bp.: L’Harmattan.
401 p. (Szóhagyomány) Fve 3000 Ft

„„VVaannnnaakk  ccssooddáákk,,  ccssaakk  éésszzrree  kkeellll  vveennnnii””.. 1. [Tanulmányok] Bp.: L’Harmattan. 377 p. (Studia
ethnologica Hungarica, 8.) Fve 3500 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeelleemm

MMeerrtteennss,,  DDiieettmmaarr: Fogyatkozó állatvilág. 2. váltl. kiad. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi
micsoda, 93.) + Dinoszauruszok [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A
könyv a DVD-vel együtt Kve 3500 Ft

MMaatteemmaattiikkaa

SSzzáámmííttóóggéépp--ttuuddoommáánnyy..  PPrrooggrraammoozzááss
KKoocchhaann,,  SStteepphheenn  GG.: Programfejlesztés C nyelven: átfogó bevezetés a C programozási nyelvbe.
Bp.: Kiskapu. XXV, 548 p Fve 6980 Ft

SSzzaallaayy  MMáárrttoonn: PowerShell-példatár. Bicske: Szak K. 192 p. Fve 2980 Ft

CCssiillllaaggáásszzaatt

ÜÜbbeellaacckkeerr,,  EErriicchh: Csillagképek és csillagjegyek. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 33.) +
LLoovvaakk  [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv a DVD-vel együtt Kve 3500 Ft

KKéémmiiaa

BBaalláázzss  KKaattaalliinn,,  JJ.: Az alkimisták titka: kalandos játék, avagy kreatív és interaktív kalandozás a
kémia birodalmában. Bp.: Móra. 61 p. Kve 1990 Ft

MMeennnnyyiissééggii  aannaalliittiikkaaii  kkéémmiiaaii  ggyyaakkoorrllaattookk. 5. átd. kiad. Szeged: Szegedi Egyetemi K.: JGYF K.
136 p. Fve 4013 Ft

FFööllddttaann..  GGeeoollóóggiiaa..  HHiiddrroollóóggiiaa

KKöötthhee,,  RRaaiinneerr: Otthonunk, a Föld. 3. jav. kiad. Bp.: Tessloff és Babilon 48 p. (Mi micsoda, 50.) +
Az emberi test [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv a DVD-vel
együtt Kve 3500 Ft

VVoollkkee,,  GGoorrddoonn: Bolygónk: [kérdések és válaszok csodálatos világunkról]. Bp.: Manó Kv. 48 p.
(Tudd meg, miért és hogyan) Fve 1290 Ft

ÕÕsslléénnyyttaann

DDiinnoosszzaauurruusszzookk.. Kielce: Potrus 47 p. + mell.: 1 CD-ROM (Elhiszed, hogy ...?) Kve 1499 Ft

ÁÁllllaattttaann

HHooeerrsscchheellmmaannnn,,  HHeeiinnrriicchh: Madarak. Bp.: Tessloff és Babilon. 47 p. (Mi micsoda, 52.) +
Repülôgépek és léghajók [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv a
DVD-vel együtt Kve 3500 Ft

KKôôrröössii  AAnnddrreeaa: A magyar szürke marha kraniometriai jellemzése. Bp. : M. Mezôgazdasági
Múzeum. 303 p. (Mezôgazdaságtörténeti tanulmányok, 11.) Fve 1400 Ft

TToollaa,,  JJoosséé  ––  IInnffiieessttaa,,  EEvvaa: Zoológiai atlasz. [Kaposvár]: Holló. 96 p. Fve 1950 Ft

WWeesstt,,  KKeeiitthh  RR..  ––  WWeesstt,,  JJoonnaatthhaann: Madarak: [kérdések és válaszok a madarak világáról]. Bp.:
Manó Kv. 48 p. (Tudd meg, miért és hogyan) Fve 1290 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

OOrrvvoossttuuddoommáánnyy..  EEggéésszzssééggüüggyy

HHoorráánnyyii  IIllddiikkóó  ––  MMaaggyyaarr  LLáásszzllóó  AAnnddrrááss: Démoni ragály: a pestis: kiállításvezetô: Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum, 2007. október 30. – 2008. szeptember 3. Bp.: Semmelweis Orvostört.
Múz., Kvt. és Lvt. 65 p. Fve 1636 Ft

PPaarrkkeerr,,  SStteevvee: Az emberi test: [kérdések és válaszok az életben maradásról]. Bp.: Manó Kv. 48
p. (Tudd meg, miért és hogyan) Fve 1290 Ft

RRöössssiiggeerr,,  MMoonniikkaa: Az emberi agy. Bp.: Tessloff és Babilon. 47 p. (Mi micsoda, 64.) + Az emberi
test [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv a DVD-vel együtt Kve
3500 Ft

ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé  

AArrggoovv,,  SShheerrrryy: Miért a rossz lányokat szeretik a férfiak?: a lábtörlôtôl az álomlányig: útmutató
lányoknak: hogyan ôrizzék meg önmagukat a párkapcsolatban. Pécs: Alexandra. 335 p. Fve
1799 Ft

BBeerreennttee  ÁÁggii: A méregtelenítés kézikönyve: [gyakorlati útmutató]: [a test és lélek megtisztítása
természetes módszerekkel]. [Kecskemét]: Vagabund. 206 p. Fve 626 Ft

DDaahhllkkee,,  RRüüddiiggeerr: A tudatos böjtölés kézikönyve. Váltl. utánny. Bp.: Bioenergetic. 127 p. Fve 1160 Ft

HHaawwee,,  CCeelliiaa: Karcsúsító jóga: 4 hetes hatékony program a testnek, a léleknek és a szellemnek.
Bp.: Partvonal. 144 p. Fve 3990 Ft

NNoollddeenn,,  AAnnnneettttee: Várandós kismamák kalendáriuma: kézikönyv az élet legizgalmasabb
idôszakára. Bp.: Mérték K. 191 p. Kve 2999 Ft

VVuujjiittyy  TTvvrrttkkoo: Fertô: óvjuk meg gyermekeinket!: [szülôknek kötelezô!]. Bp.: Cantart. 167 p.
(Tvrtko könyvek) Fve 1999 Ft

XXuu  MMiinnggttaanngg  ––  BBeerreenndd  RRóóbbeerrtt: A Chi Kung világa: [ôsi kínai egészségmegôrzô módszer]. Bp.:
Bioenergetic. 529 p. Fve 3600 Ft

ZZaannee: Kedves G pont. Bp.: Kelly. 255 p. Fve 2980 Ft

TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt

HHáázzii  ggyyóóggyymmóóddookk: nyerje vissza egészségét természetes úton!: [betegségmegelôzés és
öngyógyítás]. [Tyukod]: Black & White. 176 p. Fve 626 Ft

HHáázzii  oorrvvoossllááss: vízgyógyászat, masszázs, faszén és más egyszerû módszerek. [Tyukod]: Black &
White. 176 p. Fve 626 Ft

VVeennnneellllss,,  DDaavviidd  FF.: Reflexológia kezdôknek: egészségmegôrzô masszázsterápia mindenkinek.
Pécs: Alexandra. 240 p. (Varázslatos ezotéria) Fve 2499 Ft

WWiieesseennaauueerr,,  MMaarrkkuuss: Homeopátia – gyorskeresô: a leggyorsabb úton a legmegfelelôbb szerhez.
Bp.: Mérték K. 152 p. Kve 2999 Ft

HHaaddiitteecchhnniikkaa

HHoorree,,  PPeetteerr: Csatahajók enciklopédiája: [a csatahajók és csatacirkálók eredetének és
fejlôdésének képes története]. Bp.: Athenaeum 2000. 256 p. Kve 7991 Ft

MMaattyyuucc  PPéétteerr  ––  PPuusszzttaayy  SSáánnddoorr  ––  DDöömmööttöörr  CCssaabbaa: Nemzetközi repülônap, 2008: hetvenéves a
magyar légierô. Bp.: Kornétás. 111 p. Kve 3000 Ft

JJáárrmmûûvveekk

BBrraannddeennbbuurrgg,,  TThhoommaass: Autók. 4. váltl. kiad. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda, 57.) +
AAuuttóókk [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv a DVD-vel együtt Kve
3500 Ft

IIsseennbbeerrgg,,  HHaannss  GGeeoorrgg  ––  IIsseennbbeerrgg,,  UUrrssuullaa: 1000 rendôrautó: [rendôrségi jármûvek a világ
minden részérôl]. Pécs: Alexandra. 335 p. Kve 5999 Ft

AA  vvaassúútt. Bp.: Tessloff és Babilon. 52 p. (Mi micsoda, 68.) + Autók [videodok.]. Bp.: Tessloff és
Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv a DVD-vel együtt Kve 3500 Ft

MMeezzôôggaazzddaassáágg

NNöövvéénnyytteerrmmeesszzttééss..  KKeerrttéésszzeett
CCzzáákkaa  SSaarroollttaa: 101 kerti fenyô. Bp.: Ciceró 110 p. Kve 3500 Ft

VVeennddééggllááttááss..  SSzzaakkááccsskköönnyyvveekk

DDaahhllkkee,,  RRüüddiiggeerr  ––  NNeeuummaayyrr,,  DDoorrootthheeaa: Evésrôl, ivásról és az életrôl: fôzzünk érzékeink örömére:
89 recept különleges alkalmakra. Bp.: Bioenergetic. 189 p.
Kve 4400 Ft

GGrriilllleezzééss:: a rozmaringos báránynyárstól a parázsban sült zöldségig. [Kaposvár]: Holló. 79 p.
(1–2–3 és kész!) Kve 1590 Ft

HHaallmmooss  MMóónniikkaa  ––  KKoorrppááddii  PPéétteerr: 1 millió menü: [elôételek, fôfogások, desszertek]. Kisújszállás:
Pannon-Literatúra. 400 p. Kve 5000 Ft

HHoorrvváátthh  IIlloonnaa: Szakácskönyv. Kisújszállás: Szalay Kv. 447 p. Kve 1980 Ft

PPaannjjaabbii,,  CCaammeelllliiaa: A legjobb curryreceptek Indiából. Bp.: Officina. 191 p. Fve 4490 Ft

RRiiaahhii,,  KKhhaalleedd  ––  PPeehhllee,,  TToobbiiaass: Koktéllexikon: csodás receptek és keverési technikák. Bp. :
Mérték K. 295 p. Kve 2699 Ft

SSzzeeppeessssyy  VViillmmaa  ––  SSzzaabbóó  TTaammááss: Levesek: [könnyû és kiadós levesek a kiegyensúlyozott
táplálkozás érdekében]: [a fôétkezés ízletes, egészséges bevezetôje]. [Nyíregyháza]: Pro-Book.
117 p. Kve 2990 Ft

TTrraaddiicciioonnáálliiss  mmaaggyyaarr  kkoonnyyhhaa. Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 120 p. Kve 4001 Ft

VViizzvváárrii  MMaarriisskkaa  sszzaakkááccsskköönnyyvvee. Pécs: Alexandra. 517 p. Fve 999 Ft

ZZssíírrsszzeeggéénnyy  éétteelleekk: az ananászos marhaszelettôl a zöldséges-bulguros rizsig. [Kaposvár]: Holló.
79 p. (1–2–3 és kész!) Kve 1590 Ft

ÉÉlleellmmiisszzeerriippaarr

BBoorr..  BBoorráásszzaatt
BBúúzzaa  PPéétteerr: Borozó Budapest: régvolt szôlôskertek élô öröksége. Bp.: Holnap. 157 p. (Mesél a
város) Kve 4900 Ft

SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa

BBeecckk,,  KKeenntt: Implementációs minták: [77 szoftverminta]. Bp.: Panem. 182 p. (Programozók
könyvtára) Fve 2900 Ft

BBooddnnáárr  PPááll: Vállalati informatika. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: BGF: Perfekt. 205 p. Kve 3600 Ft

BBooddnnáárr  PPááll: Vállalati informatika példatár. Bp.: BGF: Perfekt. 327 p. Fve 3100 Ft

KKrraajjccssii  AAttttiillaa: Kísérletvezérlés és adatelemzés a kognitív tudomány-ban. Szeged: SZEK JGyF K.
204 p. Fve 6248 Ft

MMiilllleerr,,  MMiicchhaaeell: Drót nélküli hálózat a Windows Vistával. Bp.: Kiskapu. XII, 243 p. Fve 3980 Ft

NNiicckklleess,,  MMiicchhaaeell: Újdonságok a PC-videotechnikában. Bp.: Panem. 208 p. (Panem  praktikus
informatika) Fve 2500 Ft

DDíísszzttáárrggyyaakk  kkéésszzííttééssee..  BBaarrkkááccssoollááss..  JJááttéékkkkéésszzííttééss

BBuurrnnhhaamm,,  SStteepphhaanniiee: A gyöngyfûzés iskolája: minden, amit a gyöngybôl készült kézimunkák
elkészítéséhez tudnunk kell. Bp.: Aréna 2000. 128 p. (Praktika könyvek) Fve 3290 Ft

GGaallaammbbooss  FFeeccóó: Lufivarázs haladóknak. Kisújszállás: Szalay Kv. 48 p. (Barkácsmûhely sorozat,
18.) Fve 1302 Ft

KKrröönneerr,,  TTiinnaa: Keleti motívumok a lakásdíszítésben. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek, 80.) Fve 995 Ft

MMoorraass,,  IInnggrriidd: Mozaikozás. Bp.: Cser K. 30 p. + mell. (Színes ötletek, 78.) Fve 995 Ft

VViinncczzee  EEsszztteerr: Divatos gyöngyékszerek. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek, 79.) Fve 995 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

MMûûvvéésszzeetteesszzttééttiikkaa..  MMûûvvéésszzeettffiilloozzóóffiiaa..  MMûûvvéésszzeettttöörrttéénneett

BBaarrggaallllóó,,  EEvvaa: Mûvészettörténeti atlasz. [Kaposvár]: Holló. 96 p. Fve 1950 Ft

LLááttáássrraa  nneevveellééss. [Tanulmányok] Bp.; Eger: MTA Mûvtört. Kutatóint.: Argumentum: Kepes Vizuális
Központ. XIV, 194 p. (Látás + érték sorozat) Kve 3600 Ft
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Drucker Tibor 80. születésnapja alkalmából
MINISZTERI ELISMERÉS-t kapott

A kitüntetést a Könyvtárellátó Kódex Könyváruházában vet-
te át Dr. Hiller István megbízásából a Oktatási és Kulturális
Minisztérium Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kap-
csolatok vezetôjétôl, politikai fôtanácsadótól,  Kajtárné Bo-
tár Borbálától.  
A családias ünnepséget a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szer-
vezte meg, Maróti Katalin igazgató asszony méltatta Drucker
Tibor szakmai életútját:  azt a  fáradhatatlan lendületet és hi-
tet, mellyel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar
kulturális életben, a könyvszakmában.

Köszöntötték még pályatársai is, többek között Vitányi Iván,
Gál Iván, Vadász János, Fodor Péter és egykori munkatársai.

Gratulálunk, további sikereket és jó egészséget kívánunk!
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TTáájjrreennddeezzééss..  ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa..  EEggyyhháázzii  ééppüülleetteekk

KKrrüüggeerr,,  KKrriissttiinnaa: Szerzetestrendek, kolostorok: a keresztény mûvészet és kultúra 2000 éve. Bp.:
Vince. 431 p. Kve 12000 Ft

TTóótthh  PPááll  ––  BBaaggyyiinnsszzkkii  ZZoollttáánn: Magyar várak. [Fényképalbum magyar, német és angol nyelven]
Debrecen: TKK. 191 p. Kve 4001 Ft

ZZööcchh,,  PPeetteerr  ––  LLoosscchhwwiittzz,,  GGeessaa: Európai tájépítészet: válogatott projektek, 2000–2005.
[Fényképalbum magyar és angol nyelven] Bp.: Terc. 160 p. Kve 7900 Ft

KKééppzzôômmûûvvéésszzeett

ZZööllllnneerr,,  FFrraannkk  ––  TThhooeenneess,,  CChhrriissttooff  ––  PPööppppeerr,,  TThhoommaass: Michelangelo, 1475–1564: a teljes életmû.
Köln; Bp.: Taschen: Vince. 768 p. Kve 40000 Ft

KKeerráámmiiaammûûvvéésszzeett

UUttaazzóó  vváázzáákk: görög és etruszk kincsek Franciaországból: Loire-Atlantique megyei Dobrée
Múzeum (Nantes) kiállítása: Dobó István Vármúzeum Eger, 2008. május 15. – november 2. Eger:
Dobó Vármúzeum. 58 p. Fve 1818 Ft

RRaajjzzmmûûvvéésszzeett

TTüürrkk,,  HHaannnnee  ––  LLaannddaa,,  NNoorrbbeerrtt: Rajzolj te is!: rajziskola gyerekeknek. Bp.: Sziget Kvk. 79 p. Kve
2300 Ft

IIppaarrmmûûvvéésszzeett,,  ddíísszzííttôômmûûvvéésszzeett

HHíímmzzeetttt  bbaabbaarruuhháákk: [elbûvölô babaruhák több mint 300 lenyûgözô képpel illusztrálva]. Pécs:
Alexandra. 141 p. + 2 szabásminta Fve 2999 Ft

FFeessttéésszzeett

FFeessttéésszzeett  AA--ttóóll  ZZ--iigg: a festészet történetének legnagyobb alakjai és irányzatai a kezdetektôl
napjainkig. Pécs: Alexandra. 744 p. Kve 11990 Ft

SSzzüüttss  &&  VVoojjnniicchh. Bp.: Scolar. 271 p. Kve 6600 Ft

GGrraaffiikkaaii  mmûûvvéésszzeetteekk

TTwweemmllooww,,  AAlliiccee: Mire jó a grafikai tervezés?: [a design kézikönyvei]. Bp.: Scolar. 256 p. (Scolar
design) Kve 6995 Ft

FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss

AArraattóó  AAnnddrrááss: Arcnovellák. [Fényképalbum] Bp.: Kossuth. 167 p. Kve 3800 Ft

CCssoorrbbaa  CCssiillllaa,,  EE.: Máté Olga fotómûvész: „nagy asszonyi dokumentum”. [Monográfia] Bp.: PIM:
Helikon. 207 p. Fve 3500 Ft

NNaattiioonnaall  GGeeooggrraapphhiicc  ffoottóóiisskkoollaa: nagy fotóskönyv: vadonatúj tippek. Bp.: Geographia K. 399 p.
Fve 4980 Ft

ZZeennee

CCllaappttoonn,,  EErriicc: Clapton: az önéletrajz. Bp.: ShowTime Budapest. VIII, 341 p. Kve 6501 Ft

CCrrooccqq,,  PPhhiilliippppee  ––  MMaarreesskkaa,,  JJeeaann: Édith Piaf: rózsa és tövis. [Életrajz] Bp.: Európa. 240 p. Kve
3200 Ft

HHoorrvváátthh  ZZssoolltt: Rocklexikon: [a Metallicától a Kraftwerkig]. [Kecskemét]: Vagabund. 400 p. Fve
777 Ft

KKooddáállyy  ZZoollttáánn: Visszatekintés. 1–3. Összegyûjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Bp.:
Argumentum. 345 p., [8] t., [1] t.fol. + 549 p., [14] t., [1] t.fol. + 814 p. (Magyar zenetudomány,
5–7.) A három kötet együtt Kve 9500 Ft

PPoollggáárr  PPéétteerr: Metallica sztori. [Kecskemét]: Vagabund. 199 p. Fve 626 Ft

TTaarraabboorrrreellllii,,  JJ..  RRaannddyy: Madonna hiteles története. Bôv. kiad. Bp.: Partvonal. 508 p., [16] t. Fve
2990 Ft

FFiillmmmmûûvvéésszzeett

MMüülllleerr  MMaaggddaa,,  BB.: Parnasszus. [Fotóalbum] Bp.: MFFA. 327 p. Kve 6900 Ft

TTáárrssaassjjááttéékkookk

NNaavvaarrrroo,,  JJooee: Olvasd le, foszd ki!: egy FBI ügynök pókerútmutatója az árulkodó jelek
megfejtéséhez. Bp.: Kelly. 221 p. (Casino sorozat) Fve 2980 Ft

VVáággóó  CCssaabbaa: Szórakoztató kártyajátékok kézikönyve: [játékszabályok]. [Kecskemét]: Vagabund.
215 p. Fve 626 Ft

SSppoorrtt

BBeerrggeerr,,  KKaarreenn: Túrázás: [tervezés, ruházat, terep, sátorozás, biztonság, felszerelés]. Bp.: Mérték
K. 256 p. (Útitárs kézikönyvek) Fve 4999 Ft

FFeekkeettee  LLáásszzllóó: A világ legerôsebb embere. [Memoár] Pomáz]: Zepro K. 165 p. Kve 2500 Ft

NYELV ÉS IRODALOM

NNyyeellvvttuuddoommáánnyy

SSzzöövveegg,,  sszzöövveeggttííppuuss,,  nnyyeellvvttaann. [Konferenciakiadvány] Bp.: Tinta. 290 p. (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához, 80.) Fve 2100 Ft

UUrráállii  nnyyeellvveekk

UUrraalliisszzttiikkaa: fejezetek az uráli nyelvészetbôl. Szeged: Szegedi Egy. K. : JGYF K. 208 p. Fve 4160 Ft

NNéémmeett  nnyyeellvv

NNaaggyy  PPááll: Az én német nyelvtankönyvem. Sopron: novum Verlag. 639 p. Fve 4990 Ft

FFrraanncciiaa  nnyyeellvv

BBáárrddoossii  VViillmmooss  ––  KKaarraakkaaii  IImmrree: A francia nyelv lexikona. Bp.: Corvina. XXXIX, 696 p. Kve 3990 Ft

SSzzóóttáárraakk

KKaarrssaaii  EErrvviinn: Romano – ungricko alavari Magyar – cigány szótár. Bp.; Medgyesegyháza: Anda
Romani Kultúra Alapítvány. 263 p. Fve 1981 Ft

Irrooddaalloommttuuddoommáánnyy

ÍÍrróóppoorrttrréékk..  22.. [A válogatás tizennyolc kortárs írót mutat be] Bp.: Szépirodalmi Figyelô. 205 p. Fve
2800 Ft

JJuuhháásszz  FFeerreenncc  ––  CCssáábbii  DDoommoonnkkooss: Szívbe nyomott mag: interjú, versek, fotók. Bp.: M. Napló. 79
p. Kve 1995 Ft

KKuunnddeerraa,,  MMiillaann: A regény mûvészete. [Esszéfüzér] Bp.: Európa. 171 p. Kve 2200 Ft

MMoonnttáágghh  IImmrree: Figyelem vagy fegyelem?!: az elôadói magatartás. [Kézikönyv] Bp.: Holnap. 135
p. Fve 1901 Ft

VVaajjddaa  LLáásszzllóó: Irodalomesztétika: pedagógiai fôiskolai jegyzet. Bôv. kiad. Szeged: Bába. 125 p.
Fve 727 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

HHoonniissmmeerreett..  HHeellyyttöörrttéénneett

CCzzeenntthhee  ZZoollttáánn: Gömöri atlantisz. 5. Otthonok 3. [Fényképalbum] Rimaszombat: Gömör-Kishonti
Múz. Egyes. 205 p. (Gömör-Kishonti téka, 15.) Kve 3990 Ft

DDuunnaa::  aazz  eemmbbeerr  ééss  aa  ffoollyyóó: a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Tragor Ignác Múzeum és
Ferenczy Múzeum közös kiállítása a Görög Templom Kiállítóteremben: 2008. július 12. – október
26. [Szentendre]: PMMI. [43] p. (A PMMI kiadványai, 27.) Fve 1091 Ft

JJaakkuubbiinnyyii  SSáánnddoorr  ––  PPaapppp  ÉÉvvaa  ––  SSzzkkeevvii  AAtthhiinnaa: Mediterrán utazások: kalandozások a
Földközi-tenger vidékén: [Görögország, Törökország, Spanyolország]. Debrecen: TKK. 119
p. Kve 3001 Ft

KKoommáárroomm--EEsszztteerrggoomm  MMeeggyyeeii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  mmúúzzeeuummaaiinnaakk  kköözzlleemméénnyyeeii. Tata: Komárom-
Esztergom M. Önkormányzat: Kuny D. M. Múzeum. 433 p. Fve 1800 Ft

LLeerrnneerr  JJáánnooss: Ezerszínû Európa. [Fényképalbum] [Kisújszállás]: Szalay. 151 p. (Utazás a Föld
körül) Kve 4001 Ft

LLeerrnneerr  JJáánnooss: Vadonjárók kalauza: barangolások az Egyenlítôtôl a sarkkörökig. [Fényképalbum]
Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 165 p. (Utazás a Föld körül) Kve 4500 Ft

MMéésszzáárrooss  LLáásszzllóó  ––  SSzzáárraazz  MMiikkllóóss  GGyyöörrggyy: A Duna. [Fényképalbum] Bp.: Officina ‘96. 245 p. Kve
7991 Ft

PPiinnttéérr  ZZoollttáánn  ––  IIllllyyééss  CCssaabbaa  ––  CCssaabbaaii  IIssttvváánn: A történelmi Magyarország szépségei.
[Fényképalbum magyar, angol és német nyelven] Kisújszállás: Pannon-Literatúra. 192 p. Kve
4500 Ft

FFööllddrraajjzzttuuddoommáánnyy..  EExxppeeddíícciióókk..  ÚÚttlleeíírráássookk..  ÚÚttiikkönyvek

BBeerreecczz  EEddggáárr: Japán erdélyi szemmel. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 144 p., [12] t. (Utak,
tájak, emberek, 7.) Fve 2600 Ft

CCllaannccyy,,  TTiimm: Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró. Pécs: Alexandra. 175 p. (Útravaló)
Fve 1999 Ft

GGaallllaagghheerr,,  GGrreeggoorryy  BB..: Montreal és Québec City: [útikalauz mindenkinek]. Bp.: Panemex. 128 p.
(Útitárs top 10) Fve 1901 Ft

GGaauullddiiee,,  RRoobbiinn: Görög szigetek. Pécs: Alexandra. 190 p. (Útravaló) Fve 1999 Ft

IInnmmaann,,  NNiicckk  ––  VViillllaannuueevvaa,,  CCllaarraa: Madrid. Pécs: Alexandra. 190 p. (Útravaló) Fve 1999 Ft

KKiissss  JJáánnooss  BBoottoonndd: Így láttam Indiát. [Székelyudvarhely]: Aves Alapítvány. 157 p., [16] t. (Erdélyi
Nimród könyvek) Fve 2600 Ft

LLeeddiigg,,  EEllffii: München: [útikalauz mindenkinek]. Bp.: Panemex. 160 p. (Útitárs top 10) Fve
2290 Ft

MMooiitteessssiieerr,,  BBeerrnnaarrdd: Az óceán szabad fia: egy világhírû hajós élete. Pécs: Alexandra. 422 p.,
[32] t. Kve 1295 Ft

PPeekkiinngg.. Pécs: Alexandra. 272 p. (Time out) Fve 4999 Ft

SSccootttt,,  AAllaassttaaiirr: Skócia: [útikalauz mindenkinek]. Bp.: Panemex. 160 p. (Útitárs top 10) Fve
2290 Ft

VVáárraaddyy  JJuuddiitt: Zarándokúton Sefárba. Sopron: novum Verlag. 194 p. Fve 4500 Ft

AA  vviilláágg  kköörrüüll. Kielce: Potrus. 48 p. + mell.: 1 CD-ROM (Elhiszed, hogy ...?) Kve 1499  Ft

XXáánnttuuss  LLáásszzllóó  ––  XXáánnttuuss  JJuulliiáánnnnaa: Besztercei havasok: turisztikai kalauz. Csíkszereda: Pallas-
Akadémia. 149 p. + térk. (Erdély hegyei, 30.) Fve 2940 Ft

ÉÉlleettrraajjzzookk  

AAddoonnyyii  SSzzttaannccss  JJáánnooss: Arisztokraták ma: [21 fônemes a XXI. században]. [Interjúk] 2. átd. kiad.
Bp.: Kossuth: Editorial Kft. 253 p. Kve 6990 Ft

VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett

AAddaammss,,  SSiimmoonn: A középkori világ képes atlasza: [i. sz. 500 – i. sz. 1450]: [képes útmutató a világ
középkori civilizációihoz]. Bp.: Tessloff és Babilon. 44 p.
Kve 2700 Ft

HHoobbssbbaawwmm,,  EErriicc  JJoohhnn: Mozgalmas évek: egy huszadik századi életút. [Memoár] Bp.:
L’Harmattan: Eszmélet Alapítvány. 470, [16] p. (Eszmélet könyvtár)
Fve 4001 Ft

MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett

AA  bbeeccssvváággyy  iiggéézzeettéébbeenn: V. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely: Lilium Aurum.
343 p. (Vámbéry tanulmányok, 5.) Fve 2800 Ft

DDiibbbbeenn,,  CCoolliinn: A világ csodái: [kérdések és válaszok a gyönyörû látnivalókról]. Bp.: Manó Kv. 48
p. (Tudd meg, miért és hogyan) Fve 1290 Ft

NNiieehhaauuss,,  AAlliisshhaa  ––  HHeecckkeerr  AAllaann: Kalózlexikon. Bp.: Mérték K. 125 p. Fve 2999 Ft

TTwwyymmaann,,  TTrraaccyy  RR.: Salamon kincse: az amerikai pénz mágikus és titokzatos története. Bp. :
Danvantara. 200 p. Fve 3012 Ft

VVéérr  SSáánnddoorr: Életfa. 3. kiad. Szeged: Bába. 143 p. Fve 818 Ft

ÓÓkkoorrii  ttöörrttéénneelleemm

JJuunnkkeellmmaannnn,,  MMaarrccuuss: Gladiátorok: az arénák harcosai. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p.  (Mi
micsoda, 4.) + Az ókori Róma [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv
a DVD-vel együtt Kve 3500 Ft

KKuurrtthh,,  DDiieetteerr: Az ókori Egyiptom titkai. 3. váltl. kiad. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi micsoda,
40.) + Múmiák [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. 1 DVD (Mi micsoda) A könyv a DVD-vel
együtt Kve 3500 Ft

EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee

FFööllddii  PPááll: Egy kozák hôs: Mazeppa legendája. Bp.: Anno. 199 p. Fve 626 Ft

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee

CCssoorrbbaa  CCssaabbaa: A magyarok vezérei: a kezdetektôl 1657-ig: 59 hun és magyar kapitány,
kormányzó és király képe és életrajza. Bp.: Anno. 63 p. Kve 1749 Ft

JJóókkaaii  MMóórr: A magyar nemzet története regényes rajzokban. Debrecen: TKK. 488 p. Kve 5250 Ft

MMiittttáákk  FFeerreenncc: Képes magyar história: 1111 év a Kárpát-medencében. Debrecen: TKK. 664 p.
Kve 7000 Ft

MMááss  ffööllddrréésszzeekk  ttöörrttéénneettee

OOrroosszzoorrsszzáágg  ttöörrttéénneettee: egyetemi tankönyv. 2. jav. kiad. Bp.: Pannonica. 689 p. Kve 4990 Ft

SZÉPIRODALOM

AAllccootttt,,  LLoouuiissaa  MMaayy: A nyíló rózsa. Szeged: Lazi. 284 p. Kve 2990 Ft

AAmmiiss,,  MMaarrttiinn: Pénz: búcsúlevél. Bp.: Európa. 638 p. Kve 3200 Ft

BBáálliinntt  ÁÁggnneess: Frakk, a macskák réme. Bp.: Móra. 84 p. Kve 1390 Ft

BBaarrkkeerr,,  CClliivvee: Abarat. Bp.: Metropolis Media. 323 p. (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve 2670 Ft

BBaaxxtteerr,,  NNaannccyy: Mindörökké Norma. Bp.: Tericum. 385 p. Kve 3170 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: Magyar mese- és mondavilág. 5. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 297 p.
(Nagyapó mesefája, 22.) Fve 1500 Ft

BBeenneeddeekk  EElleekk: Szélike királykisasszony. Debrecen: TKK. 79 p. Fve 515 Ft

BBeennnneett,,  RRiicckk: Vakok között a király. Bp.: Kelly. 316 p. (Casino sorozat) Fve 2980 Ft

BBooddóó  BBééllaa: Brumi Mackóvárosban. Bp.: Holnap. 169 p. Kve 1901 Ft

BBooggddáánn  LLáásszzllóó: A felesleges utazás. [Egy hosszabb elbeszélés és két novellaciklus]
Csíkszereda : Pallas-Akadémia. 303 p. Fve 2600 Ft

BBoorrbbééllyy  LLáásszzllóó: Üzenet a ringbôl: novellák. Bp.: Hét Krajcár. 122 p. Fve 1250 Ft

BBoossnnyyáákk  MMáárriiaa,,  MM.: A szerelem ára. 1. köt. Sopron: novum Verlag. 142 p. Fve 2990 Ft
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CCaabboott,,  MMeegg: Jinx: a balszerencse átka. Bp.: Ciceró. 247 p. (Tök jó könyvek) Fve 2200 Ft

CCooookk,,  RRoobbiinn: Halálcsapda. Pécs: Alexandra. 446 p. Fve 1999 Ft

CCoouuppllaanndd,,  DDoouuggllaass: A rágógumitolvaj. Bp.: Európa. 282 p. Kve 2500 Ft

CCssííkkyy  AAnnttaall: Remélem, hogy vagy: egy gyógyult piás üzenetei: regény, versekkel. Bp.: Alpha
Mirror Holistic Centrum. 160 p. Fve 2000 Ft

CCssooddááss  mmeesséékk  nnaaggyyoobbbbaakknnaakk. Pozsony: Kalligram. 170 p. Kve 2700 Ft

DDee  MMaarrii,,  SSiillvvaannaa: Az utolsó tünde. [Ifjúsági regény] Bp.: Európa. 396 p. Kve 2800 Ft

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell: Márti és a kis póni. [Kaposvár]: Holló. 21 p. Kve 798 Ft

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell: Márti és a kóbor kiscica. [Kaposvár]: Holló. 21 p. Kve 798 Ft

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell: Márti meg a makacs csacsi. [Kaposvár]: Holló. 21 p. Kve
798 Ft

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell: Márti Meseországban. [Kaposvár]: Holló. 18 p. Kve 798 Ft

DDeellaahhaayyee,,  GGiillbbeerrtt  ––  MMaarrlliieerr,,  MMaarrcceell: Márti szereti az öccsét. [Kaposvár]: Holló. 21 p. Kve 798 Ft

DDeelliinnsskkyy,,  BBaarrbbaarraa: Köztünk marad. Bp.: Gabo. 396 p.  Fve 1990 Ft

ÉÉlleettüünnkk  kkóórrttöörrttéénneettee: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet, 1956–1959. Életem
kórtörténete + Sorstársak visszaemlékezése. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 259 p. Kve 4200 Ft

EEmmmmeetttt,,  JJoonnaatthhaann  ––  CCaabbbbaann,,  VVaanneessssaa: A legszebb ajándék. Bp.: Naphegy K. [28] p. Kve
2250 Ft

EErrnnyyeeyy  BBééllaa: A P@si... : oknyomozó regény. Bp. : I.A.T. K. 299 p. Kve 2990 Ft

FFiisscchheerr  MMáárriiaa: Máshol fürdik a hold: [versek]. [Pécs]: Pro Pannonia. 105 p. (Pannónia  könyvek)
Fve 1300 Ft

FFllyyttee,,  TTaabbiitthhaa: Meztelen igazság. Pécs: Alexandra. 262 p. Fve 1999 Ft

FFoossssee,,  JJoonn: Álmatlanság. [Regény] Pozsony: Kalligram. 67 p. Fve 1800 Ft

FFrreeeeddmmaann,,  AA.: A láncolat: [csatlakozás a beavatottak társaságához]. Bp.: Édesvíz. 238 p. Kve
2990 Ft

FFrreeuunndd,,  PPeetteerr: Laura és a Fény Labirintusa. [Ifjúsági regény] Bp.: Mérték K. 448 p. Kve 1295 Ft

GGaarraayy  ZZssuuzzssaannnnaa: Függôség. [Memoár] Sopron: novum Verlag. 98 p. Fve 2990 Ft

GGáárrddoonnyyii  JJóózzsseeff: Dankó Pista. Bp.: Kairosz. 219 p. Fve 3000 Ft

GGoollddbbeerrgg,,  AAmmaannddaa  ––  HHooppppeerr,,  RRuutthhaannnnaa  KKhhaalliigghhii: Hülyewood. Bp.: Kelly. 303 p. Fve 2980 Ft

GGoommbbrroowwiicczz,,  WWiittoolldd: Megszállottak. Pozsony: Kalligram. 405 p. Kve 2800 Ft

GGoottoo,,  CCaasssseemm  SSeebbaassttiiaann: A háború hajnala. [Szeged]: Szukits. 339 p. Fve 1990 Ft

GGööddrrii  BBoottoonndd: A varázsvonal. [Fantasztikus elbeszélések] Sopron: novum Verlag. 192 p. Fve
3250 Ft

GGrreeeelleeyy,,  AAnnddrreeww  MM.: Az ír csipke rejtélye: [Nuala nyomoz]. Bp.: Maecenas. 357 p. Fve 1498 Ft

GGrriimmmm,,  JJaakkoobb  ––  GGrriimmmm,,  WWiillhheellmm: Hollókirálylány + A libák és a róka. [Tyukod]: Black & White. 23
p. Kve 777 Ft

HHaa  éénn  cciiccaa  vvoollnnéékk... : [népi gyermekversek]. Debrecen: TKK. 47 p. Kve 890 Ft

HH’’aallmmaayy,,  DDoorriiss: Név nélkül. Sopron: novum Verlag. 82 p. Fve 2990 Ft

HHaarrrriissoonn,,  HHaarrrryy: Helyet! Helyet! Bp.: Metropolis Media. 255 p. (Galaktika fantasztikus könyvek)
Fve 2470 Ft

HHeerrnnááddii  KKrriisszzttaa: Kánonon túl: aparegény. Pécs : Alexandra. 228 p. Kve 2699 Ft

IIjjjjaass  TTaammááss: Fejedelmi többes. [Versek] Bp.: Noran. 137 p. Fve 1999 Ft

IIvváánnoovviiccssnnéé  HHaalláásszz  MMáárriiaa  ––  TTaarrii  JJóózzsseeff: Csizmás kandúr és más mesék. [Kecskemét]:
Vagabund. [22] p. (A világ legszebb meséi) Kve 777 Ft

JJaammeess,,  SSyyrriiee: Jane Austen naplója. Bp.: Kelly. 302 p. Fve 2980 Ft

JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa: De szép ez az élet! Bp.: Móra. 124 p. Kve 1990 Ft

JJuuhháásszz  GGyyuullaa: Ars longa: Juhász Gyula a képzômûvészet ihletésében. [Versek] Szeged: Bába.
113 p. Kve 2127 Ft

KKaaiisseerr,,  RReeggiinnaa  ––  KKaarrllsstteeddtt,,  UUwwee: Kódolt vallomás. [Memoár] Bp.: General Press. 346 p.  Kve
2500 Ft

KKäässttnneerr,,  EErriicchh: A diktátorok iskolája: komédia kilenc képben. [Színjáték] Bp.: Partvonal. 117 p.
Kve 2290 Ft

KKiinngg,,  WWiilllliiaamm: Bestiavadász: [Felix és Gotrek regény]. [Szeged]: Szukits. 322 p. Fve 2190 Ft

KKiinnsseellllaa,,  SSoopphhiiee: Emlékszel rám? Bp.: Kelly. 343 p. Fve 2980 Ft

KKoooonnttzz,,  DDeeaann  RR.: A szerzetes: [Odd Thomas másik élete]. Bp.: Animus. 394 p. Fve 1890 Ft

KKuunnnnaass,,  MMaauurrii  ––  KKuunnnnaass,,  TTaarrjjaa: A legeslegszebb karácsonyi ajándék. Bp.: Cartaphilus. 27 p.
Kve 1295 Ft

LLeeiigghh,,  AAmmbbeerr: Elcserélt feleségek. Pécs: Alexandra. 246 p. Fve 1999 Ft

LLiicchhtteennbbeerrggeerr  EEnnddrree  RRuuddoollff: Négy mû: fényeim eloldom... Sopron: novum Verlag. 68 p. Fve
2990 Ft

LLiinnddsseeyy,,  JJoohhaannnnaa: A Malory család. 4. Csodatévô szerelem. Bp.: Gabo. 383 p. Fve 1990 Ft

LLoorriiggaa,,  RRaayy: Égbôl pottyantak. Bp.: Európa. 148 p. (Modern könyvtár) Fve 1901 Ft

MMaaccoommbbeerr,,  DDeebbbbiiee: Kikötô sor 50. Bp.: Harlequin. 367 p. (A New York Times sikerszerzôje) Fve
1495 Ft

MMaarrccooss  ––  TTaaiibboo,,  PPaaccoo  IIggnnaacciioo: A fészkelôdô holtak. Bp.: Agave Kv. 225 p. Fve 2580 Ft

MMaarrsshh,,  EEvveellyynn: Édeskeserû igazság. Bp.: Budakönyvek: Anuket. 221 p. Fve 1298 Ft

MMccCCrreeaa,,  GGrraanntt: Halott pénz: Rick Redman színre lép. Bp.: Kelly. 349 p.  (Casino sorozat) Fve
2980 Ft

MMeehhrr,,  MMaarriieellllaa: Üzenetek a számkivetésbôl: versek. Bp.: L’Harmattan. 71 p. Fve 1200 Ft

MMeesséékk  MMááttyyááss  kkiirráállyyrróóll. [Nyíregyháza]: Pro-Book. 93 p. Kve 2199 Ft

MMiilllleerr,,  DDoonnaalldd: Kék, mint a jazz: vallás nélküli gondolatok a keresztény lelkiségrôl. Bp.:
Cartaphilus. 278 p. (Filmregények) Kve 2900 Ft

MMoonnddáákk  HHuunnyyaaddii  JJáánnooss  kkoorráábbóóll.. Bp.: Anno. 36 p. Kve 1000 Ft

MMoonnddáákk  MMááttyyááss  kkiirráállyyrróóll. Bp.: Anno. 36 p. Kve 1000 Ft

MMoonnddáákk  RRáákkóócczzii  kkoorráábbóóll. Bp.: Anno. 36 p. Kve 1000 Ft

MMoonnttggoommeerryy,,  LLuuccyy  MMaauudd: Anne otthonra talál. [Ifjúsági regény] Szeged: Könyvmolyképzô K. 330
p. Kve 2290 Ft

MMoorrggaann,,  RRiicchhaarrdd: Törött angyalok. Bp.: Agave Kv. 425 p. Fve 2880 Ft

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Fény és árny: Móricz Zsigmond füveskönyve. [Aforizmák] Szeged: Lazi. 139
p. Kve 1800 Ft

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: Sárarany. Bp.: Európa. 226 p. Kve 2500 Ft

NNóóggrrááddii  GGáábboorr: Hecseki és a kedves betörôk. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 270 p. (Nógrádi
Gábor könyvei) Kve 1990 Ft

NNóóggrrááddii  GGáábboorr: Hogyan neveljünk? [Humoreszkek] Bp.: Móra. 168 p. Kve 1990 Ft

NNóóggrrááddii  GGáábboorr: Pete Pite. [Ifjúsági regény] Bp.: Móra. 178 p. Kve 1990 Ft

NNoorrtthh,,  FFrreeyyaa: Mindent anyánkról: anyák, lányok, szeretôk, hazugságok. Bp.: Ulpius-ház. 559 p.
Fve 3499 Ft

OOllddffiieelldd,,  JJeennnnyy: A kaszkadôrló. [Ifjúsági regény] Pécs : Alexandra. 133 p. (Félhold farm, 4.) Fve
1295 Ft

OOnneettttii,,  JJuuaann  CCaarrllooss: Rövid az élet. Bp.: Európa. 499 p. Kve 3400 Ft

OOrrbbáánn  KKáárroollyy: Lázálom: kelet-közép-európai kísérleti regény. Sopron: novum Verlag. 294 p. Fve
3750 Ft

OOssvváátthh  PPéétteerr: Hiszek mások bûneiben. Sopron: novum Verlag. 148 p. Fve 2990 Ft

ÓÓvvooddaaii  nneevveellééss: télapó, karácsony, farsang, húsvét, anyák napja, ballagás. Debrecen: TKK. 207
p. Kve 2100 Ft

PPoorrtteerr,,  AAnnnnaa: Kasztner vonata: Kasztner Rezsô igaz története regényben elbeszélve. Bp.: Mérték
K. 448 p. Kve 3499 Ft

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

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

PPoozzzzeesssseerree,,  HHeeaatthheerr  GGrraahhaamm: Rajzold le holtan! Bp.: Harlequin. 416 p. (A New York Times
sikerszerzôje) Fve 1895 Ft

RReeddffiieelldd,,  JJaammeess: A mennyei prófécia. Pécs: Alexandra. 350 p. Kve 2699 Ft

RRiiggóó  BBééllaa: A Mézga család: képernyôképes krónika. Bp.: Móra. 139 p. Kve 1990 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Forró jég. [Debrecen]: Gold Book. 440 p. Fve 1999 Ft

RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: Kincses szívek. Bp.: Harlequin. 382 p. (A New York Times sikerszerzôje) Fve
1295 Ft

RRoommhháánnyyii  JJóózzsseeff: Nagy szamárfül. [Versek] Pécs: Alexandra. 173 p. Kve 1999 Ft

SSaarraammaaggoo,,  JJoosséé: Kicsi emlékek. [Memoár] Bp.: Palatinus. 170 p. Kve 2700 Ft

SSáárrmmáánnddii  PPááll: Emberek között. [Anekdoták] Szeged: Bába. 114 p. Fve 1136 Ft

SSaassssoonn,,  JJeeaann: Ester gyermeke. Bp. : Gabo. 470 p. Fve 1590 Ft

SSaassvváárrii  GGyyuullaa: Charon ladikjában. [Memoár] Sopron: novum Verlag. 153 p. Fve 2990 Ft

SSaattrraappii,,  MMaarrjjaannee: Persepolis: a visszatérés. [Memoár] Bp.: Nyitott Könyvmûhely. 192 p.
(Artcomix) Fve 2800 Ft

SSeeffffaayy,,  VViiccttoorriiaa: Útvonalterv az igaziig. [Ifjúsági regény] Sopron: novum Verlag. 244 p. Fve 3250 Ft

SSmmaallll,,  BBeerrttrriiccee: Tiltott örömök: [erotika, szerelem, románc és bujaság]. Bp.: Partvonal. 327 p. Fve
2990 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Emlékezés. Bp.: Maecenas Kvk. 389 p. Fve 699 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Magányos sas. Bp.: Maecenas. 334 p. Fve 699 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Nem lehet. Bp.: Maecenas. 333 p. Fve 699 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Öt nap Párizsban. Bp.: Maecenas. 308 p. Fve 699 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Szerelem. Bp.: Maecenas. 341 p. Fve 699 Ft

SStteeeell,,  DDaanniieellllee: Zoya. Bp.: Maecenas. 383 p. Fve 699 Ft

SSzzaabbóó  FFeerreenncc  ––  TTrriizznnyyaa  MMááttyyááss: Mielôtt szürkülnek a színek. [Válogatott versek] Bp.: Kairosz.
143 p. Fve 2800 Ft

SSzzaabbóó  MMaaggddaa: Abigél. Bp.: Móra. 396 p. Kve 2290 Ft

SSzzeeppeess  MMáárriiaa: Pöttyös Panni naplója. Bp.: Móra. 61 p. Kve 2390 Ft

SSzzeerreettlleekk,,  kkeeddvveesseemm: magyar szerelmes versek. Bp.: General Press. 61 p. Kve 1500 Ft

SSzzuuttyyeejjeevv,,  VVllaaggyyiimmiirr  GGrriiggoorrjjeevviiccss: A három kiscica. Bp.: Móra. (10 p.) Kve 890 Ft

TTaammááss  MMeennyyhhéérrtt: Rések: versek. Bp.: Nap Kiadó. 70 p. Kve 2000 Ft

TTeehhéénn  aa  bbaarriikkááddoonn: indiai elbeszélések. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. 187 p. Fve 2600 Ft

TToooollee,,  JJoohhnn  KKeennnneeddyy: A neonbiblia. Bp.: Cartaphilus. 164 p. (Filmregények) Kve 1295 Ft

TTóótthh  LLáásszzllóó: Kötélen, avagy: versek 1987; 1993–2008. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 87 p. Kve
2500 Ft

VVaajjddaa  JJáánnooss  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii.. Bp.: Palatinus. 310 p. (Egy (két) hang)
Kve 2600 Ft

VVaarrggaass  LLlloossaa,,  MMaarriioo: Mayta története. Bp.: Európa. 395 p. Kve 2900 Ft

VViiddrraa  GGaabbrriieellllaa,,  HH.: A tudás könyvei. 1. köt. [Ifjúsági regény] Sopron: novum Verlag. 387 p. Fve
4490 Ft

VViinncceennzzii,,  PPeennnnyy: Botrányos szerelem. Pécs: Alexandra. 638 p. Kve 2999 Ft

VViinncceennzzii,,  PPeennnnyy: Kettôs árulás: a látszat néha csal. Pécs: Alexandra. 663 p. Kve 2999 Ft

VViittrraayy  TTaammááss: Kiképzés. [Memoár] Bp.: Magvetô. 266 p. Kve 2980 Ft

VVooiissiinn,,  MMaarrcceell: Mária Magdolna avagy: színmû. Szeged: Bába. 57 p. Fve 631 Ft

VVoonn  ZZiieeggeessaarr,,  CCeecciillyy: Bad girl. 6. Te vagy, aki kell. Bp.: Ulpius-ház. 335 p. Fve 2999 Ft
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■ Nincs helyem – s mit mondjak, készte-
tésem sem – a nagy elemzô tiszteletkörök-
re. Egy kis kör azért mégis kötelezô: bárki,
aki csak belelapoz ebbe a kötetbe, rögvest
látja: évtizedekre meghatározó, szépséges
és izgalmas összeállítást tart a kezében.
Olyan képsor-gyûjteményt, olyan váloga-
tást, amelybôl kitetszik az önmagát ezúttal
mit mondjak?: szerényen, persze, lehet,
hogy a rosszindulatúan hangzó szó a pon-
tosabb: álszerényen – szerkesztôként
aposztrofáló történész világképe, vélekedé-
se a magyar történelembôl. A két megelô-
zô monográfiájával   A zsidókérdés Ma-
gyarországon és az Ezzé lett magyar hazá-
tok (A magyar nemzeteszme és nacionaliz-
mus története) címûekkel   együtt immár
kész a Gyurgyák-trilógia, a minden magára
adó históriával foglalkozó álma, a csupán
vezetéknévvel is önmagáért helytálló, évti-
zedek múltán is vitatott   vagyis: megkerülhetetlen, mert viszonyí-
tásra kényszerítô   mû. Az sem kétséges számomra, hogy a Század-
vég címû folyóirat ifjú szerkesztôjeként induló, a munkássága hát-
országának is tekinthetô Osiris Kiadót felfuttató Gyurgyák János
ilyen egynevû történésszé lett (küzdötte fel magát). A hinterland
emlegetése korántsem véletlen, nélküle, azt hiszem, maguk a szó-
banforgó könyvek sem születtek volna meg. 

A fentebbi – a tervezettnél jóval több körré sikeredett – fejtegetés-
bôl talán az is kiderül, hogy miközben lenyûgözve, ámulva és há-
lásan lapozom (és szorgosan jegyzetelem, és cédulázom) a képes
Gyurgyákot, bujkál bennem a kisördög is. Nem a hibakeresô vagy
a hiátusokat leltározó énem bizsereg. Hibát, szinte mutatóba sem
találtam, a képes krónikából kimaradt ilyen-olyan történelmi ese-
ményeket pedig egyáltalán nem hiányolom. Nem csak azért, mert
a lehetetlent nem szabad számonkérni: ha az elmúlt másfélszáz esz-
tendôben sok milliónyi fénykép készült, s ha közülük ebbe a min-
den korábbi mértéken felülien dús – és tegyem hozzá: hiánypótló
kötetbe két és félezer kerül(hetet)t be, akkor nem szabad elôhoza-
kodni semmiféle negatív leltárral. Mindössze meglepetésemnek
adok hangot, amikor rácsodálkozom Gyurgyák önvallomás ihlette
elôszavának azon passzusára, hogy 2-3 évvel korábbig ô is azon tör-
ténészek közé tartozott, akik a fényképeket másodlagos (ha nem
harmadlagos) forrásoknak, a megírt szövegek megállapításait illuszt-
rációknak tekintette csupán. (Gyurgyák beismerése ugyanis vagy ha-
tásvadász kissé, vagy az Osiris vezetôje hályogkovácsként volt
vállalkozó kedvû kiadója öt évvel ezelôtt A régi Magyarország ké-
peslapokon címû, Domokos Mátyás fémjelezte kötetnek...)

Beszéljenek a képek! És: A képek beszélnek, tanúskodnak! – su-
gallja a három vaskos kötet szerkesztôje, aki a gondosan megválasz-
tott szûkre tömörített szöveges szemelvényekkel   beszédek, felhí-
vások, újságcikk tudósítások részleteivel, karikatúrákkal, korabeli
plakátokkal – ezúttal csupán illusztrálja a látnivalót. A szûkszavú
képaláírásokban Gyurgyák, ha csak lehetséges, válaszol a ki és hol
és mikor kérdésekre, s történészi, kiadói kötelezettségét teljesítve
mindig megadja a képek lelôhelyét. Az általa válogatott, felkutatott
képek között „lassan-lassan hömpölygô” kronológiával és „franciás
könnyedségû” tematikus csoportosítással vág rendet – e két rende-
zôelv együttes érvényesítésével válik áttekinthetôvé és követhetôvé
a magyar történelem – Gyurgyák nézetébôl. Érdekfeszítôen mesé-

lô idegenvezetôként invitál bennünket
képrôl képre az „objektív mûfaj” hatal-
mas kiállítótermében, ügyel az arányok-
ra – akár eseményekrôl, akár országré-
szekrôl, akár személyekrôl, akár témakö-
rökrôl van szó. Tárlatvezetése során újra
és újra el- és rácsodálkozunk egymást ki-
egészítô, vagy ellenkezôleg: egymással
perelô képpárjaira. 
Érdeklôdésemtôl vezéreltetve magam a

képes krónika második és a harmadik kö-
tetének egyes darabjainál idôztem
hosszasabban, s még az ismerôs képek is
„ordítani”, vagyis figyelmeztetni kezd-
tek: „Higgy és mégse a szemednek!” Szá-
momra ugyanis Gyurgyák képes króniká-
jának legizgalmasabb részét nem is a
nagy felfedezések, az archívumok mélyé-
rôl elôbányászott, eddig sosem publikált
fényképek jelentik, hanem a képekbôl

áradó, megfejtendô rejtélyek. Itt van például az 1919. augusztus 19-
i, Borgula Emil által készített, s már untalanszor látott kép, amely
a szekszárdi direktórium tagjai a kivégzés elôtt címet kapta. S való-
ban, mintha a két sorban álló, illetve térdeplô tizenkét embert a fo-
tóriporter a sortûz elôtti utolsó pillanatban örökítette volna meg.
Csakhogy a most végre jó minôségben is közreadott fényképen jól
láthatóak a háttérben bámészkodók és a békésen beszélgetô kato-
nák. Ha a kivégzôosztag az exponálás után rögvest tûzparancsot ka-
pott volna, akkor ott nem csak a direktóriumi tagok halnak meg.
Vajon mi vezette a megrendelôt ennek a beállított képnek az elké-
szíttetésére? Mit és miért akart dokumentálni? A válaszról, egyelô-
re, fogalmam sincs.

Aztán: itt van mondjuk Escher Károlynak az 1935-ben Turán ké-
szített felvétele bizonyságul arra, mennyire igaza van Gyurgyáknak
abban az elôszói megállapításában, hogy egy-egy mester egy-egy jó
képe mennyire pontosan foglal össze, mennyire jellemzôen sûrít. A
választóhelyiség bejáratát ôrzô csendôrök és a tétova szavazók al-
kalmi együttese pazar – nagyvonalakban is minden igaz, az apró
momentumok, a választási csalás egyéb összetevôit kell hozzágon-
dolnunk. S megpillantva a máshonnan szintén ismert, „az 1944-es
bombázások ellen tiltakozó plakátot”, sajnálom csak igazán az il-
lusztrációs szöveg szûkszavúságát. Mennyivel többet mondana, ha
a nézô tudná a történet hátterét, vagyis hogy a mozgósító plakát va-
lójában egy ordas hazugság megképesítése (az amerikaiak babába
rejtett robbanószerkezeteket dobnak le), s az sem mellékes, hogy a
kézroncsolt gyermek az akkor a szélsôjobb szolgálatába állt Páger
Antal kislányának arcmása, nem véletlenül. S ugyanígy továbbgon-
dolásra kényszerít az is, hogy a szocializmus idôszakát bemutató
harmadik kötetben miként oldható fel az a paradoxon, amely
egyébként hajszálpontos látlelet. A politikusportrék sorában a sze-
mélyi kultusz tobzódásának idejérôl a szerkesztô Rákosi mellett Ge-
rôt, Révait, Farkas Mihályt és Nagy Imrét külön „fejezetben” mu-
tatja meg, ilyen az 1956 utáni évtizedekbôl viszont csak Kádárnak
jut. S a közreadónak ezúttal is továbbgondolnivalóan van igaza:
Kádár a személyi kultusztalanság kizárólagos idolja. 

Murányi Gábor
Magyarország története képekben. I. A dualizmus kora
II. a két világháború között. III. Szocializmus és rendszerváltás
Szerkesztette Gyurgyák János. Osiris, 992 oldal, 19 800 Ft6
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Télapó megjavítja csodamasináját
■ Hadd kezdjem a Ge-
neral Press térbeli (írhat-
nám: télbeli) meseköny-
vével decemberi-karácso-
nyi könyvszemlém 1. ré-
szét. Mivel a Katie Grim
rövid, verses szövegével,
Daniel Howarth hangula-
tos, színes illusztrációival
megjelent Köszönöm, ba-
rátom! az itteniek közül a
legtéli(ese)bb. A Jegesmedve és a Pingvin egy igazi, je-
ges-havas téli napra jutott kalandjaival példálózik a szerzôpáros a
barátságról, segítôkészségrôl. És a 3 évesek élvezettel nyithatják
szét nem az oldalpárokat, hanem hármasával a táblákat, amelye-
ken bizonyos figurák, elemek mozognak ill. mozgathatók.

Ám találunk Télapós és karácsonyi mesét a Szepes Mária Pöttyös
Panni kedvenc meséi c. újdonságban is. Télapónak bizony mûkö-
désbe kell hoznia csodamasináját, ha mind meg akarja javítani a
rosszcsontok által tönkretett régi játékokat. A Karácsonykor a kis
Vivienhez került kóbor macskának, Bubunak azért kell füzet és
toll, hogy lediktálhassa, milyen rosszalkodásokat tervez a jövô-
ben! Van kaland, humor, tanulság persze a másik három törté-
netben is. Szepes Mária az elsô Pöttyös Panni-könyveket az 1950-
es években írta. Gyerekkönyveinek népszerûsége tehát több mint
50 éve tart. A Móra Kiadó most, az írónô születésének 100. év-
fordulója alkalmából újabb nemzedéket ajándékoz meg ezekkel
a kedves, bölcs mesékkel, amelyek az eredeti rajzok felújításával
(a mostani grafikus: Rákosy Ildikó) látnak napvilágot, szép sorban.
(A tervezett kötetek címe megtalálható e kötet végén.

Mesék, mondák
100  klasszikus mesét tartalmaz a
Vic Parker által összeállított, Szi-
lágyi Zsuzsa fordításában olvas-
ható kötet, amely nagyszerû
ajándék 4–6 és 7–9 éveseknek.
Tündér- és állatmeséken kívül fi-
úkról és lányokról, varázslókról
és boszorkányokról, óriásokról
és dzsinnekrôl szóló közismert,
és kevéssé ismert, számos (angol,
ausztrál, holland, inuit, ír,
lengyel, német, perzsa, svéd)
nép  mesekincsébôl és klasszikus mese-
íróktól (Grimmék, Perrault, Andersen)
vett sokféle mesét (legendát és mon-
dát) ismerhetnek meg a kisebbek.
Ugyanez a változatosság jellemzi per-
sze a második részt is, ahol európai és
kínai népmeséken túl ízelítôt kapnak a
gyerekek a görög mitológiából, az
Ezeregyéjszaka meséibôl, szentek le-
gendáiból, egyiptomi, skandináv míto-
szokból, indiai, kelta legendákból, de
az Ószövetségbôl is. Ezek az olvasmányok nagyrészt feldolgozá-
sok, de vannak a gyûjteményben eredeti mûvek is (pl. Edith
Nesbittôl, Walter de la Mare-tól.)  A gazdag, színes illusztrációs
anyag híven követi a mesék tartalmát, jellegét, eredetét.

A Magyar mondák 3. kötetében Wass Albert a
Honfoglalásról mesél, pontosabban két történet
olvasható a Dózsa Tamás illusztrálta, nagy ala-
kú képeskönyvben: az Álmos halála valamint a
Vásár Szvatoplukkal. A költôien szép befejezé-
sû elsô mesében az addig vándorló törzs  ván-
dorló vezére és fia, Árpád egy konkrét s egyben
jelképes cselekedettel mutatja meg a   csodálko-
zó fôembereknek és a népnek: mostantól örök-
re való kötést tettek e földdel. A másik történet
Árpádék közismert ravaszságát adja elô: a mor-
vák királyának ajándékot adnak és némi „aján-
dékot” kérnek tôle... Mire észbe kapnak, a
bátor morva harcosoknak össze kell mérni  ere-

jüket az „ördög lovasainak” nevezett magyarok erôs seregével.

Építészek, kalózok,
szamurájok
Ez a fejezet legyen a Tessloff és
Babiloné, hiszen folyamatos és
gazdag ismeretközlô(-„terjesz-
tô”) kiadványaikból ezúttal is
bôven válogathatunk! Elôzô
számunkban csak megemlítet-
tem a Mi Micsoda Junior soro-
zat elsô darabjaként megjelent
Az emberi test kötet mellett az
azonos címû (három nyelvû)
20 perces DVD-jüket. Most
meg is mutatjuk, kívülrôl persze. A másik
hasonló kiadványuk címe és borítója kü-
lönösen izgalmas: a Kalózok korhatár
nélkül élvezhetô: magyarul, angolul
vagy németül. (A Mi Micsoda 94. köte-
téhez kapcsolódik.)
Tina Beutner Építkezés c. kötete nemcsak

egy családi ház felépítésének fázi-
sait mutatja be, rövid szöveggel és
pontos, élénk színekkel (rejtvé-
nyekkel, játékokkal és felhajtható
kukucskálókkal!), hanem szól az
utak, hidak, alagutak megtervezé-

sérôl, a használt anyagokról és
a technikákról is  (Illusztrálta:
Dirk Henning, fordította: Ró-
naszegi Éva.) 

A Japán-szakértô Peter Pan-
tzer a Szamurájokat mutatja be
Hauke Koch remek illusztrálói-
val a nagyobbaknak. Ôk a tá-
voli szigetországban 700 éven
át töltöttek be meghatározó szere-
pet, hasonlót, mint Európában a lo-
vagok. Önfeláldozó, vakmerô, nagy-
szerûen képzett harcosok voltak
mindenekelôtt. De ez a kötet békés
korszakokról is szól: bemutatja, ho-

gyan befolyásolták Japán értékrendjét és
szellemiségét, milyen volt a családi  éle-
tük, milyen örökséget hagytak a mai japá-
nokra.(Fordította: Varga Csaba.)

Refrén: könyvet karácsonyra
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Szerzôk, akik hozzánk beszélnek
A. A. Milne három kötettel van jelen mindennapjainkban, kettôs
alapmûvével, a Micimackó – Micimackó kuckójá-
val, a Hatévesek lettünk c. verseskönyvével és egy öt-
letes, ellenállhatatlan  humorú (szatirikus-parodiszti-
kus-ironikus) meseregénnyel, amely – Holnemvolt a
címe, és Borbás Mária fordította szellemesen, találó-
an – ugyancsak minden korosztálynak ajánlható.
Hogy Valeriána és Bikarbóna között miért tört ki a
háború, nem részletezem: elég az, nagyon  különös
oka volt annak,  hogy a harcias uralkodó, Vazul ki-
rály hadba vonult. A félárva Viola királykisasszonyra
maradt az uralkodás gondja. De ott fontoskodott-
fondorkodott ôfensége körül Csincsilla grófnô – a ki-
rály szerelme –,  hogy ez alatt a tényleg nagyon fur-
csa háború alatt, megszerezze Valeriána trónját.
(Mindkét sereg nagyon csúnya dolgokat kiabált a
másiknak. Viszont mindkét királynak volt varázskardja és láthatat-
lanná tévô köpenye. Igaz, bajvíváskor ez utóbbit tilos volt használ-
ni. Ez hagyomány.) A férfi nélkül maradt országba várják Ubul ki-
rályfit, aki igen különös alakban jelenik meg: ja, „valaki” elvarázsol-
ta. De a háború szerencsére, egy rendkívüli fordulattal befejezôdik.
Ám a mesének ezzel még nincs vége...! (Illusztrálta: Takács Mari.)

Az egyik amerikai gyerekkönyvírót arra kérte meg a barátja kisfia,
hogy egy szokatlan hôsrôl írjon mesét, akinek szörnyen nagy fülei
vannak. Nos, Kate diCamillo eleget tett a felkérésének, így született
meg a Cincin Lovag Legendája. A nagyon apró, de ritka nagy fülek-
kel (a királyi palotában) született kisegér beleszeret Borsószem her-
cegnôbe, nem sokkal azután, hogy egy régi könyvben elolvasta egy
szépséges hercegnô és a bátor lovag történetét. Ahelyett, hogy rág-
ta volna az ódon könyvet – ô olvasta. Családja nem érti Cincint,
az Egerek Tanácsa pedig börtönbe veti. Az pedig tele van ellensé-
geikkel: patkányokkal. Közülük is a legravaszabb, legalattomosabb
Luci Feri. Hogy miként kerül leves a regénybe, illetve mi kerül a le-
vesbe, és mi az orsó vörös cérna szerepe, azt – sajna – nem mond-
hatom el, legyen meglepetés. De azt sietek kijelenteni, hogy az
utóbbi idôk egyik legeredetibb, legötletesebb,  pergô ritmusú me-
seregényét fedeztem fel. (Fordította dr. Zsélyi Ferenc. Illusztrálta:
Thimothy Basil Ering.) Milne és DiCamillo elragadó könyveiben az
is közös, hogy a szerzô nem leír, elmond, hanem közvetlenül ne-
künk, az Olvasónak mesél. S mindkét kiadványban azonos a  kü-
lönlegesen szép kivitel, és a szokványostól messze (bátran!) eltérô,
fekete-fehér, sôt szándékosan szürke, az undokot, a butát, a nevet-
ségest és félelmest kifejezô illusztráció.

Kozmosz, nyiss nekünk portált!
Stephen Hawking elméleti fizikus nevét nálunk is jól ismerik. Az
idô rövid története c. kötete számos nyelven, összesen 12 millió
példányban jelent meg. Felesége,
Lucy Hawking a professzor legfon-
tosabb, legérdekesebb, legmeré-
szebb elgondolásait krimiszerûen
izgalmas regényben ismerteti meg
azokkal a tizenévesekkel, akiket ér-
dekel a modern tudomány, a fizi-
ka. A George kulcsa a rejtélyes uni-
verzumhoz megírásához S. H. egy-
kori tanítványa, Christopher Gal-
fand nyújtott segítséget a szerzô-
nek, hiszen pl. a 26. fejezet rövi-
den összefoglalja, amit a fekete
lyukakról tudni lehet/kell. Ezekrôl
mindenki azt hallotta, hogy elnye-

lik a fényt, s onnan semmi ki nem kerülhet. Nos, a Hawking su-
gárzás ezt cáfolja. És Erik, a regény tudós fôszereplôje is ki tud
jönni az egyik fekete lyukból. (A Világegyetem tele van ilyen, el-

képzelhetetlenül nagy sötét részekkel!) De nem
csak Erik jut ki az Univerzumba, a két  gyerek-

szereplô, George és An-
nie is: ôk pl. egy üstökö-
sön utaznak, asteroidvi-
harba kerülnek, stb. De
hogyan kerülhetnek ki
egyáltalán? Kozmosz, a
világ legerôsebb számító-
gépe segítségével, aki fi-
gyeli, feltérképezi az Uni-
verzumot és portált nyit
nekik. (Ôt persze Erik go-
nosz vetélytársa, történe-
tesen George tanára meg
akarja szerezni.) A regény
azt „üzeni”: a tudomány

egy csodálatos és lebilincselô dolog, amely segít megérteni a kö-
rülöttünk lévô világot. Ám azt is: csak az ember javára szabad
fordítani És a józan környezetvédôkkel is össze lehet/kell fogni,
pl. George apjával. Lenyûgözô a kötet gazdag illusztrációs anya-
ga, Garry Persons munkája. Hiszen az ûrben készült valódi színes
fényképek is láthatók itt többek között.

A refrén:
Patkánypörkölt
„A Mocsok Csillag zenekar Ta-
más, Ravasz és Csótány rock-
bandája. Tavaly még Lasszó is
»gitározott« benne, de ôt ugye
az osztályfônök megverése óta
lekapcsolták.” Így kezdi a  napja-
inkban játszódó sztorit mesélni
a 17 éves Hopka Böbe (ponto-
sabban feljegyzi a történteket
egy füzetbe), s aztán közli a leg-
fontosabbat: Tamás felkérte ôt,
hogy Kockacukorral (Böbe  leg-
jobb barátnôjével) vokálozzanak

a bandában. Ebbôl könnyen kikövetkeztethetjük: a fiú  kikezd
vele, ami ellen Böbének semmi kifogása, sôt. Egyre inkább úgy
érzi, szerelmes Tamásba. A dolog egészen komolyra fordul (hogy
mi az, egyelôre maradjon titok), ám adódnak gondok. Hajaj! Pél-
dául Kapor Jessica feltûnése... Az írónô ízig-vérig („szerelem elsô
vérig” és utána?!) mai történetet írt. Nekem úgy tûnik, talán ô is-
meri a legjobban a 14–18 évesek világát, gondolkodását, nyelvét,
zenéjét. A Móra X Könyvek sorozatban megjelent Mocsok Csil-
laggal folytatódik a szerzô sikersorozata, s az ôszinte, bátor
könyv új rajongókat is szerezhet írójának.  

Cs. A.

100 klasszikus mese. Ventus Libro. 512 old., 3600 Ft; Beutner, Tina:
Építkezés. Tessloff és Babilon. 26 old., 2450 Ft; DiCamillo, Kate: Cincin
Lovag Legendája. Könyvmolyképzô  Kiadó. 274 old., 2290 Ft; Grim,
Katie: Köszönöm, barátom! General Press, 2500 Ft; Hawking, Lucy:
George kulcsa a rejtélyes univerzumhoz. Könyvmolyképzô, 132 old.;  Mil-
ne, A. A.: Holnemvolt. Móra Kiadó. 190 old., 1990 Ft; Pantzer, Peter:
Szamurájok. Tessloff és Babilon, 48 old., 2570 Ft;  Sohonyai Edit: Mo-
csok Csillag. Móra Kiadó, 208 old., 1990 Ft; Szepes Mária: Pöttyös Pan-
ni kedvenc meséi. Móra Kiadó, 48 old., 2290 Ft; Wass Albert:  Honfog-
lalás. Kráter Mûhely Egyesület. 26 old., 1500 Ft. 6
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„…amerikai állampolgárok, akik nem beszéltek
magyarul, mit tudhattak a forradalomról…”
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Tanulmányok a magyar forradalom és
szabadságharc amerikai emlékezetérôl

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 





Jonathan Webb: ELLOPTÁK!
Eltûnt mestermûvek galériája

Az albumban találha-
tó festmények – köz-
tük Munch, Goya,
Cezanne és Andy
Warhol alkotásai –
mind mûkincsrablás-
ban eltûnt és részint
megkerült remekmû-
vek. A könyv igazán
autentikus a témá-
ban: Julian Radcliffe
az Eltûnt Remekmû-
vek Regisztere (Art
Loss Register) elnö-
ke már eddig is több
száz millió dollár érté-
kû mûkincs megtalá-
lását segítette elô. 

A könyv, amellett,
hogy mûvészettörté-
neti szempontból
pontosan mutatja be
az alkotásokat, rend-

kívül szemléletesen írja le a fel-
tárt bûneseteket is, elárulva sok
érdekességet, szakmai titkot.
Ennek köszönhetôen nemcsak
a szakmabeliek, hanem a bûn-
esetek iránt érdeklôdô laikusok
kedvence is lehet.

Kriminálisan szórakoztató mû-
vészettörténet!

A megrendelt könyveket a GTR segítségével az ország bármely
pontjára díjmentesen házhoz szállítjuk.



Amit nálunk szecessziónak nevez-
nek, az Nagy-Britanniában a mo-
dern style, Olaszországban a stile

florale, Spanyolországban az arte jo-
ven vagy arte modernisto, Franciaor-

szágban és Belgiumban az art nou-
veau, Németországban a Jugendstil.

■ Már az elnevezések sokféleségébôl is ki-
tûnik, hogy amit ma szecessziónak neve-
zünk, az a maga korában mást és mást je-
lentett a különbözô hagyományokkal,
nemzeti sajátságokkal rendelkezô orszá-
gokban, régiókban. Ahogy számos mûvé-
szeti irányzat, ez is valamiféle ellenhatás
eredménye, válasz egy elôzô korra. Ez a
korszak a szecesszió esetében a historiz-
mus, melynek dísztelensége, akadémizmusa
visszatetszést váltott ki az új irányzat követô-
ibôl. Az új mûvészetfelfogás szerint a mûvé-
szetet össze kell hangolni a minden-
napi élettel, és ezáltal a legjelentékte-
lenebb hétköznapi tárgy is lehet mû-
alkotás. A racionális funkcionalitást
hordozó tárgyak készítése helyett
olyan díszítômûvészetet kell kidol-
gozni, mely magán viseli a természet
stílusjegyeit. Az art nouveau célja az
összes mûvészeti ágra kiterjedô, egységes
mûvészeti stílus kialakítása. Mivel a sze-
cesszió mindvégig megôrizte regionális szí-
nezetét, az Európára vagy az egész világ-
ra jellemzô korszakként nehéz defini-
álni. Mindemellett jellemzô rá a mû-
vészeti ágak egymásba játszása is, mely
a mûvészeti ágak szerinti tárgyalás-
módot teszi nehézkessé.

E tünékeny mûvészet regionalitása elle-
nére Párizs igen jelentôs szerepet vállalt a konti-
nens új mûvészetének fejlôdésében. Elôször is
itt rendezték az 1900-as világkiállítást, mely lehe-
tôséget nyújtott arra, hogy a különbözô országokban kü-
lönbözô néven futó irányzatok szembesülhessenek egymás-
sal, fény derülhessen a különbségekre és a hasonlóságokra.
Franciaországban virágzott fel a szecesszió egyik legfonto-
sabb és legmaradandóbb újdonsága, a plakátmûvészet is.
Természetesen a plakátok kirobbanó sikere és gyors elterje-
dése szoros összefüggésben állt az akkortájt fellépô reklá-
mozási igénnyel. Ezeket a szemet gyönyörködtetô, harsány
színeket használó, elegáns vonalvezetésû plakátokat ma-
napság is szívesen látnánk az utcán. Olyan tehetséges mû-
vészek készítették ôket, mint Jules Chéret (a mûfaj megte-
remtôje), Eugéne Grasset, Alfons Mucha, Henri de Tou-
louse-Lautrec. Szintén tért hódított a franciáknál a sze-
cesszió másik fontos grafikai mûfaja, a könyvillusztráció,
de természetesen nem csupán nálunk születtek ilyenfajta
mûalkotások, hanem Angliában, Berlinben, Münchenben,
illetve Moszkvában is, és persze Magyarországról se feled-
kezzünk el. Gyönyörû alkotások jöttek létre a francia üveg-
és porcelánmûvesek keze nyomán is, az ötvösmûvészet is

felvirágzott, díszes, ugyanakkor játé-
kos ékszerekben gyönyörködhetünk
a könyv lapjain is. A szecesszió
egyik legnagyobb nyeresége a bútor-
készítés felvirágoztatása, melyben a
franciák is élen jártak. Mindnyájan
láttunk már jellegzetes szecessziós
bútorokat, növénylábú asztalokat,
székeket, kimunkált tálalószekré-
nyeket vagy pohárszékeket. Érdekes,
hogy a ma már minden fürdôszobá-
ban megtalálható tükrös falipolc is e
korszak öröksége – angol találmány. 
Szintén az art nouveau öröksége a

kandallók és a tûzhelyek díszítése,
mázas téglával, csempével, vörös-
rézzel tették barátságosabbá az ad-
dig igen prózai berendezési tárgya-
kat. A szecesszió fedezte fel a vil-

lanyvilágítás mûvészi alkalmazását is, egyrészt az addig sötét,
súlyos drapériákkal burkolt belsô tereket kivilágították, más-
részt magát a lámpatestet mint mûvészeti alkotást fogták fel,

elég csak a Tiffany-lámpákra gondolnunk. A lámpák
által megváltozott a belsô terek hangulata is, hi-
szen a színezett üvegeken szemet gyönyörködtetô
fényjátékok jöhetnek létre. 
Elônyére vált volna a kötetnek, ha bôvebben mutat-

ja be a festészeti szecessziót, hiszen teljes életmûvek
születtek e stílus jegyében, elég Gustav Klimt, Ferdi-

nand Hodler vagy Walter Crane munkásságára utalnunk.
Egész Európában nevében hordta az új stílusirányzat az

újdonság, az ifjúság kifejezését. A szecesszió megnevezés lé-
nyegében csak az Osztrák–Magyar Monarchia területén ter-

jedt el. Ebben a „K und K” világban volt értelme a szó
eredeti jelentését – kivonulás –  kitágítva, azt hangsú-
lyozni, hogy szemben állnak az akadémikus mûvé-

szettel. Hazánkban a szecesszió nem hódított teret oly
mértékben, mint Európa más részeiben, mégis alig akad
olyan korabeli magyar mûvész, akinek egyes mûveire,

vagy életmûvének egy részére ne nyomta volna rá a bélye-
gét az új stílus. Ebben persze közreját-
szik az is, hogy a szecesszió mint stí-
lusirányzat, Magyarországon  mind-
végig együtt élt más irányzatokkal.
Mindezzel együtt természetesen ná-
lunk is jelentôs a szecesszió mûvésze-
ti öröksége, elég csak Lechner Ödön
építészeti mûremekeire vagy Róth
Miksa üvegablakaira gondolnunk. A
Herendi Porcelángyár színezett porce-
lánvázáit és Zsolnay Miklós kerámiáit
az 1900-as párizsi világkiállításon is
megcsodálhatták az érdeklôdôk,  de
nem csak iparmûvészeti remekek szü-
lettek, Rippl-Rónay József, Csontváry
vagy Gulácsy Lajos mûvei között is
szép számmal találunk a szecesszió
hatását illusztrálóakat.

Jolsvai Júlia

Szecesszió, Ventus Libro Kiadó
200 oldal, 5200 Ft 6
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A kivonulás



„A lélek dzsungel, ahol va-
lóságos veszélyek várnak

bennünket, nem olyanok,
mint egy játékteremben.

Az írásban még önma-
gunkkal is találkozhatunk.
Az kockázatos. De élveze-
tes is, hiszen történik vala-

mi. Az írást élethalál-kér-
désnek tartom...”

■ – Milyen szempontok alap-
ján válogatta össze az írásait?
– A kiadó arra kért, szedjem össze
az elmúlt 30 év legjobb esszéit,
amiket fontosnak tartok az éle-
temben, és egészítsem ki a mosta-
nában született írásaimmal. Így
jutott eszembe, hogy az utóbbi
néhány év legszórakoztatóbb írá-
sai – például Az élet színháza és
a Big Brother esszém mellett iro-
dalmi szintre emeljem internetes
blogjaim legjavát is. Írtam én blo-
got már 2006-ban a Blogtéren –
ma a Strandot a honlapomon
www.kornismihaly.hu – és teszek
fel szövegeket a honlapomra is.

Úgy gondolom, a jövô irodalma
készülôdik ebben a mûfajban. 

Sokat tûnôdtem, míg végül ar-
ra jutottam, nem butaság ebben
az agyonhajszolt világban külön
bekezdésekbe tenni egy-egy gon-
dolatot, és közte szünetet hagy-
ni, hogy az olvasóban megszü-
lethessen a vágy, hogy tovább
olvasson. Versszerûen van kom-
ponálva majd’ minden írás. Eh-
hez a kötethez, mivel esszék, nem
mellékelek lemezt, és eredetileg úgy
volt, hogy csak a szépirodalmi vagy
tanító mûveimhez jár, de lehet,
hogy utólag készítek egy külön han-
goskönyvet ebbôl a mûvembôl is.
– Miért tartja fontosnak felolvasni
a könyveit?
– Kétféle befogadó alkat létezik ma,
az egyik olvasni szeret, van rá ideje,
a másik örül, hogy felolvasnak neki,
míg ô teszi a dolgát. Azonban min-
den olvasó arra szomjas, hogy a mû-
ben személyesen találkozzon az al-

kotóval, az alkotással, az mintegy az ô
életébe, az ô szellemi terébe lépjen.
– Beszéljünk a könyv szerkezetérôl!
– A félelem dícsérete kiemelkedô rész-
letei mellett tartalmaz szabadelôadáso-
kat is a Feliratok a fehér égen – 2006-os
blogom neve volt ez. Az egyik az isten-
kérdésrôl szól, ez az egyik legfontosabb
szöveg a számomra. A másik a Brüsszel-
ben mondott ünnepi beszédem, ami
egy 1956-os megemlékezésen hangzott
el. Kádár-könyvemet, ami majd’ 400 ol-
dalas, megpróbáltam benne három ol-
dalba sûrítve összefoglalni, A harmadik6
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A remény alkotóerô
Decemberben megjelenô új könyve kapcsán
beszélgettünk Kornis Mihállyal
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elôadás munkáimnak arról a részérôl ad képet, amit szabad-
egyetemi elôadóként  a Magyar Író Akadémián töltök. Sze-
rintem az írást nem lehet tanítani, de azt el tudom mondani,
hogy milyen külsô és belsô feltételei vannak annak, hogy va-
laki író lehessen, miért jó az, és hogyan függ össze az önis-
meret fejlesztésével. A kötetet a Például ciklus zárja. Benne
olyan mûvészekrôl írok, akik számomra példák. Babits Mi-
hály, Mándy Iván, Erdély Miklós, Csernus Tibor, Esterházy
Péter, Orbán Ottó szerepel ebben a sorozatban most.
– Új könyve meghökkentôen összefüggô szöveg, holott
huszonöt év termése.
– Úgy látszik, egész életemben ugyanaz a pár dolog érdekel,
de az szenvedélyesen. Az élet mint csoda, a tudás természe-
te, hogy van-e Örökkévaló, és mi a dolgom az életben. Min-
dent meghatároz reményre való készségem. Bennem nagyon
nagy a remény, valószínûleg azért, mert végsôkig elkeseredett
ember vagyok. Úgy gondolom: nincs remény – azért kell re-
mélni. A remény alkotóerô. 

– Ha egy szöveggel elkészül, mi motiválja, hogy azt újra
meg újra átdolgozza?
– Azon írók közé tartozom, akik egész életükben egy köny-
vet írnak, az abba valókat viszont életük végéig javítják, töké-
letesítik. Ma már jobban tudok írni, mint sráckoromban. Az
ember minél tovább akar valamit, szinte függetlenül attól,
hogyan csinálja, javul: a folyamatos koncentráció, az önálló
élet és gondolkodás javítja a stílust. Amit valaha is írtam, sze-
retném rendesen megcsinálni, végleges formába önteni, mie-
lôtt meghalok. 
– A Például sorozatban felsorolt személyek a kultúra, a kü-
lönbözô mûvészeti ágak képviselôi. A filmrendezô, a köl-
tô, a képzômûvész, az író. Mégis valamiért az Ön szellemi
hovatartozását tekintve együtt jelennek meg. Mi ennek a
szoros összefonódásnak a titka?
– Az a közös bennük, hogy nem lehetett és nem lehet ôket
önmagukkal szembefordítani. Azt szeretem, mikor egy ember
önmagával azonos. Arra próbáltam példákat mutatni a
könyvben, ki hogyan képes ezt megvalósítani.

Illényi Mária

Kornis Mihály: Feliratok a fehér égen
Válogatott írások, elôadások, blogok
Kalligram, 2800 Ft

interjú







Minden erônkkel arra törekszünk,
hogy megleljünk valamit. Talán a

boldogságot. Cserna-Szabó András
egy egész könyvet írt errôl a keres-

gélésrôl, mégsem tudja, hogy hol ta-
lálható. A Pusziboltban levô elbu-

kások szerinte legalább annyira gyö-
nyörûek, mint a pillanatnyi rátalálá-

sok. Amúgy már kezdetekkor érez-
ni, hogy nem akar beszélni a

könyvrôl. Aztán kifejti: az olvasóra
bízza a fejtegetést. Az író csak ma-

radjon az írása mögött. Nem kell
nagy igazságokat mondani. 

■ – Mért baj, ha mindenki a boldogságról kérdezi?
– Ráírtuk a szerkesztôvel ezt a boldogság dumát, azóta át-
mentem dr. Csernusba, és mindenki azt kérdezi tôlem,
hogy mi a boldogság. Nem tudom. Olyan dolgok után kaj-
tatunk, amikrôl már régen bebizonyosodott, hogy nem
hozzák el a boldogságot. Alkotás, pénz, mûvészet, gyôze-
lem, hatalom, szerelem … Biztos, hogy több ember lôtte
már fôbe magát a szerelem miatt, mint amennyi a heroin-
ba halt bele. Még sincs a szerelem még betiltva…
– Hogyan írná át akkor a fülszöveget?
– Nem lenne benne a boldogság. A legtöbb irodalmi al-
kotás errôl szól, de a filmek is. Ez a legdrágább drog, ezért
kérdeznek engem is rögtön errôl. Az emberek rá vannak kattan-
va. Az errôl szóló könyveket remekül el lehet adni. Fülszöveget
írni meg nehéz.
– Talán nincs is tartós boldogság. Legfeljebb pillanatok vannak.
– Lehet. De az ember hiába sejti ezt, mégsem így él. Hinned kell
benne, különben felkötöd magad.
– Mi az a Puszibolt? 
– Egy olyan hely, ami kinyit és akkor minden nagyon jó, aztán
bezár és úgy érezzük, vége mindennek. Nem érhetô el mindig
az elégedettség.
– Egyáltalán miért bolt? A boldogságot vásároljuk? Mivel fi-
zetünk érte?
– Az életünkkel, és még többel. De ez már túl mély gondolat.
Ezek csak történetek.
– Mikor ír, nem akar mélységeket járni?
– Nem. Érvényes történeteket akarok mondani. 
– A Puszibolt olyan, mintha novellákat fûzött volna re-
génnyé. 
– A mûfaj mindegy. Nem novelláknak íródott, hanem összebo-
gozódott valaminek. Filmben ez elég gyakori cselekményszövés.
Megszokott, hogy másfél óra alatt nem egy vagy két fôhôsöd van,
hanem összefutó, keresztezôdô történetek. Az irodalomban ez rit-
kább megoldás. De nem érdemes a könyvem mûfajáról beszélni,
annyi fontos csak, hogy jó az elején kezdeni, mint egy regényt. 

Szerintem régen rossz, ha az író már az elején tudja, hogy mi
lesz belôle a végén. A szerkezet nálam közben alakul ki. Unalmas
lenne különben. Most is csak történeteket írtam, és a harmadik-

negyediknél még nem éreztem, hogy
a végére értem. Volt még a figuráim-
ban több is. Fôszereplôkbôl mellék-
szereplôk lettek más fejezetekben.
– Minden figurájának van valami
aberrációja.
– Már az egy aberráció, hogy keresik
a boldogságot.
– Úgy érti, minden ember aberrált?
– Valamilyen megközelítésben igen.
Ahelyett, hogy élnének, mind egy
megfoghatatlan valami után koslat-
nak. Olyat keresnek, amirôl azt sem
tudják, hogy létezik.
– Olvasóként sokszor elítéltem a
hôseit.
– A társadalom normáinak nem
megfelelô keresgélôt megbélyegzik.
Ma úgy keresni a boldogságot példá-

ul, hogy a drogokhoz nyúlsz, nem legális.
De azt nem vetik meg, akit az elégít ki,
hogy reggel hattól éjfélig dolgozik, felhal-
moz egy csomó pénzt, de nincs ideje el-
költeni. Ez kevésbé aberrált? Társadalmi
megállapodások irányítják az egészet.
– Ezeket a köztünk élô beteges embe-
reket idilli környezetbe rajzolja, eleme-
li a valóságtól.
– Ez alkat kérdése. Az író mindig tapo-
gatja, hogy mi az, amiben elég tehetsé-
ges. Van, akinek nincs szüksége fantáziá-
ra, mert olyan jól adja vissza a valóságot.

Charles Bukowski könyvei például olyanok, mintha a blogját ol-
vasnánk. Végtelenül realista. Mások saját világot teremtenek.
Mindkettô ugyanolyan jó. De Heinrich Heine mondása érvé-
nyes lehet: „Mindannyian azt írunk, amit tudunk, kivéve Herr
Goethe-t, aki azt ír, amit akar.”
– Szeret egyáltalán a könyvérôl beszélni?
– Azért is nehéz errôl a könyvrôl beszélni, mert nagyon szemé-
lyes. Soha nem is írtam még ilyen személyeset. Nyilván nem ró-
lam szólnak a történetek: nem szerelmeskedek legyekkel, nem hô-
légballonozok, de mégis olyan helyzetekrôl szól áttételesen, ami-
ket megéltem. Így mosódnak át rajtam. A valóságból pedig szál-
kák maradnak, amihez nincs mit hozzátennem. Szerintem min-
den benne van a könyvben. Vagy megérinti az olvasót, vagy nem.
Nem tudok nagy igazságokat mondani, a könyvembôl remélem,
hogy sokkal több kiderül. Szerintem Krúdy volt az egyetlen, aki-
nek a történeteibôl úgy keveredik ki az ember, hogy szinte észre-
vétlenül egy igazságot is kap. Számomra az is jó, ha az olvasó egy-
szerûen csak élvezi, ami 260 oldalon keresztül történik vele. 
– Az író civilben inkább hallgasson?
– Éppen hogy jó menedék az írás: nem kell elôbújni az íróasz-
tal mögül, hanem a mûveken keresztül lehet kritizálni a világot. 
– Belefogott már valami újba?
– Folyamatosan irogatok történeteket, de ki tudja még, mi
lesz belôle? 

Ócsai Dorottya
Cserna-Szabó András: Puszibolt
Magvetô, 262 oldal, 2690 Ft

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

6
6
4

interjú

Mindenki keresi a Pusziboltot
Beszélgetés Cserna-Szabó Andrással





„Óh ne mondjátok azt, hogy a könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
Mert a Könyv is Élet és él, mint az ember,

Így él: Emberben könyv, s a Könyvben az Ember”
(Babits Mihály: Ritmus a könyvrôl) 

Szimbolikus jelentôségû, hogy a ha-
zánkban széles körben ismert személyi-
ségekkel az olvasásról folytatott beszél-

getéseket a Magyar Tudományos Akadé-
mián kezdem. A díszlépcsôn fölfelé bal-
lagva van idô elgondolkodni, hogy gróf

Széchenyi István a magyar nyelv érde-
kében szorgalmazta az Akadémia meg-
alapítását. Az intézmény kezdetben is
sikerrel pártfogolta az irodalmat, szín-

játszást, gyûjttette a népköltészetet,
színmûveket íratott, megalapozta a ha-

zai tudományos könyvkiadást.

■ Mára – noha a Nyelvi és Irodalmi Osztály az
elsô az MTA tizenegy osztálya közül, s még két
másik képviseli a humán diszciplínákat – több-
ségbe kerültek a természettudományok. Az MTA
fizikus elnöke, Pálinkás József a közel kétszáz esz-
tendô utolsó hat évtizedében történt hangsúlyel-
tolódással kezdi a beszélgetést:
– Kétségtelen, hogy hajdanán a filozófia sokkal
nagyobb szerepet töltött be a mindennapi élet-
ben, mint ma, összehasonlítva, mondjuk, az ak-
kor még alig létezô biológiával. Ahogy kitágult a
tudományok köre, úgy csökkent a társadalom- és
bölcsészeti tudományok relatív súlya. De az aka-
démia tagjai, bármi legyen is a szakterületük, köz-
tudottan jártasak mind az irodalomban, mind a
történelemben.
– Fontosnak tartja ezt a tudomány mai, erôsen
specializálódott világban is?
– Talán minden korábbinál fontosabb ez most
ahhoz, hogy el tudjunk igazodni a világban. A tu-
dás, a tanítás mindig ezt a célt szolgálta, s ehhez
manapság sok minden hozzátartozik az eszmetör-
ténet valamilyen szintû tanulmányozásától kezdve addig,
hogy ha egy fizikus tudni akar a biológia újabb eredményei-
rôl, akkor ismeretterjesztô szakirodalomból tájékozódik. 
– Változtak-e elnök úr olvasmányai attól, hogy komoly
közéleti szerepkörbe került?
–  Nyilván közéleti szerepemmel is összefügg, hogy manap-
ság közgazdaságtani és politikai szakirodalmat is gyakran for-
gatok, míg korábban a fizika eredményeit feldolgozó mûvek
mellett többnyire a szépirodalmat bújtam. A körülöttem le-
vô világ megértéséhez tanulmányozom például John Kekes
könyveit vagy a befolyásos angol konzervatív filozófusnak,

Roger Scrutonnak az írásait. Ha akarjuk, ha nem, körülvesz
bennünket a globális pénzügyi válság és ennek nyomán egy
gazdasági recesszió, szerintem ez a mai értelmiség nagy részét
arra indítja, hogy ezekkel kapcsolatosan olyan ismeretet sze-
rezzen, amely segít ennek a folyamatnak a megértésében.
Ezerfajta hatás ér bennünket, de ennek még mindig a könyv
az egyik fô forrása, noha az interneten fellelhetô informáci-
ók egyre jobban meghatározzák azt, hogy ki mit lát, ki mit is-
mer, tud a világról.
– Mindenkinek van elsô olvasmányélménye, az öné
mi volt?
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A lelket edzi az irodalom
Beszélgetés Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével

emberben könyv



– Verne A tizenöt éves kapitányát olvastam végig elôször hét-
nyolc évesen. Nem voltam csodagyerek, csak a nagynéném
már iskoláskorom elôtt megtanított írni-olvasni. Emlékszem,
azt a kötetet a kis falusi vegyesboltban vették meg nekem a
szüleim. Késôbb nagy hatással volt rám Az öreg halász és a
tenger, az Iván Gyenyiszovics egy napja, a József és testvérei
Thomas Manntól, az Édentôl keletre Steinbecktôl vagy
Saint-Exupéry Éjszakai repülése.
– Vajon ezek nem csak a múlt század elsô kétharmadában
születettek élményei, hiszen ahogy hallani, a fiatalok nagy
része olyannyira idegenkedik az olvasástól, hogy Gárdo-
nyit és Jókait is egyszerûsítve kell kiadni, hátha így a ke-
zükbe veszik?
– Elvi és gyakorlati szempontból is elfogadhatatlannak tar-
tom, hogy ezeknek a könyveknek a tartalmi kivonatait válto-
zatlan szerzôjelöléssel megjelentetik. Ez egyrészt plágium ak-
kor is, ha ennyi évvel a szerzô halála után már nem kell jog-
díjat fizetni. Másrészt a kulturális örökségünk olyan rongálá-
sa, mintha a Parlament egyharmadát lebontanánk és kocka
alakú házat építenénk oda, mondván, hogy a mai ember nem
szereti ezeket a díszeket meg furcsa cirádákat. Harmadrészt
pedig ez az igénytelenségnek tett engedmény. Ha sokan men-
nek az utcára, és azt mondják, legyen szabad a rablás, akkor
talán azt fogjuk mondani, hogy na jó, akkor egy kicsit lehes-
sen lopni? A fiatal nemzedék fizikailag elpuhul, mert nem
hajlandó testmozgásra, de elsatnyul szellemileg is, mert nem
hajlandó szellemi erôfeszítésre, és elsatnyul lelkileg, mert
nem hajlandó lelki erôfeszítésre. Könnyebb a tévé bugyuta
történeteit nézni, amelyek még csak érzelmileg sem érintik
meg nézôjüket.
– Ön volt oktatási miniszter is, miféle megoldási lehetô-
ségben bízik?
– Nem tartom helyesnek, hogy a fiatalok erôfeszítések elôtti
megtorpanásának engedjünk a nevelésben. Ha olyan fizikai ál-
lapotban vagyok, hogy könnyedén föl tudok menni egy hegy-
re, s onnan körülnézni, akkor ez kellemes élményem marad.
Ha valaki az elsô húsz méter után lerogyik, akkor a kirándu-
lás az ô számára érthetôen nem jelent örömet. Az olvasással
nagyjából ugyanez a helyzet. Ha nem tudják elérni azt a kü-
szöböt a diákok, amelytôl kezdve az olvasás élményt jelent,
akkor baj van. Valahogy ezt a gátat kellene áttörni. Hogy a
mai tanulók késôbb megértsék a világot, és ne lehessen ôket
egyszerû furfanggal is becsapni, ahhoz szellemi erôfeszítésre
van szükségük, amelyre a fizika vagy a matematika megtanu-
lása vagy egy könyv elolvasása teszi alkalmassá ôket. És a szép-
irodalom nemcsak az értelmet, de a lelket is megedzi.
– Miként értsük, hogy az olvasás megedzi a lelket?
– Nem véletlenül említettem kedvenceim között Az öreg halász
és a tengert meg az Iván Gyenyiszovics egy napját. Mindkettô-
ben fölösleges valójában a fôhôsök iszonyatos erôfeszítése: a
halnak csak a csontváza marad partra éréskor, a fagyban fölépí-
tett ház a tavaszi olvadáskor összedôl. A túlélésért vállalják a
hôsök a keserves szenvedést. A mai fiatal élete során szembeke-
rülhet olyasmivel, ami hihetetlen küszködést követel tôle. Az
ilyen könyvélmény megsokszorozhatja az erejét.  Vagy: tudja
mit tegyen, ha szegény és korábban nem befolyásos emberként
hirtelen döntéshozó helyzetbe kerül, amennyiben olvasta ho-
gyan viselkedett a gödörbôl kikerült József a felügyelete alá
utalt emberekkel a fáraó számadójaként Thomas Mann mûvé-
ben.  A kortársak közül pedig Szilágyi István Hollóidôjét emlí-
teném, amely azzal szembesít, hogy ha egy közösség életben
akar maradni, meg kell szilárdítania az összetartó erôit. Abban
segítenek az irodalmi alkotások, hogy a saját életünkben helye-
sen éljük meg az ilyen helyzeteket.

Mátraházi Zsuzsa

emberben könyv







A népi mozgalomról és a Magyar Közösség-
perrôl közöl dokumentumokat legújabb

könyvében Huszár Tibor. A Corvina
Könyvkiadónál megjelent kötet a Bibó esté-
je címet viseli, s a témakörökben írt két Bi-

bó-levél gondos elemzéssel egybefûzött rész-
letei mellett fontos történelmi adalékokat ol-
vashatunk: a Magyar Közösség-perben halál-
ra ítélt Donáth György utolsó szó jogán el-

mondott ötórás beszédének hiteles gyorsírói
jegyzôkönyvét és országgyûlési felszólalásai-
nak szövegét, továbbá „elôhangokat” Rákosi

Mátyástól és Révai Józseftôl a mûperekrôl.

■ – A könyv bemutatóján Rainer M. János történész mellett
az Ön beszélgetôtársa volt Závada Pál, aki legutóbbi regényé-
ben ugyancsak központi szerepet szán a Magyar Közösség-per-
nek. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy a mindennapi köz-
életben felerôsödött hangok irányították Önöket e korábban
nemigen firtatott téma felé, s adtak késztetést, hogy a Bibó-
könyv egy elismerésre érdemes 20. századi gondolkodó állás-
foglalását láttassa feketén-fehéren a Horthy-rendszerrôl, a terü-
leti revízióról, a fajvédelemrôl.
– Závada Pál regényét nagyra tartom, annak idején hallgatónk volt
az ELTE szociológiai tanszékén. Örülök, hogy azután sem veszítet-
te el szociológiai érzékenységét, hogy a szépirodalomnál cövekelt
le. A mindennapi közhangulattól senki sem tudja elvonatkoztatni
magát, ez legfeljebb önámítás, mert állampolgárként mindenki
résztvevôje és szenvedô alanya a napi eseményeknek. A könyv té-
máját mégsem ezek a mai vagy tegnapi folyamatok hívták elô, ha-
nem a magyar társadalomban mélyebben benne rejtôzô, s néha fel-
színre törô vélemények, lényegében azok a szavak, amelyeket en-
nek a könyvnek az egyik fôszereplôje, Donáth György az utolsó szó
jogán elmondott. Bibót is ennek a tartalma inspirálta arra, hogy
megírja levelét a törvénytelen perrôl, mert ô az ítéletet justizmord-
nak tartotta, mégis elmondta a fenntartásait azokkal az elvekkel
kapcsolatban, amelyeket Donáth végsô beszédében kifejtett. En-
gem pedig e két Bibó-levél ösztönzött könyvírásra, mert a szerzô
nagymérvû állampolgári felelôssége és szellemi, erkölcsi integritása
tükrözôdik belôlük. Sok minden, ami ma történik különbözô szél-
sô pólusokon, azt mutatja, hogy Bibó megérzése igaznak bizo-
nyult: mindaddig semmi esély sincs a strukturális társadalmi fejlô-
désben gyökerezô problémák megoldására, amíg e társadalomlélek-
tani problémákról nem lesz tiszta beszéd, nem alakul ki nyílt vita. 
– Mikor kezdte Bibót foglalkoztatni a Magyar Közösség ügye?
– Rögtön a háború után, 1947-ben írt a Magyar Közösségrôl, s hi-
hetetlen problémaérzékenységével már akkor észlelt bizonyos el-
lentmondásokat, feszültségeket és anakronizmusokat. Nyugtalanító
tünetnek látta, hogy a Magyar Közösség „nemzeti és középosztályi
sértôdöttségében vagy a parasztromantikában megrekedt, a magyar-
ság nemzeti problémáinak társadalmi vonatkozásaival szemben vak,
csak svábokat és zsidókat látó elemei… a sváb és a zsidó összetartás
mintájára a magyar fajösszetartozásnak valamiféle szervezetét akar-
ták összehozni”. A résztvevôket nem tekintette politikailag azonos

gondolkodásúnak, kimondta, hogy „van-
nak közöttük hiteles és annak idején a he-
lyüket megállott Hitler-ellenesek is”. Az-
tán 1978-ban Arany Bálint, a per egyko-
ri, fogházra ítélt vádlottja kérte Bibót,
hogy Donáth utolsó szavainak ismereté-
ben mérlegelje, nem kívánna-e módosíta-
ni korábbi álláspontján. 
– Mi köti össze ezt az ügyet a
könyv másik témájával, a népi moz-
galommal?
– Az, hogy Bibó mindkét témával kap-
csolatos elemzése egy évben született,
látszólagos párhuzam. Tudni kell, hogy
ô hosszan betegeskedett, Borbándi Gyu-
la Der Ungarische Populismus címû
könyve, amelyhez akkor még csak néme-
tül lehetett hozzáférni, évek óta ott volt

már az asztalán. Kezemben tartottam a példányt, amelyet Bibó ol-
dalról oldalra, sorról sorra jegyzetekkel látott el. Alapossága a Bor-
bándihoz írt levélbôl is kiderül, szinte szerzôrôl szerzôre, Kodolá-
nyitól Szabó Lôrincen át Erdei Ferencig jellemzi a népi mozgalom
minden szereplôjét. A Magyar Közösség-pernek ezzel direkt kap-
csolata legfeljebb annyi, hogy a csoportosulás egyik-másik tagjára,
talán leginkább azokra a paraszt sorból származó, magas intellektu-
alitású szereplôkre, mint amilyennek például a Kiss Sándort mond-
hatjuk, nagy hatással voltak a népi írók. Ez egyféle vibrálásszerû köl-
csönös egymásra hatás. A Bibó-szövegekben is találunk azonossá-
got, nevezetesen a Horthy-rendszer jellemzését illetôen. Bibó azt
mondja, hogy nem volt igaza Rákosinak, amikor a Horthy-rend-
szert a fasizmussal azonosította, de Borbándi túl megengedô véle-
ményével szintén szemben áll Bibó álláspontja: „a Horthy-rendszer
indulásakor és befejezésekor félfasiszta rendszer volt, a közbülsô,
konszolidált idôben pedig konzervatív rendôrállam”. József Attilá-
nak vannak értô sorai errôl a Hazám címû költeményében: „Cicáz-
nak a szép csendôrtollak, / mosolyognak és szavatolnak, / megír-
ják, ki lesz a követ, / hisz »nyiltan« dönt, ki ezer éve / magával köt-
ve mint  kéve, / sunyít vagy parancsot követ.”
– Esetleg a Bibó estéje könyvcímnek is irodalmi indíttatása van,
netalán Arany Jánosra utal?
– Igen, méghozzá az Ôszikékre. Bibó István e két levelét élete utol-
só évében írta, s noha ezek nem tekinthetôk szellemi végrendeletnek,
mégis segítenek megrajzolni a bibói személyiség portréját, mutatják
rendíthetetlen értéktudatát és vitapartnerei iránti megbecsülését.
– Az Ôszikéket rejtô Kapcsos könyvben magánéleti kudarcok is
szerepelnek, és tudjuk, Arany János pályájának méltó értékelé-
se sokáig váratott magára…
– Magam az 1970-es évek vége felé készítettem Bibóval az 1945 elôt-
ti és utáni évekrôl interjúkat. Tudvalevô, mennyit volt börtönben,
és késôbb is rengeteg sérelem érte, nem beszélve arról, hogy én egy
olyan tanszék vezetôjeként kérdeztem, amelynek az élén neki kellett
volna állnia. Mégis tárgyilagosan, szerényen válaszolt; a vele való be-
szélgetések sose múló élmények számomra. Éppen ezért fájlalom,
hogy a mai politika és közvélekedés még odáig sem jutott el, hogy
Bibóról a fôvárosban utcát, teret nevezzenek el, amint az egy becsü-
letben álló gondolkodó esetében elvárható volna. 

Mátraházi Zsuzsa
Huszár Tibor: Bibó estéje
Corvina, 292 oldal, 2690 Ft
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Bibó István „Kapcsos könyve”
A két utolsó levélrôl beszél Huszár Tibor
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A magyar lelkiállapot különbözô
aspektusait vizsgálja az az átfogó

tanulmánykötet, mely a közel-
múltban jelent meg Dr. Kopp

Mária orvos, pszichológus, egye-
temi tanár, a SOTE Magatartástu-

dományi Intézet alapítójának
szerkesztésében. A magyar népes-

ség lelkiállapotának jellemzôirôl
1992-ben jelent meg utoljára ha-

sonló helyzetkép, akkor Dr. Kopp
Mária és Dr. Skrabski Árpád szo-
ciológus társszerzôktôl. Jelen kö-
tetben nem csak a szerzôk száma

(akik közül tizennégyen a pro-
fesszor asszony saját PhD-hallga-
tói), de a témák köre is kibôvült.  

■ – 1983 óta országos, reprezentatív felmérések segítségével fo-
lyamatosan vizsgáltuk a lelkiállapot és az egészségi állapot
összefüggéseit. ’83-ban 6000, ’88-ban 21 ezer, majd ’95-ben és
2002-ben 12 600 személlyel készítettünk interjút, ’2006-ban pe-
dig 4500 embert kerestünk fel ismételtem korábbi interjú-ala-
nyaink közül. 
– Hogyan jellemezné általánosságban a magyar lelkiálla-
potot?
– A magyar lelkiállapotról összességében elmondható, hogy
igen nagy feszültség húzódik az értékek szintje, valamint a
megélt valóság között. Az elôbbi tekintetében a magyar társa-
dalom – európai viszonylatban – több szempontból is a leg-
egészségesebbek közé tartozik. A demográfiai mutatók ellené-
re például hazánk az egyik legcsaládcentrikusabb nemzet; a
legtöbben nálunk állítják azt, hogy „nem lehet igazán boldog
az, akinek nincs gyereke”. Hasonlóan pozitív eredményt mu-
tat egy most bevezetett – külsô-belsô értékekre irányuló – ér-
tékvizsgálat, mely megmutatja, hogy a többség számára a bel-
sô harmónia, a társas kapcsolatok és az egészség jóval fonto-
sabb, mint az anyagi jólét. Az értékekkel szemben azonban a
megélt valóság szintjén a magyar lelkiállapot tragikus „kórké-
pet” mutat: a jelenlegi helyzet a magyar társadalom nagyon
súlyos, lázas, beteg állapota.

2002-ben a megkérdezettek 50%-a nyilatkozta, hogy „senki
sem törôdik azzal, hogy mi történik a másikkal”. Ez az arány a
jelenlegi felmérés idejére 80%-osra emelkedett, ami azt jelzi,
hogy az emberek bizalmatlanok egymással szemben, nincs jö-
vôképük, és úgy érzik, hogy nincsenek közös értékek. (Svédor-

szágban ez az arány 30%.) Az általános bizalomvesztés és a ki-
látástalanság érzése borzasztó súlyos stresszforrás, melyrôl ki-
mutatható, hogy – többek közt – a férfiak idô elôtti halálozásá-
nak hátterében mint veszélyeztetô faktor áll. A felméréseket fo-
lyamatosan végeztük, így azok általános tendenciákat is jelez-
nek. ’88 és ’95 között drámai módon romlott a helyzet, 1995.
és 2002. között stagnált, majd 2002. és 2006. között ismét tra-
gikus méretekben rosszabbodott. Ezt a romlást jól prezentálja
a kezelésre szoruló depressziós betegek aránya is, mely a vizs-
gált idôszakban 14-rôl 20%-ra növekedett. A férfiak idô elôtti
halálozásának aránya szintén rendkívül rossz. Ma annak való-
színûsége, hogy egy magyar férfi megéli a 65. életévét, 64%, míg
ez a mutató egy svéd férfi esetében 89%.
– Mennyiben általános ez a helyzet a kelet-európai országok
esetében?
– Valamennyi volt szocialista ország lelkiállapotában volt egy
átmeneti rosszabbodás, ám a felmérések tanúsága szerint
Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Románia már túljutott
a mélyponton, és folyamatosan javulnak az egykori mutatók.
A mi helyzetünk – akár a depressziós betegek arányát, akár a
férfiak idô elôtti halálozását, akár a bizalom- és értékvesztést
tekintjük – az ukrán és az orosz társadalom lelkiállapotához
hasonló.
– A kötet alapgondolata, hogy „az esélyerôsítésben a
stresszel való megbirkózási készséget kellene erôsíteni.” Mi-
lyen esélyegyenlôségi kérdésekkel foglalkozik a kötet?
– Nagyon részletes pszichológiai, szociológiai, demográfiai és
egészségre vonatkozó kérdésekbôl álló, országos, reprezentatív
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A magyar lelkiállapot helyzetképe
Beszélgetés Dr. Kopp Máriával

interjú



felmérést végeztünk a cigányság helyzetérôl, valamint vizsgál-
tuk a lehetséges kivezetô utakat, mindenekelôtt az oktatás ki-
emelkedô szerepét. Vizsgáltuk a szociális helyzet, az iskolai vég-
zettség és az egészségi állapot összefüggéseit. Ma, Magyarorszá-
gon mintegy 17 év a különbség a legalacsonyabb és a legmaga-
sabb iskolai végzettségûek várható idôtartama között. Ez szin-
tén az orosz, ukrán mutatóknak felel meg. Több tanulmány
foglalkozik a nôk esélyegyenlôségével. Itt is elkeserítô adatok-
kal találkozunk. 10 magyar fiatal nô összesen 23 gyereket sze-
retne, ám a tervezettbôl 13 gyerek születik meg. Míg a 8 általá-
nost (vagy annál kevesebbet) végzett nôk esetében megszület-
nek a tervezett gyerekek, addig a magasabb iskolai végzettségû-
eknél valamivel kevesebb, mint a fele jön világra. A család és
karrier összeegyeztethetetlenségébôl adódó stressz súlyos egész-
ségkárosító faktor. Szintén súlyos diszkrimináció, hogy a gyer-
mekes fiatal nôknek és férfiaknak rosszabb az életminôsége,
mint a gyermekteleneknek. A késôbbi életkorban azonban a
gyermekkel való jó kapcsolat fontos egészségvédô tényezô, ér-
dekes módon a férfiak esetében még nagyobb mértékben, mint
a nôknél. 

Kötetünk alcíme: Esélyerôsítés és életminôség a mai magyar
társadalomban. Ennek megfelelôen minden fejezetben azt pró-
báltuk kiemelni, hogyan lehetne javítani a helyzeten. A vizsgá-
latot elvégeztük az egyén, a kisebb közösségek, valamint a tár-
sadalom szintjén, illetve a különbözô életkorokban, születéstôl
az idôskorig. A meghosszabbodott életévek forradalma c. feje-
zetben arról a súlyos problémáról írtam, hogy a magyar társa-
dalom nem hasznosítja kellôképpen az idôs emberek energiá-
ját, készségeit. A munkahelyi stressz hatásait, valamint leküzdé-
si módjait több oldalról vizsgáltuk. Az Európai Unió '99-ben
keretszerzôdésben rögzítette, hogy a munkáltatónak kötelessé-
ge megelôzni a tartós munkahelyi stresszt, mely a gazdasági
helyzetre is hatással bír. Egyes felmérések szerint egy nemzet a
GDP-nek 1%-át veszíti el a munkahelyi stressz következtében
beálló munkaképesség-csökkenés következtében, de más felmé-
rések akár a GDP 10%-áról is beszélnek. 
– A tanulmányokból kiderül, hogy a magyar ember a külsô
„fenyegetettséggel” szemben a családba, a baráti közössé-
gekbe való visszahúzódással védekezik. A vallás valamint a
civil közösségekhez való tartozás sokak számára szintén
alapvetô erôforrást jelent. Milyen tendenciák mutatkoznak
az utóbbiakban?
– 2002. és 2006. között jelentôsen csökkent a nem hívôk ará-
nya Magyarországon, valamint kisebb mértékben csökkent a
vallásukat valamely felekezetben gyakorlók aránya is, emellett
– arányában nagyobb mértékben – növekedett a „maguk mód-
ján vallásosak” száma. Itt arra az érdekes felismerésre jutottunk,
hogy míg az egyházukban vallásukat gyakorlók védettebbek a
testi-lelki betegségekkel szemben, addig a „maguk módján val-
lásosak” még a nem hívôknél is nagyobb rizikófaktoroknak
vannak kitéve. Ez az adat megerôsíti korábbi meggyôzôdésün-
ket, hogy a közösséghez tartozás alapvetô eleme a vallásosság-
nak. A civil szervezetekhez tartozók szintén egészségesebbek
embertársaiknál, feltehetôen a közösségi élmény nyújtotta biz-
tonságból kifolyólag. ’90 körül hazánkban tízszer több civil
szervezet mûködött, mint bármely szomszédunknál, ám a
2002. és 2006. között sajnos jelentôsen csökkent a civil szerve-
zetekben résztvevôk aránya.
– A felmérések tükrében, Ön mennyire látja optimistán a
helyzetet? 
– Optimista vagyok, mivel – ahogy mondtam – társadalmunk
az értékek szintjén kifejezetten egészséges, tehát rendelkezik
azokkal az erôforrásokkal, melyek segítségével ezek a negatív
tendenciák megfordíthatóak.

Maczkay Zsaklin

interjú

ÚJ MESEKÖNYV

T/F: 339-8498
santos.kiado@t-online.hu

www.santoskiado.hu









Ki tudja, mit csinált a pákász és a darvász, hogyan va-
dásztak régen, miként éltek a szilaj pásztorok, milyen
munkát végeztek a sóvágók, hamuzsírégetôk, himpel-

lérek, szappanfôzôk, olajütôk, vákáncsosok, vagy a cif-
raszûrszabók? Selmeczi Kovács Attila nagy méretû,

reprezentatív képes albuma afféle régi, elfeledett mes-
terségeket mutat be, rövid fejezetekben, a népszerû is-
meretterjesztés ismérvei szerint. A „megsárgult”, régies
jellegû papírra nyomtatott, több száz képpel illusztrált
képeskönyvnek valódi múltidézô hangulata van. Az is-

mert néprajzkutató munkája nem tudományos mo-
nográfia, hanem sajátos szemelvénysor, néprajzi mo-

zaik egy letûnt világ letûnt életformáiról.

■ – Az elôszóban említi, hogy régi cikkeibôl, a Magyar Rádióban
elhangzott ismeretterjesztô elôadásaiból és a „Néprajz gyerekek-
nek” címû múzeumi kiadványsorozat írásaiból szerkesztette a
könyvet.
– A témákat egy egész élet munkássága adta: a mesterségek témakör
lett az alapja a kötetnek, azaz olyan archaikus foglalkozások bemuta-
tása, mint a kôsóbányászat, a sziksófôzés, a salétromfôzés, a mészáros-
ság, a gyertyaöntés, az olaj- és vízárusság, a borvizes szekeresség, a mol-
nárság, a bútorkészítô ács, a takács mesterség, vagy a kékfestés, hogy
ne azokat említsem, melyekre a bevezetô hivatkozik. Az egykori mes-
terségeken túl a kiadó kíváncsi volt a régi életmódra is, arra, hogyan
éltek a pákászok, csíkászok, a szilaj pásztorok, akiknek ma már nyo-
muk sincs, hiszen amit a nemzeti parkokban lovasbemutatóként lá-
tunk, mûvi dolog. Ehhez csatlakozott a földmûvelés, amelyben a ve-
téstôl a kenyérsütésig minden verejtékes munkafolyamat szerepel.
Ezenkívül mindennapi életképeket is megidézek a múltból, az olvasó
megismerkedhet a füstöskonyhával, régi ételek receptjeivel, a csûrrel és
az ökörtartással, vagy a legszegényebb rétegbôl kikerült részesaratók-
kal, kukoricacsôszökkel, ôrzôgyerekekkel. Néhány példát említek a ré-
gi társaséletbôl, szó esik a kukoricafosztásról, a csûrdöngölôrôl, a fo-
nóról, vagy a palóc „vendégségrôl”.
– Olyan mesterségek sorát idézi meg, amelyekrôl a mai nemzedék-
nek sejtelme sincs.
– A vegyipari jellegû mesterségek például már régen elfelejtôdtek, hi-
szen a 19. század technikai forradalma új technológiákat és gyárakban
elôállított termékeket hozott. Feleslegessé vált például a salétromfôzés,
amely eredetileg a puskaporgyártás alapja volt, vagy a hamuzsírégetés,
amely az üveggyártás vagy a bôrcserzés nélkülözhetetlen anyaga volt.
Egy sor régi fogalmat, elnevezést, terminológiát meg kellett magyaráz-
ni, tisztázni, kik voltak például a himpellérek (a hentesek elôdjei), vagy
a cellérek (a sószállítók). Próbáltam röviden feleleveníteni egy-egy rég
elfeledett mesterséget, és sok képpel illusztrálni. 
– Volt olyan, amit még személyesen gyûjtött az elmúlt évtizedek-
ben, vagy csak történelmi dokumentumokból, régi gyûjtôk adatai-
ból dolgozott?
– Három-négy évtizeddel ezelôtt még módomban állt több mestertôl:
mészárostól, olajütôktôl, molnároktól, és az ország különbözô terüle-
tének földmûveseitôl gyûjtenem. De sok régi írást, elfeledett forrást,
kézikönyvet is kézbe kellett venni, aztán helytörténeti írásokat, régi
könyveket, képes folyóiratokat, és természetesen a szaktudományos
publikációkat. Ez év elejének négy hónapos megfeszített munkájával

állt össze a képszerkesztôvel együtt-
mûködve az anyag. Ilyen – a mes-
terségek és az életmód tekintetében
– átfogó kötet nem született még a
néprajzi ismeretterjesztésben. 
– Nagyon szép ez az album, ren-
geteg a képanyag: régi fotográfiák
(régi neves fotográfusok és gyûj-
tôk képei), festmények (ismert és
kevésbé ismert mûvészek ecsetje
nyomán), rajzok, tárgyakról ké-
szült felvételek, több száz illuszt-
ráció. Nem is gondolnánk, mi-
lyen kincsek vannak a Néprajzi
Múzeumban…
– Igen, a Néprajzi Múzeum alapve-
tô forrást jelentett, és támogatást
nyújtott a képanyag közreadásá-

ban: válogathattam a rajzgyûjteménybôl, a fotógyûjteménybôl, az
adattárból. Németh János tervezte meg ilyen gyönyörûre a könyvet.
Magam sem gondoltam volna, hogy ennyi minden belefér. Az volt a
szándékom, hogy a lappangó, kevéssé ismert képek is helyet kapjanak
a könyvben. A kötet végén részletes irodalomjegyzék és képjegyzék ta-
lálható, amely az érdeklôdôknek segítséget ad a további kutatáshoz.
– A képanyag a teljes magyar nyelvi területet lefedi a Kárpát-me-
dencében.
– Igyekeztem átfogó képet adni, ugyanakkor bizonyos kulturális jelen-
ségek tájspecifikusak, mint például az erdélyi sóvágók mestersége, vagy
a debreceni vákáncsosok tevékenysége. 
– A mesterségek bemutatásán keresztül, illetve a népéleti fejezetek
révén bepillantást nyerhetünk a régi társadalmi rendbe, a hagyo-
mányozás erejére és a nagycsaládi szervezetre. Az utószóból úgy
tûnik, hogy a régi világ a kutató számára ideálisabbnak tetszik…
– Morálisan mindenképpen. Ma leginkább csak jogok vannak, kötele-
zettségek alig. Persze a régi falusi élet sem volt tökéletes. Ugyanis egy-
kor a hagyomány mintegy abroncsba fogta az egyént, nem engedte ki-
törni, a legkisebb kilengés is devianciának minôsült. Viszont olyan kö-
zösségi szellemet biztosított, amihez mindenki igazodni tudott. Em-
berközpontú, humánusabb volt az a világ, jóllehet sokkal egyszerûbb,
primitívebb és durvább is egyben. 
– Ezek a régi emberek hihetetlen nehéz körülmények között éltek
és dolgoztak, kemény fizikai munkát végeztek életük végéig.
– Majdnem mindent kézzel, verejtékkel állítottak elô, de meg is be-
csülték a munkájuk eredményét. Bármennyire nem idealizálhat a ku-
tató, bevallom, ha betekintek a pákászok izgalmas életébe, magam is
kedvet kapok, hogy beálljak közéjük, jóllehet az élet nyilvánvalóan
sokkal küzdelmesebb volt. Ma már csak a szépségét és a különlegessé-
gét látjuk ennek a régmúlt világnak. Gondoljunk csak a középkori Kin-
cses Magyarországra, amikor az erdôk tele voltak vaddal, a folyók hal-
lal, és tiszta volt a levegô. Az eszünkbe sem jut, hogy milliónyi mosz-
kitó, légy, és szipoly keserítette az emberek életét! A fôurak szinte meg-
fagytak rideg kôváraikban, mert a kandalló tüze csak gyéren melegí-
tett, a parasztok a földbe vájt kunyhóikban melegben éltek ugyan, de
a földbôl kicsapódó ártó párák megbetegítették ôket! Még a kutató is
csak mai fejjel tud gondolkozni ezekrôl a dolgokról, és a múltba csak
idealisztikus elképzelésekkel tud visszahelyezkedni.

Szénási Zsófia
Selmeczi Kovács Attila: Elfeledett magyar mesterségek és népélet
Cser Kiadó, 2008 6

7
7

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

interjú

A csíkásztól a libapásztorig
Elfeledett mesterségek dióhéjban



A közelmúltban látott napvi-
lágot az Osiris Kiadó gondo-
zásában a Magyarország tör-

ténete képekben címû há-
romkötetes album. Tisztelet-
tel adózva a hatalmas teljesít-
mény elôtt, a kötet szerzôjét,
Gyurgyák Jánost kérdeztük a

keletkezés körülményeirôl. 

■ – Hány múzeumban járt a
könyv készítésekor?
– Egészen pontosan nem tudom
megmondani, hány múzeumban is
jártam, gondolom, olyan 30-40 kö-
rül lehet a számuk. Megpróbáltam
mindenhol, különösen a kisebb gyûjteményekben a teljes anyagot át-
nézni, például Szegeden, Pécsen, Kaposváron, Zalaegerszegen,
Veszprémben, Esztergomban, Kassán és még sorolhatnám tovább.
A könyv megjelenésekor tartott sajtótájékoztatón külön köszönetet
mondtam a gépkocsimnak, hogy kibírta azt a több mint harminc-
ezer kilométert, melyet a könyv készítése során megtettem. Az volt
az eredeti elképzelésem, hogy mindent megnézek, amit csak lehet,
de aztán hamar kiderült, hogy egyrészt nem tudok minden múze-
umba eljutni, másrészt pedig hogy a nagy gyûjteményeknél, mint
például az MTI, valamiféle szelekciót kell alkalmazni, mert külön-
ben soha nem jutok a végére. Tu-
lajdonképpen szívesen folytattam
volna tovább a kutatást, de kide-
rült, hogy kétszer-háromszor
annyi anyagom van, mint ameny-
nyi belefér a könyvbe. Végül is
2500 képi dokumentum – hiszen
nem csak fényképekrôl van szó,
hanem plakátokról, karikatúrákról,
képeslapokról, gyászjelentésekrôl
is – került be a kötetbe, s ennek kö-
rülbelül két-háromszorosa gyûlt
össze. Amikor már láttam, hogy
nem az a fô probléma, hogy hiá-

nyoznak bizonyos részek, hanem az, hogy ebbôl a sok jó
anyagból mit kell majd kihagynom, akkor alábbhagyott a
lelkesedésem. Hiszen minél többet halmoztam fel, annál
nehezebb volt a második fázisban kihagyni azokat, me-
lyeket szívem szerint beraktam volna. Így is hatalmas há-
rom kötetet tölt meg az anyag, melyek mérete már így is
feszegeti a nézhetôség, olvashatóság határait. 
– Hány képet nézett át?
– Pontosan nem tudom, de bizonyosan több milliót. 
– A könyv koncepciója, miszerint nem a politikatör-
ténetbôl, hanem tematikus egységekbôl építkezik,
már elôzetesen körvonalazódott? Vagy idôközben
alakult így?
– Is-is. Az már az elején biztos volt, hogy nem hagyomá-
nyos politikatörténetet akarok készíteni, de azt egészen
pontosan nem tudtam, hogy milyen irányba változtas-
sam meg a kon-
cepciót. Biztos
voltam benne,

hogy a társadalomtörténet-
nek jóval nagyobb szerepet
szeretnék szánni, mint azt
elôdeim tették, de azt még
nem tudtam, hogy milyen
módszerrel tudom ezt úgy
megvalósítani, hogy áttekint-
hetô, de egyben ritmusa, har-
móniája is legyen a könyv-
nek. Ez a része volt a legnehe-

zebb. Végül tulaj-
donképpen egy kö-
zépszintû tematikát
dolgoztam ki, tehát
nem nagyon nagy
témákból, de nem
is egészen pirinyó
témákból épül fel a könyv. Az egyik szempont a kötet ké-
szítésénél éppen ez volt: szerkezetes struktúrát találni a
könyvnek. Így jött létre a jelenlegi felépítés: a témától füg-
gôen valami vagy egy oldalpárt kapott, vagy pedig négyet,
hatot, nyolcat, attól függôen, hogy mennyire találtam fon-
tosnak. A végén aztán felmerültek azok a problémák is,
hogy milyenek legyenek az arányok egyes témák között,
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„Olyan volt, mint egy kirakós játék”
Interjú Gyurgyák Jánossal
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mennyire legyen hangsúlyos egy-egy téma, így még az utolsó pilla-
natban is teljes oldalpárokat kellett kihagyni. Az oldalpárok techni-
kailag úgy készültek, hogy fénymásolatokat csináltattam a képekrôl,
melyeket aztán nagy rajzlapokra ragasztgattam, és ha változtatni
akartam, akkor letéptem az aktuális képet és kicseréltem. Ezzel a
módszerrel a képek tényleges nagyságát nem tudtam érzékeltetni, de
azt láttam, hogy a különbözô képek hogyan illeszkednek egymás-
hoz. Az összeállítás egyik legnagyobb nehézsége az volt, hogy a ké-
pek mindenféle hordozón voltak: volt, amelyik digitalizált formá-
ban létezett, más kontakton volt meg, volt, amelyikrôl fénymásolat-
tal rendelkeztem, de olyan is volt, amire csak emlékeztem, s kézzel

lerajzoltam magamnak. A ne-
hézségek ellenére rettenete-
sen élveztem ezt a munkát.
Olyan volt, mint egy kirakós
játék, és ez rendkívüli módon
elszórakoztatott.
De azt a célt is kitûztem ma-

gam elé, hogy ebben az eset-
ben a végeredmény egy na-
gyon-nagyon szép könyv le-
gyen, ha úgy tetszik, egy iga-
zi mûvészeti alkotás jöjjön
létre. Bár a kötet nagy részé-
ben fekete-fehér képek szere-
pelnek, de a könyv minden
oldala négy színnel van
nyomva, hiszen így látható
csak minden egyes doku-
mentum eredeti színe. Fon-
tos volt, hogy a képi részletek

jól láthatóak legyenek, nem úgy, mint eddig, amikor jórészt csupán
illusztrációként szerepeltek, és szinte alig lehetett kivenni, mi is sze-
repel rajtuk. Ugyanígy nagy hangsúlyt fektettünk a papírra, a nyom-
datechnikára, tehát minden egyes nyomdai-formai elemre.
– A fényképek mellett kisnyomtatványok is jelentôs szerepet
kaptak a könyvben.
– Igen, ez így van. Voltak ennek elôzményei: az Osiris egyes köny-
veiben már szintén jelentôs számban szerepeltek ilyenfajta doku-
mentumok, fôleg az Országos Széchényi Könyvtár plakát- és kis-
nyomtatványtárára alapozva, ezeket eddig valóban nemigen hasz-
nálták történeti forrásként. 
– Idônként korabeli szövegek is szerepelnek a fotók mellett.
– Igen, két módon kerültek be ilyen szövegek. Elôfordult, hogy az
oldalpárt elôbb képileg megterveztem, majd ha maradt üres hely,
oda raktam szöveget. Illetve néhányszor elôfordult, hogy egyes ré-
szeknél direkt kihagytam a szöveg helyét. Sôt az is elôfordult, hogy
képet hagytam ki a szöveg miatt, mert úgy gondoltam, hogy a ké-
pek nem fejezik ki kellôen az adott témát. De ezt nagyon kevésszer
kellett megtenni, mert általában a képek elég beszédesek ahhoz,
hogy nem kellett egy ilyen másodlagos eszközt igénybe vennem.
– Mennyiben változtatta meg az Ön történelemképét ez a munka?
– Azt, amit a szövegekbôl tudtam, azt óriási mértékben elmélyítet-
te, kibôvítette, kiegészítette és emellett rengeteg új ötletet adott. Azt
gondolom, ezeket a forrásokat egyenrangúan kell kezelni a szöve-
gekkel, mert mást mondanak, mint azok, vagy ugyanazt másképp
mondják el. Tehát nem szabad mellôzni ôket, s csak illusztrációnak
tekinteni ôket. 
– Az Elôszóból kiderült, hogy e könyv ötlete az elôzô készíté-
sekor merült fel Önben. Ebbôl a könyvbôl fogant új ötlet?
– Legalább öt, de hogy melyek ezek, az maradjon az én titkom.

Jolsvai Júlia
Gyurgyák János: Magyarország története képekben
Osiris Kiadó, 440 + 264 + 288 oldal, 19 800 Ft
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Ez a jelmondata a Cultiris Kulturális Kép-
ügynökségnek. A Kossuth Kiadó legújabb

– internetes – szolgáltatását népes, fôleg
szakmai közönség elôtt mutatták be októ-

ber 30-án a magyar fotósok „fellegvárá-
ban”, a Mai Manó Házban. 

■ Elképesztôen sok kép gyûlt össze a kiadónál, s fel-
merült egy kulturális fotóügynökség létrehozásának
gondolata. Másfél éves munka után jött el a bemu-
tatkozás ideje – kezdte köszöntôjét Kocsis András
Sándor vezérigazgató. – Hihetetlenül nagy feladat
volt a képek jogtiszta beszerzése –, mert elôfordult,
hogy „mûkincsrablással” vádoltak bennünket, más
esetben „rabosítással” járó rendôri vizsgálat után si-
került tisztáznunk a jogszerû be-
szerzést – árnyalta a képet a kis
magyar valósággal. 

Keleti Éva fotómûvész az ügy-
nökség tanácsadója kollégái nevé-
ben is örömét fejezte ki az ügy-
nökség létrejötte felett, mondván,
hogy mindig is vártak egy, a fotog-
ráfiát szeretô, tisztelô csoportra,
akik segítik a nyilvánosságra nem
került képeik értékesítését. Napról
napra újabb csodák kerülnek elô,
a fantasztikusan gazdag paletta a
fotómûvészet legmagasabb érté-
keit képviseli.

Földes László informatikai igaz-
gató hangsúlyozta, hogy tevé-
kenységük fontos jellemzôi a jog-
tisztaság és a szerzôi jog védelme. Az árrendszer nyitott, a szol-
gáltatás bárki számára hozzáférhetô a www.cultiris.com-on. A
vásárlás nem kötelezô, a látogatók nyugodtan szörfözhetnek és
gyönyörködhetnek a máris zavarbaejtôen bôséges archívumban.
A sajtótájékoztatón ízelítôül bemutatott remek keresôprogram
igencsak megkönnyíti a felhasználó (vagy akár csak bámészko-
dó) dolgát. 

Kocsis Eriktôl, a képügynökség vezetôjétôl megtudtuk, hogy
20 000 fotóval indulnak, világszínvonalú technikai és professzi-
onális emberi háttérrel. A kínálatban magyar fotómûvészek al-
kotásai, közgyûjtemények anyagai, különleges és ritka archív ké-
pek és térképek találhatók, nyomdai felbontásban. Minden kép-
hez 12–20 kulcsszó tartozik (név, méret, felhasználás feltételei
stb.). Felhasználáskor az online-letöltés 3-4 perc, ez esetben a
Cultiris kagyló alakú vízjele eltûnik a képrôl. 

A sajtótájékoztató után Kocsis András Sándor vezérigazgató
válaszolt kérdéseimre:
– Mióta dédelgeti ezt az ötletét?
– Már három éve, s onnan jutott eszembe, hogy állandó prob-
lémát okozott a képek beszerzése. Bár volt egy archívumunk, de
nem nyúltunk hozzá tizennyolc évig, csak vigyáztunk rá. Más-
fél éve elkezdtük a feldolgozását. 
– Ekkora értéken üldögéltek 18 évig?
– Így van, de nem volt adott a technikai felszereltség, nem volt
ember, nem volt lehetôség. Az elmúlt években megteremtôdtek
a feltételek, s ez felgyorsította a folyamatot. A magyarországi
múzeumokban és más intézményekben fantasztikus kincsek ta-

lálhatók. De a közszolgá-
lati intézmények nem pia-
ci szereplôk, a Cultiris e
gazdag anyag közkinccsé
tételében lesz partner. Már
szerzôdô feleink között
van a Fôvárosi Állat- és
Növénykert, a Közlekedé-
si Múzeum, a Magyar
Testnevelési- és Sportmú-
zeum, az Országos Szé-
chenyi Könyvtár, a Had-
történeti Múzeum, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum és
a Néprajzi Múzeum. Szí-
vesen dolgoznánk együtt
az Iparmûvészeti Múze-
ummal és a Mezôgazdasá-
gi Múzeummal is, de fo-
lyamatosan megkeressük a
többieket is.
Jelenleg négy fô, és mint-
egy 12–15 külsô munka-

társ a képügynökség létszáma. Negyvenhárom fotóssal van
szerzôdésünk, köztük nem hivatásosokkal, akik mûvészi
szinten ûzik a fényképezést. Terveink szerint havonta 3-5000
fotóval bôvül az adattárunk. Elsôsorban a kultúra, a tudo-
mány és a média szereplôinek érdeklôdésére számítunk, de
két éven belül szeretnénk kilépni a nemzetközi piacra is. 
– Honnan a frappáns és igazán képszerû Cultiris elne-
vezés?
– Kollégáim több hétig sikertelenül próbáltak nevet találni,
ami még nincs levédve az interneten. Ötletrohamokon keve-
redett ki a tökéletesen egyedi név, a Cultiris (az angol cultu-
re és a szem „fényrekesze”, az irisz összetételébôl). 

– Hogyan használhatják a Cultirist – például – a könyvki-
adók?
– Nagyon örülnénk, ha minél több könyvkiadóval szerzôdést
köthetnénk, hiszen a kínálat egyedülálló. Keretszerzôdés esetén
a képszerkesztô jogosult bármikor bármilyen fotót letölteni, s
havonta elszámolunk. Néhány fotó felhasználása esetén a szám-
la átutalással vagy bankkátyával is kiegyenlíthetô. 
– Mivel ez is üzleti vállalkozás, helyénvaló a kérdés: rentabi-
litás, nyereség?
– Arra nagyon büszke vagyok, hogy a Cultirist egy hasonló nyu-
gat-európai vállalkozásnál nagyságrendekkel kisebb költséggel
hoztuk létre, nagyon komoly befektetéssel és hihetetlenül sok
munkával. A Kossuth Kiadó részvénytársaság, ennek a vállalko-
zásnak is rentábilisnak kell lennie. Örülnék, ha jövôre el tud-
nánk érni a nullszaldót.
– Nem tartanak a konkurrenciától, például az egyik legna-
gyobbtól, az MTI-tôl? 
– Vince Mátyás, az MTI elnök-vezérigazgatója nagyon nyitott
volt az együttmûködésre. Az ô fô profiljuk a riportfotó, mi pe-
dig nem tévedünk erre a területre. Mint mindenben, az együtt-
mûködés híve vagyok, nem gondolom, hogy támadások érné-
nek bennünket a konkurrens vállalkozások részérôl. A kapitaliz-
musban verseny van, a keresletet pedig a piac dönti el. 
Végszó: az október harmincadikai éjféli indulás után eltelt tíz
nap alatt 1500-an voltak kíváncsiak a Cultiris kínálatára. 

Hegedûs Eszter 
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Weöres Sándor:
Egybegyûjtött költemények I.

■ Weöres Sándor (1913–1989) attól kezdve, hogy 1928-ban, ti-
zenöt éves korában elôször jelentek meg versei egy ifjúsági lap-
ban, majd 1929-ben Kosztolányi Dezsô a lakásán fogadta a ti-
zenhat éves fiút, ugyanebben az évben a Pesti Hírlap felfedezô
cikket közölt róla és itt közölt, Öregek címû verse annyira el-
nyerte Kodály Zoltán tetszését, hogy késôbb megzenésítette,
majd valamivel késôbb, 1932-ben, tizenkilenc éves korában elô-
ször közölt tôle verset a Nyugat, 1934-ben
pedig megjelent elsô, Hideg van címû ver-
seskötete, és Babits Mihály ugyanebben az
évben a Nyugatban csodagyermeknek ne-
vezte és azt mondta, hogy „Weörestôl még
kiszámíthatatlan meglepetéseket várha-
tunk”, majd ennek a kijelentésének 1935-
ben Baumgarten-jutalommal, 1936-ban pe-
dig Baumgarten-díjjal adott nyomatékot,
sôt, 1937-ben Halász Gábor A líra ellenfor-
radalma címû kritikájához szerkesztôi láb-
jegyzetet fûzött, amelyben megismételte:
„Nem mulaszthatjuk el ez alkalomból kü-
lön is fölhívni a figyelmet a fiatal Weöres
Sándor kivételes tehetségére, mely még ki-
számíthatatlan meglepetéseket hozhat
azoknak, akik a magyar líra jövôje iránt ér-
deklôdnek”, valóban folyamatosan megle-
petésekkel szolgált.

A legnagyobb, irodalomtörténetileg szinte
páratlan meglepetés az volt, hogy ilyen in-
dulás után fényesen beváltotta Babits, Kosztolányi, késôbb pe-
dig a magyar költészet minden beavatott és kívülálló, óvodás és
aggastyán korú olvasójának reményeit. Pontosabban mondva
éppen költészetének kiszámíthatatlansága miatt nem is teljesített
semmiféle elôzetes elvárást, hanem új és új felfedezéseket tett,
új és új kapukat nyitott, de mindvégig hûen ahhoz, amit korai,
Hála-áldozat címû versében írt: „Szememnek Ady nyitott új me-
zôt, / Babits tanított ízére a dalnak, / és Kosztolányi, hogy meg
ne hajoljak / ezt-azt kívánó kordivat elôtt”, hozzátéve persze,
hogy „De mit tôlük tanultam: ôrzöm egyre.” Vagyis a líra lehe-
tôségeit úgy tágította korábban ismeretlen tartományok felé,
hogy közben páratlan tudatossággal és leleménnyel saját költé-
szetébe olvasztotta a teljes magyar vershagyományt, sôt, nem-
csak a magyart és nemcsak a vershagyományt, hanem ôskölté-
szeti teremtésmítoszoktól sumér-babiloni eposzokon át a tánc-
dalig, bölcselettôl cégtábla-feliratig mindent, amit felhasználha-
tónak ítélt. A Hála-áldozattól, utólag ez már jól kivehetô, látszó-
lag kiszámíthatatlanul, valójában következetesen végigjárt út ve-
zetett Psyché „hajdani  költônô” szereplírájához vagy a Három
veréb hat szemmel címû antológiához.

Weöres Sándor kifogyhatatlan bôséggel áradó költészete – és
ebben is példa nélkül áll –  elsô kísérleteitôl kezdve áttetszôen
tiszta hangon szólalt meg. Már zsengéi is szinte megmagyaráz-
hatatlan érettséget mutatnak. Ezt a paradoxont leginkább kez-
dettôl kész és késôbb sem nagyon módosított költészetfelfogá-
sával lehet feloldani, amely elutasította a szubjektív élmény-
költészetet, a verset nem érzelmi vagy szellemi önkifejezésnek,
és végképp nem eszmei tartalmak hordozójának tekintette. A
költészet számára nem az önérvényesítés terepe. Az egyénisé-
get, errôl Weöres számos alkalommal nyilatkozott, egyenesen

károsnak, korlátozónak érezte, ezért különféle korokkal és kul-
túrákkal, szerepekkel és hangokkal azonosulva addig kívánta
tágítani az én határait, amíg az teljesen felolvad, szinte meg-
szûnik. A keleti, platóni és keresztény filozófiák nyomán az ér-
zékszervekkel észlelhetô jelenségvilágot valami magasabbren-
dû szellem megnyilvánulásának tekintette, amelyet azonban az
emberi tudat csak töredékesen képes felfogni. Az elfogulatlan
szemlélôdés viszont elvezethet a világmindenséggel való azo-
nosuláshoz. A korlátozó én nyûgétôl megszabadult tudat át-
szûri magán a létezés nagy áramát: Weöres költészete kifogy-
hatatlan bôséggel ontja hangok és ritmusok végtelennek tetszô

változatait. Ez magyarázza Weöres próte-
uszi alakváltásait és naiv, gyermeki játé-
kosságát és azt is, hogy miért érzi úgy az
olvasó, nincsenek benne hamis hangok,
soha nem fog mellé. Nem követett sem
esztétikai, sem más doktrínát, következés-
képp nem is váltott soha irányt. 

Létszemlélete húzódott meg végtelen
nyugalma mögött is. Mindig megtalálta a
formát, hogy kitöltse a rendelkezésére álló
teret, betöltse költôi hivatását. Az ötvenes
évek kényszerû hallgatása nem rendítette
meg, sôt, mint azt némi kajánsággal nyilat-
kozta, úgy érezte, hogy a megjelenés anya-
gi és terjedelmi kötöttségeitôl megszabadul-
va végre kedvére megírhatta a Mária
mennybemenetelét, az Orfeuszt és más
többszáz soros poémáit. És ugyanez a vég-
telen belsô szabadság vezette el oda, hogy
élete végén mégiscsak oly megrendítô sze-
mélyességgel tudott megszólalni. 

És talán ez az oka, hogy halála után nem került bele az irodal-
mi félmúlt purgatóriumába, amelybôl gyakrabban vezet út a fe-
ledésbe, mint a megôrzô emlékezetbe. Pedig mûvei a halálát kö-
vetô lassan két évtized alatt alig jelentek meg. Az Egybegyûjtött
költemények most megjelenô elsô kötetével a Helikon Kiadó
Weöres mintegy tizenöt kötetesre tervezett életmûsorozatát in-
dítja el. A sorozatban, amelyet Steinert Ágota gondoz, helyet
kapnak Weöres összegyûjtött versei, színjátékai, prózai mûvei, a
vele készült interjúk, levelezése és mûfordításai.

A hagyaték kezelôi úgy döntöttek, hogy tiszteletben tartják
Weöres szándékait és a verseket úgy adják közre, ahogyan azt a
költô még maga állította össze Bata Imre irodalomtörténész köz-
remûködésével, Steinert Ágota szerkesztésében. Az Egybegyûj-
tött költemények elsô kötete ennek megfelelôen a költô életében
elôbb két, majd három kötetben többször is megjelent Egybe-
gyûjtött írások átszerkesztett változata: Weöresnek az ötvenes
évek végéig írt verseit közli egészen a – korábbi kiadások máso-
dik kötetében szereplô – Polyrhythmia címû  ciklusig; de érte-
lemszerûen nem tartalmazza a Vers születése címû esszét, a drá-
mákat és A teljesség felé címû költôi prózát, hiszen ezek a ké-
sôbbi, mûfajok szerint összeállított kötetekben szerepelnek
majd. A kötetbe nem sorolt és korábban kiadatlan, hátrahagyott
versek külön kötetben jelennek meg. 

Weöres Sándor költészetét beavatott és beavatatlan olvasó egy-
aránt hajlik természeti tüneménynek látni. És valóban, mintha
az lenne. Olyasmi, ami körülvesz és belsôvé válik, szinte erôfe-
szítés nélkül birtokba vehetô. De hát ehhez könyv kell, amit ol-
vasni lehet. Ha az utóbbi idôben nehezebben lehetett is a köze-
lébe jutni, a Helikon Kiadó méltó vállalkozásával most ismét
hozzáférhetô lesz. 

Ferencz Gyôzô: A Weöres-összes elé



■ A borzalmas római tûzvész, Néró rémuralma, az el-
sô keresztényüldözés közvetlen elôzményei elevened-
nek meg ebben a lenyûgözôen izgalmas, drámai tö-
mörségû és megkapó sodrású kisregényben. A történet
középpontjában a legendás Simon mágus, a birodalom
leghatalmasabb varázslója, a keresztények gyûlölt el-
lenfele áll, aki bölcs szavaival, jóindulatú gesztusaival
és mágikus hatalmával próbálja megakadályozni a leg-
szörnyûbb tragédiákat. Vajon sikerrel jár? 

(Részlet a mûbôl)
– Nos, a pecsenyesütôk gyújtották fel Rómát. 
– S ki is végzik ôket? – hahotázott Pomponius.
– Sülthurka nélkül maradunk? – kacagott Antoninus.
– Nem. A Krisztus-imádókat fogják kivégezni. 
Döbbenet ülte meg az ebédlôt. A hirtelen beállott hall-
gatásban a szolgák zavartan néztek egymásra, mert azt
hitték, ôk mulasztottak valamit, és némelyikük sürgôsen
körbeindult a kézmosó tálakkal. Végül Plinius törte meg a csendet:  
– Miért éppen a keresztényeket?  
– Mást nem lehet – válaszolt a mágus, mintha valami magától érte-
tôdôre válaszolna. 
– De lehet! – kiáltott fel Plutarkhosz, az igazság meggyôzôdéses baj-
noka. – Az igazi bûnösöket!
– A pecsenyesütôket? – mosolygott gúnyosan Simon. 
– Simon, ez ismét valami jóslat volna? – kérdezte elégedetlenül Pli-
nius, s nem lehetett tudni, hogy elégedetlensége Simonnak, vagy a
kezében tartott császármadár-combnak szólt-e. 
– Ebben a körben nem kell látnoknak látszanom. Tudom, hogy ti
kevéssé hisztek a jóslatokban – emelte meg poharát a mágus az egy-
begyûltek felé. – Nem is jóslat ez a szó szoros értelmében, inkább
afféle józan okoskodás. 
– Hát, halljuk, mire építed! – szólította magyarázatra Plutarkhosz. 
– Szerintem tehát véletlen tragédia volt a tûzeset – kezdett elemzés-
be Simon. – Nem is lesznek meg a gyújtogatók soha. Viszont, ha
nincs bûnös, de bûnbak kell, annak kilétét gondosan fogják kivá-
lasztani… 
– Miért kell bûnbak? – vágott közbe Leszbonax.
– Mindenki az okokat keresi. Még ez a válogatott társaság is… – pil-
lantott körül. – S egyre többet hallani Néró szerepérôl. Még ebben
a válogatott társaságban is… De eltûrheti-e a császár, hogy ôt gyanú-
sítsák? Aligha. A vérvádat viszont, csak másik vérváddal moshatja le. 
– Tovább tehát! – kiáltott Leszbonax, aki az eddigieket rendben lé-
vônek találta.  
– Hát nézzük akkor, kik jöhetnek szóba! – bólintott Simon. 
– Összeesküvôk! – kiáltott Pomponius. 
– Dehogy – intette le öreg barátját Plinius, aki kezdte megérteni, mi-
féle logika mentén okoskodik vendége.  – A legveszélyesebbektôl
épp most szabadult meg a császár. Ha újabb összeesküvést fedezne
fel, azzal azt bizonyítaná, hogy uralma ellen újabb és újabb szervez-
kedések keletkeznek, rossz császár tehát. Vagy rossz a rendôrsége.
Egyik sem jó bizonyítvány. 
– Ellenséges csoportok, akik valamelyik provincia függetlenségéért
küzdenek – ismételte meg korábbi ötletét Leszbonax, ám most in-
kább kérdésnek hangzott az állítás. 
– Ez már közelebb jár a megoldáshoz – bólintott Simon, – de ak-
kor meg kell nevezni a lázongó provinciát, hadsereget kell odavezé-
nyelni, leváltani a helytartót, s nem csak itt Rómában, de ott hely-
ben is ki kell végezni a lázadókat. Vajon melyik provincia békéjét
akarja feldúlni a császár? 
– Ó, hát az amúgy is mindig lázongó zsidók erre alkalmasak… – ve-
tette föl a fiatal és könnyelmû Antoninus. 

– Igen, úgy bizony – helyeselt a varázs-
ló. – A közelmúltban kinevezett Ges-
sius Florus helytartó is komoly gon-
dokkal küzd. Különféle szekták, pár-
tok és csoportok birkóznak Palesztiná-
ban a hatalomért, illetve a római ura-
lom ellen. Ti is halljátok a híreket, a
zelóták, a farizeusok, Agrippa király
hívei, a jeruzsálemi görögök, a szama-
riai káldeusok és a Krisztus követôi
egyfolytában egymás ellen feneked-
nek. De vajon melyik csoportot lehet-
ne megtenni bûnbaknak? 
– Szerintem bármelyiket – vonta meg a
vállát Antoninus, akinek gondolkozása
nem állt messze a cinikusokétól. 
– Szerintem nem – rázta meg fejét Si-
mon. – Nézzetek csak végig Róma ut-

cáin. Hol vannak már a régi latinok, akik még néhány évtizede
is uralták a várost? A latinokat kiirtották a polgárháborúk, és a
nagy hódítások. A fiatal férfiak többsége a provinciákban tölti
húszéves katonai idejét, majd ott is marad családot alapítani. So-
kan ugyancsak a provinciákban keresnek boldogulást, mert arra-
felé könnyebb a megélhetés. Kik élnek ma a városban, és Itália
nagyvárosaiban? 
– Hát sok a szabados közöttünk, az biztos… – mosolygott Leszbo-
nax, aki maga is felszabadított volt. 
– Nem is akármilyen szabadosok. Hiszen gondoljatok csak bele,
honnan érkezett Rómába a legtöbb rabszolga? Nem emlékeztek ar-
ra, hogy Pompeius ôrült rabszolgaszállítmányai micsoda galibákat
okoztak valamikor? 
– Keletrôl… – bólintott a Plutarkhosz, aki a közelmúlt eseménye-
it éppen olyan szorgalommal tanulmányozta, mint a hajdani hô-
sök életét. 
– Bizony a mai szabadosok, e keletrôl jött rabszolgák fiai, vagy ôk
maguk, Róma lakóinak több mint a felét alkotják. Zsidók, föníciai-
ak, káldeusok, görögök, egyiptomiak, s ki tudja még mennyi féle-
fajta nép leszármazottai.    
– Arra gondolsz, Simon, hogy ha a császár nem akarja magára ha-
ragítani a rómaiak zömét kitevô keletrôl származó szabadosokat,
gondosan kell kiválasztania a bûnösöket? – vetette fel Plinius.
– Erre is gondolok. Meg arra is, hogy ha Néró nem csupán bûnba-
kot akar állítani, de egyben segíteni akarja a jeruzsálemi helytartót
a rendteremtésben, akkor bizonyos fokig a zsidóknak is kedveznie
kell. Márpedig ki mást utálhatnának legjobban a zsidók, mint azo-
kat, akik saját keblükbôl kiszakadva alkották meg a maguk vallásfe-
lekezetét…  
– Szóval ezért a keresztények – szögezte le Antoninus.
– Ôk lennének a leglogikusabb választás – bólintott a mágus, és
mielôtt leszedték volna az asztalt, egy darab pecsenyét emelt ki a
tálról. 
A vendégek elhallgatva tûnôdtek Simon okfejtésén. Annyira magá-
tól értetôdött a magyarázat, hogy felfedezéséhez valóban nem kel-
lett látnoki képesség. Mégis, furcsa volt szembesülni azzal, hogy
senki nem rakta össze az apró mozaikkockákat úgy, mint a mágus.
Pedig csak gondolkozni kellett volna a kérdésen… De talán Simont
éppen e gondolkodási képesség emelte olyan magasra, ez ruházta
fel varázslatos képességeivel. Ki tudná megmondani…

Ratius Kiadó
192 oldal, 2490 Ft
ratius.kiado@chello.hu
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■ Jo Nesbøt, Norvégia elsôszámú krimiíróját kétszer tün-
tették ki az Üvegkulccsal, a legjobb skandináv krimiért já-
ró díjjal. Magyarul a Vörösbegy címû regénye jelent meg
elôször, s mint annak, úgy a Nemeszisznek is Harry Hole
nyomozó a fôhôse. Egy rablógyilkost kell elkapnia, ám e
számára hétköznapi munka közben holtan találják rég el-
hagyott szerelmét, akivel épp az elôzô este volt újra együtt.

A fal most kék volt, amitôl a szoba kisebbnek hatott. Le-
het, hogy Anna össze akarta zsugorítani az ürességet. Nem
könnyû egy embernek egyedül megtöltenie három szobát
és két hálószobát, mindezt három és fél méternyi belma-
gassággal.
Anna eltûnt a konyhában, Harry pedig bekukkantott a kö-
vetkezô szobába. A helyiség egy izlandi póni magasságú
tornatermi lovat leszámítva üres volt.
– Tornázni kezdtél? – kiáltott ki Harry a nônek.
– A lóra gondolsz? – kiáltotta vissza Anna a konyhából.
– Azt hittem, hogy ezt a férfiak használják.
– Így is van. Biztosan nem kérsz egy sört, Harry?
– Egészen biztosan – kiabált vissza Harry. – De most komolyan, miért
van ez itt?
Harry összerezzent, amikor a nô hangja váratlanul, közvetlenül a háta
mögött szólalt meg:
– Mert szeretek olyan dolgokat csinálni, amit a férfiak.
Harry megfordult. Anna már levette a pulóverét, és most az ajtóban
állt. Az egyik keze a csípôjén, a másik az ajtókereten pihent. Harrynak
az utolsó pillanatban sikerült elkerülnie, hogy a szemét végiglegeltesse
rajta.
– Az Oslói Tornaegyesülettôl vettem. Egy mûalkotáshoz kell. Egy ins-
tallációhoz. Tudod, mint a 'Kapcsolat' volt, biztos emlékszel még rá.
– Arra az asztalra állított dobozra gondolsz, a függönnyel, amibe az
ember bedughatta a kezét? És volt odabenn egy csomó mûkéz, amik-
kel kezet lehetett fogni.
– Vagy meg lehetett ôket simogatni. Vagy flörtölni lehetett velük. Eset-
leg elutasítani. Fûtôtestek voltak bennük, amitôl folyamatosan tartot-
ták a testhômérsékletet és zúgtak. Mindenki azt hitte, hogy valaki el-
bújt az asztal alatt. Gyere, mutatok neked még valamit!
Harry követte Annát a harmadik, legbelsô szobához. A nô kinyitotta a
tolóajtót, majd megragadta Harry kezét, és behúzta magával a sötétbe.
Amikor világos lett, Harry csak állt, és a fény forrását bámulta. Aranyo-
zott nôalakot formázó állólámpa volt, az alak az egyik kezében egy
mérleget, a másikban pedig kardot tartott. A három égô a kard szélén,
a mérlegen és a nô fején helyezkedett el, és amikor Harry megfordult,
akkor vette észre, hogy mindegyik egy-egy olajfestményt világított meg.
Két kép a falon lógott, a harmadik, ami láthatólag még nem készült el,
egy festôállványon állt, aminek a bal alsó sarkához egy sárga és barna
festékkel tarkított palettát támasztottak.
– Miféle képek ezek? – kérdezte Harry.
– Hát portrék, nem látod?
– Aha. Ez a szeme? – mutatott Harry a vászonra. – Az meg a szája?
Anna félrehajtotta a fejét.
– Ha úgy akarod, akkor igen. Három férfit ábrázolnak.
– Ismerem ôket?
Anna, mielôtt válaszolt volna, hosszasan elgondolkodva nézte Harryt:
– Nem, Harry, nem hiszem, hogy ismernéd bármelyiküket is. Bár so-
sem lehet tudni, még az is elôfordulhat, hogy megismerkedsz velük.
Ha valóban úgy akarod.
Harry figyelmesen tanulmányozta a képeket.
– Mesélj, mit látsz?
– Látom a szomszédomat az áruszállító kocsijával. Látok egy fickót ki-
jönni a Låsesmeden hátsó helyiségébôl, miközben én már kifelé indu-

lok. És látom az M pincérét. És Per Ståle
Lønninget.
Anna elnevette magát.
– Tudtad, hogy a retinánk mindent meg-
fordít, és az agyunk elôször tükörképként
fogja fel a dolgokat? Vagyis ha olyannak
akarjuk látni a dolgokat, amilyenek valójá-
ban, egy tükrön keresztül kellene néznünk
ôket. Akkor egészen más embereket látnál
a képeken – mondta ragyogó szemmel,
Harry pedig nem tudta rávenni magát,
hogy szóvá tegye: a retina fejjel lefelé meg-
fordulva közvetíti az agynak a képet, nem
pedig tükörképként. – Ez lesz az igazi mes-
termûvem, Harry. Erre biztosan emlékez-
ni fognak majd.
– Ezekre a portrékra?

– Nem, ez csak a mestermû egy része. Még nincsen kész, de csak várd
ki a végét!
– Hm. És van már valami neve?
– Nemeszisz – válaszolta Anna halkan.
Harry kérdô tekintettel nézett rá, pillantásuk egymásba kapcsolódott.
– Tudod, mint az istennô.
Anna arcának egyik fele árnyékban volt. Harry elfordította róla tekin-
tetét. Eleget látott már. A ringatózó hátát, ami mintha táncba hívná,
az egyik lábát, amit egy kicsivel a másik elé helyezett, mintha nem tud-
ná eldönteni, hogy jönni akar-e vagy maradni, emelkedô-süllyedô mel-
leit és vékony nyakát, rajta a vastag érrel, amin szinte az érverése is lát-
szik. Melege lett, és egy csöppnyi szédülést is érzett. Mit is mondott
neki Anna az elôbb? „Nem kellene ilyen könnyen feladnod.” Ezt tet-
te volna?
– Harry…
– Mennem kell.

Áthúzta a ruhát a nô feje fölött, aki nevetve hátrahanyatlott a fehér le-
pedôre. A nô kicsatolta a férfi övét, miközben a huzatban meg-meg-
lebbenô pálmák levelei között az íróasztalon álló laptop képernyôvé-
dôjérôl kiszûrôdô türkiz fény az ágy támlájának káprázatos faragványa-
iról morgó apró ördögök és ásítozó démonok fölött táncolt. Anna azt
mondta, hogy még a nagyanyja ágya volt, és már vagy nyolcvan éve
ugyanott állt. A nô a fülébe harapott, és egy ismeretlen nyelven szava-
kat sugdosott a fülébe. Aztán abbahagyta a suttogást, és meglovagolta
a férfit, miközben kiáltozott, nevetett, hatalmakhoz és erôkhöz kö-
nyörgött, a férfi pedig azt kívánta, hogy soha ne érjen véget. Mielôtt a
férfi kielégült volna, a nô hirtelen megtorpant, kezei közé szorította a
férfi arcát, és ezt suttogta:
– Örökké az enyém?
– Egy frászt – nevetett a férfi, és átgördült a nô fölé. A fába faragott dé-
monok rávigyorogtak.
– Örökké az enyém?
– Igen – nyögte a férfi, és elment.
Amikor a nevetés elcsöndesedett, és izzadtan, összefonódva feküdtek
a takarón, Anna elmesélte, hogy az ágyat egy spanyol nemes ajándé-
kozta a nagyanyjának.
– Egy koncert után, amit Sevillában adott 1911-ben – mondta, és egy
kicsit megemelte a fejét, hogy Harry az ajkai közé tehesse a meggyúj-
tott cigarettát.

(részlet)

Megjelent az Animus Kiadónál, a Skandináv krimik sorozatban.
Fordította: Petrikovics Edit
456 oldal, 2980 Ft.

Jo Nesbø: Nemeszisz
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Bánffy Miklós: Novellák
A Bánffy Miklós Mûvei
sorozatban

■ A polihisztor Bánffy élet-
mûvében fontos szerepet jelöl
ki novellái számára Ady End-
rének a Nyugatban megjelent
írása. A költôfejedelem „e
szép magyarságú novellák” ol-
vastán Dénes Zsófiával együtt
felismerte bontakozó tehetsé-
gét már az elsô novelláskötete
megjelenésekor. Ady mellett a
biztos ízlésû Szerb Antal is fi-
gyelmére érdemesnek találta.
Szerinte „Bánffy Miklós …a
századvégi arisztokratikus mû-
vész- és emberideál kései meg-
valósítója…”

Bánffy irodalmi értékét so-
káig beárnyékolta arisztokra-
ta származása, Illés Endre azt
tartotta végzetes hibájának,
hogy képtelen volt legyôzni
„azt, hogy gróf”. Vitathatat-
lan, hogy mûveinek egyik
forrásvidéke valóban az
arisztokrata lét és annak kap-
csolatrendszere, másik maga
az erdélyi história s a legsike-
resebbeknek az aprófalvas er-
délyi havasok és a mezôség
világa, emberei, tájai. Az el-
szakíthatatlan kötôdés mai,
elfogulatlan olvasatukban,
nyelvi gazdaságában él leg-
elevenebben. Bánffy Miklós
mûvei az elmúlt évtizedben
imitt-amott megjelentek, s
gyorsan el is fogytak, jelezve
a sokáig háttérbe szorított
mûvész iránti lankadatlan ér-
deklôdést. Ezek a kiadások
többnyire sajnos elég szedett

vedett szövegek alapján,
gondozás nélkül készültek. 

A Balassi Kiadó és a Polis Ki-
adó közös kiadása.

(X)
B/5, 332 oldal, egészvászon,
3500 Ft
ISBN 978-963-506-779-4
ISBN 978-973-8341-96-8

Déry Tibor levelezése II/A.
1945–1950

■ Déry Tibor hagyatékában
megközelítôleg 8000 levél ma-
radt fenn, az íróé és másoké
egyaránt. A levelezés felöleli
szinte az egész 20. századot, s
irodalmunk egyik legmozgal-
masabb idôszakáról ad élô, hi-
teles, személyes indítékokkal
színezett képet. 

Déry Tibor levelezésének
második egysége 1945-tôl
1960-ig terjed, és továbbra is
három kötetbôl (1945–1950,
1951–1955, 1956–1960) áll.
Egységgé az az idôszak alakít-
ja, amely az életrajzban a
„szép elmélet fonákja” kifeje-
zéssel írható körül. 

A levelezést számos illusztrá-
ció kíséri – korabeli képeslapok,
a levélírók portréi és írásai, köte-
tek, folyóiratok címlapjai.

Közreadja Botka Ferenc.
(X)

B/5, 500 oldal 2 ív képmelléklet-
tel, papírtábla, 3500 Ft
ISBN 978-963-506-697-1 ö
ISBN 978-963-506-780-0

Magyar Mûvelôdéstörténeti
Lexikon
Középkor és kora újkor
VIII. kötet Mûhely-paleográfia
■ A kiadó eddigi legnagyobb
szabású vállalkozása, amely
több mint egy évtized munká-
jával, közel 400 munkatárs
közremûködésével készült el.
Teljességre törekedve tárgyalja

a magyar középkor és kora új-
kor mûvelôdéstörténetét, az
államalapítástól a XVIII. szá-
zad végéig terjedô idôszakot.
Komplex megközelítést tûzve
ki célul, az irodalomtörténet,
a mûvészettörténet, a zenetör-
ténet, az orvoslástörténet, a
hadtörténet, a pénztörténet, a
hétköznapi élet története, a
táplálkozástörténet, a vallás-
történet, az iskolatörténet stb.
fogalmaival ismerteti meg az
olvasót. A jobb megértetést
mintegy 500 kép és illusztrá-
ció szolgálja. 

Fôszerkesztô: Kôszeghy Péter
(X)

B/5, 496 oldal, papírtábla,
6900 Ft
ISBN 963 506 540 X ö 
ISBN 978-963-506-712-1

Poszler György: Az eltévedt
lovas nyomában

■ „A cím valamelyest hangza-
tos és nagyzoló. Hangzatos,
mert többet ígér, mint ameny-
nyit adhat. Az elmúlt évszá-
zad históriájának nagy elem-
zését ígéri, legalábbis sejteti.
És – természetesen – nem ad-
ja, nem adhatja. Csak töredé-
keket gondolatmenetekbôl és
érzelemhullámzásokból. […]

A könyv nagy – legalábbis
terjedelmében nagy – váloga-

tás. Évtizedek írásaiból. Ta-
lán az elôzô válogatással, az
Ars poetica – ars teoretica cí-
mûvel képez kerekebb egé-
szet. Bár nem folytatja azt.
Inkább csak utólag derült ki
számomra a lehetséges össze-
függés. Hogy együtt formál-
hatnak – kívülrôl – elméleti
pályaképet, – belülrôl – alko-
tói önarcképet. Amit a válo-
gatás szerkezete sugallni sze-
retne; a válogatás tartalma
igazolni szeretne. Elméleti
pályakép, alkotói önarckép?
Nem tudom, a megfogalma-
zásokban sikerült-e érzékel-
tetnem a szándékban meglé-
vô, bujkáló öniróniát. […]

Nyolc ciklust szerkesztettem.
Az egyszavas címekkel követ-
tem régi stiláris tév- vagy rög-
eszmémet. Hogy így pontosan
telibe találhat. Jelzi a belsô
nyomást, amelybôl az írások
megszülethettek. Jelzi a külsô
célt, amelyet az írások megkö-
zelíthetnek. Vagy legalábbis
megközelíteni szeretnének.”

Poszler György
(X)

B/5, 800 oldal, papírtábla,
3800 Ft
ISBN 978-963-505-773-2

Sárosi Bálint:
A hangszeres magyar
népzenei hagyomány

■ E kézikönyv a népzenének
arról a részérôl, amelyrôl Ko-
dály és Bartók generációjától
nem kaptunk részletes össze-
foglalást, olvasmányos közért-
hetôséggel, ugyanakkor tudo-
mányos igénnyel mutatja be a
nép zenészeit és hagyomá-
nyos zenéjét: a falu zenei éle-
tének alakulását a zenei önel-
látástól a cigányzenészek mû-
ködésének általános elfogadá-
sáig, a „primitív” motívumis-

X. úr a KH-ban
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métlô zenétôl a verbunkosze-
ne máig ható örökségéig.

(X)
B/5, 220 oldal, papírtábla,
3000 Ft
ISBN 978-963-506-778-7

Vígh Éva: Híres hölgyek
az itáliai reneszánsz és
barokk korban

■ Szépek, okosak, tehetsége-
sek, regényes életûek, múzsák
vagy családanyák – nôi sorsok
a 15–17. századi Itáliából. A
könyv a reneszánsz és a ba-
rokk kor híres nôalakjainak
életével, tevékenységével, a
történelemben, az irodalmi és
mûvészeti körökben játszott
szerepével ismerteti meg az ol-
vasót. Ez volt az a korszak,
amikor a felsôbb társadalmi
körök, a városi és az udvari
mûveltség igényei már a nôk-
nek is kellô szellemi nevelte-
tést biztosítottak, amellyel a
legkiválóbbak élni is tudtak.
Az itáliai történelemnek a
könyvben szereplô közismert
nôalakjai közül még azok is
hordoznak a kultúrtörténet
számára – létük, életvitelük,
személyiségük, történelmi sze-
repük révén – maradandó em-
lékeket, akik önálló írói-mûvé-
szi alkotásokkal nem dicse-
kedhetnek.

Az idesorolható híres höl-
gyek valamennyien az európai
mûvelôdéstörténet legragyo-
góbb korszakának, a klasszici-
tást felélesztô reneszánsz és a
klasszicitást sajátosan a maga
arcára cizelláló barokk kornak
a szülöttei. Mindannyian a
maguk idejében, módján és
eszközeivel járultak hozzá az
itáliai klasszicizmus összetett,
sokszor ellentmondásos, még-
is ragyogó és megismételhetet-
len idôszakához. A kötetet a

híres hölgyekrôl készült kora-
beli ábrázolások és ajánlott
irodalom teszi teljessé.

(X)
B/5, 248 oldal, 16 oldal képmel-
léklet, kartonált, 2400 Ft
ISBN 978-963-506-782-4

Ciceró Könyvstudió
1133 Bp., Pozsonyi út 61.
T/F: 239-0180, 329-0879
cicero@chello.hu
www.cicerokonyvstudio.hu

Michael Bond: A medve,
akit Paddingtonnak hívnak
A Legsötétebb Peruból jött
medve igaz története. 1.
Fordította: Tandori Dezsô 
Illusztrálta: Peggy Fortnum

■ Londonban, a Paddington
pályaudvaron várakozó
Brown házaspár egy kuka
mellett hatalmas karimájú
fura kalapot pillant meg és
alatta egy bozontos, nagyon
kicsike medvét. Brownék a
különös mackó illedelmes
válaszaiból megtudják, hogy
a Legsötétebb Peruból érke-
zett illegális bevándorló.
Brownék a családjukba fo-
gadják, és elnevezik PAD-
DINGTONnak... A magyar
olvasók végre megismerked-
hetnek a kis medve falrenge-
tô bonyodalmakba torkolló
kalandjaival.

(X)
130x200 mm, 168 oldal, 1890 Ft
ISBN 978 963 539 663 4            

Michael Bond:
Paddington itt és most
A Legsötétebb Peruból jött medve
legeslegújabb kalandjai. 2.
Fordította: Tandori Dezsô 
Illusztrálta: Peggy Fortnum
■ 2008-ban Michael Bond
elsô Paddington-regénye

félszázados évfordulót ün-
nepel. Paddington, a kis
medve, azóta járja a világot
– az olvasók képzeletében,
könyvek egész sorának lap-
jain –, és nagyon sokan
mindenütt rajongva szere-
tik ôt. Az 50. évfordulóra
Michael Bond ismét tollat
ragadott, és megírta a leg-
mulatságosabb Padding-
ton-történetet.

(X)
130x200 mm, 172 oldal, 1890 Ft   
ISBN 978 963 539 664 1            

John Boyne
A csíkos pizsamás fiú
Fordította: Szabó Mária

■ A történet fôszereplôje
egy kilencéves kisfiú, az
auschwitzi táborparancsok
fia. Az idegen környezetbe
került, magányos gyerek
összebarátkozik a drótkerí-
tésnél egy zsidó kisfiúval. A
regénybôl David Heymann,
a Harry Potter-filmek pro-
ducere készített eszközte-
len, mégis mélyen megindí-
tó filmet, amelyet novem-
bertôl a hazai mozikban is
játszanak.

(X) 
172 oldal, kötve + védôborító,
2200 Ft
ISBN 978 963 539 613 9

Jean Molla: Sobibor
az elhallgatott múlt
Fordította: Till Katalin

■ A tizenhét éves Emma a
depresszió egy súlyos fajtájá-
ban, anorexiában szenved.
Igaz, hogy nemrég veszítette el
imádott nagyanyját, s hogy
szakított a barátjával is, hogy
szüleivel felszínes és hideg a
kapcsolata, de mindez önma-
gában nem magyarázza hihe-
tetlen lelki és fizikai szenvedé-
seit. Egy napon azonban vélet-
lenül rábukkan egy régi füzet-
re, egy titkos naplóra, s föltárul
elôtte az elhallgatott múlt...

(X)
124x183 mm, 224 oldal, kötve
+ védôborító, 2200 Ft
ISBN 978 963 539 668 9

Jennifer Donnelly:
Északi fény
Fordította: Kiss Marianne

■ A Glenmore Szálloda egyik
szállóvendége kéri Mattie-t,
hogy égessen el egy levélköte-
get. Ám amikor Grace élette-
len testét kiemelik a tóból,
Mattie rájön, hogy a levelek
feltárják egy gyilkosság valósá-
gos és kegyetlen hátterét.

Az 1906-ban történt gyilkos-
ság Theodor Dreisert arra ih-
lette, hogy megírja az Ameri-
kai tragédiát. Jennifer Don-



nelly megdöbbentô, díjnyer-
tes mûve románcból, történe-
lembôl, valamint a rejtélyes
gyilkosságból ötvözôdik meg-
indító, valóságos és teljesen
eredeti regénnyé.

(X)
145x225 mm, kb. 340 oldal,
2600 Ft
ISBN 978 963 539 669 6

Cser Kiadó
www.cserkiado.hu

Alexander von Vegesack:
Thonet – hajlítottfa- és
csôvázas bútorok

■ Bár a hajlítottfa-technológia
nem új, mégis Michael Tho-
net volt az elsô, aki mûvészi
szintre emelte a hajlítottfa-bú-
torok készítését. A boppardi
születésû asztalosmester idô-
vel a 19. század legnagyobb
gyárosává vált. A Thonet-gyá-
rak a világ minden tájára szál-
lították termékeiket. Talán ke-
vesen tudják, hogy a (és a
Thonet név hallatán valószí-
nûleg ez a bútor jut elôször
eszünkbe) nevezetes No. 14-es
szék és az egyéb hajlítottfa-ter-
mékek mellett a cég csôvázas
bútorokat is készített, sôt nap-
jainkban is készít. A Thonet-
cég folyamatosan foglalkoz-
tatta a kor legnevesebb terve-
zôit, mûvészeit: dolgozott a
cégnek Adolf Schneck, Marcel
Kammerer, Mies van der Ro-
he, Le Corbusier vagy éppen a
magyar származású Marcel
Breuer. A rendhagyó könyv a
Thonet-bútorok stílustörténe-
tének bemutatása mellett se-
gítséget nyújt a darabok kor-
meghatározásában és restaurá-
lásában is.

(X)
Ára: 6995 Ft

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

A Boldogság nagykönyve 
Életünk titkaiból

■ Minden korban éltek szellem-
óriások. Tanításaik idôtlenebbül
élnek minden idôben, örök tu-
dásként. Kell „valaminek” lennie
bennünk, ami örök – hiszen a ne-
ki szóló tanítások a kezdetektôl
fogva rendületlenül kísérik az
embert földi útján. Kísérik, és
nem változnak. A földön min-
den tudományt túlszárnyal az
idô. Egyetlen tudás vonul át ko-
rokon és emberi történelmen, tö-
retlenül állva az idôt – szilárdabb
a kônél, erôsebb a vasnál, égôbb
és világítóbb a tûznél,
rendíthetetlenebb minden
anyagnál: a lélek tudása, a görö-
gök nevezték így hajdanán. Min-
den léleknek szüksége van erre a
tudásra, amely maradandóbb az
anyag avuló, hamvadó ismeretei-
nél – mindig, minden korban,
amíg az ember él. Bennünk rejlik
a titkok titka – a szívünkben és a
gondolatainkban. Megélni, látha-
tóvá, érzékelhetôvé tenni mind-
azt, amiben hiszünk, amit jónak
és helyesnek tartunk; megvalósí-
tani, amiért a földre jöttünk: a
békés teremtést másokkal és
önmagunkkal egyetértve – nagy
emberi feladat.

(X)
Évezredek Bölcsessége sorozat
Vál., Ford.: Angelisz Irini
A/5, 300 oldal, kötve, 2900 Ft

Egymás kedvéért
születtünk
Az életszeretet kézikönyve
■ „Minden, de minden: a ha-
talmas égbolt, a ragyogó Nap, a

tündöklô Hold, a szikrázó csil-
lagok, a suhanó felhôk, a fény-
lô sziklák, a végtelenbe ringó
erdôk és mezôk, az égig érô fák,
valamennyi pompázó virág, a
tengerek, folyók, hegyi patakok
és csermelyek, s az összes em-
ber érted született, ahogy te is
miattuk jöttél a földre.” Tatiosz

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

(X)
Bölcsességek Kincsestára sorozat 26.   
136 oldal, 1290 Ft

Tatiosz: A bölcs ember
könyve
Szeretetben és Bölcsességgel

■ „Amikor nem vesszük észre
a mindennap látottak ragyogá-
sát, attól azok még ragyognak,
legfeljebb halványabb fény-
nyel. Mert a fény mások fénye
által válik igazán tündöklôvé.”

Tatiosz 
A bölcs ember könyve Tati-

osz Gyûjteményes munkáinak
elsô kötete. A tisztelt magyar
olvasó elôször veheti kézbe az
Életbölcsességek, A bölcsesség
ábécéje, Tanulságos történe-
tek, Az Élet szép ajándékai cí-
mû kötetek teljes anyagát. 

A lelkünket felemelô, ember-
ségünket gazdagító szép gyûj-
teményt a Visszavonhatatla-
nok  töredékeivel tettük még
teljesebbé.

Elsô hazai olvasója írta A
bölcs ember könyvérôl: 

„Tatioszt olvasva az az érzé-
sem támadt, örülök, hogy em-
bernek születtem...” 

(X)
Évezredek Bölcsessége sorozat
288 oldal, 2400 Ft

Seneca:
Az emberség nagykönyve
Marcus Aurelius:
Teremtô gondolatok

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

„Mi a legnagyobb az ember-
ben? – Az emberségnél nincs
hatalmasabb földön és égen –
így tették roppant erejûvé az
istenek az ember sokszor gyá-
moltalan és tanácstalan lé-
nyét: a magasból felruházták a
szeretet jóságával, az élet igazi
harmóniájával, a szelíd, bölcs
belátással és elôrelátással. 

Kérlek, maradj ennél az em-
berségnél, hiszen már tudod,
nincs nála hatalmasabb erô,
amely a földet megjavíthatná,
és a rosszakat megszelídíthet-
né – mérhetetlen nagysága ki-
tûnik abból is, hogy éppen ál-
tala küldik az istenek üzenetü-
ket a földi embernek, tudat-
ván ezzel, hogy a pislákoló
fénynél van nagyobb erejû,
barátságosabb fény: az ember-
ség ragyogása.”

Seneca
„A boldog élethez nem kell

semmi más – csak a szeretet és
a gyöngédség”.

Marcus  Aurelius
(X)

Évezredek Bölcsessége sorozat
180 oldal, 1990 Ft
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Kortárs Kiadó
T/F: 343 6082
korkiado@t-online.hu
www.kortarskiado.hu

„A semmi napja mielôtt”
– Tandori Dezsô rajzai

Pilinszky János verseihez

■ Tandori Dezsô 2006-ban
(Pilinszky születésének 85. és
halálának 25. évfordulóján)
rajzokat készített, amelyek –
ahogy ezt Tandoritól meg-
szokhattuk – nem puszta il-
lusztrációk, sokkal inkább
hommage-ok és kommentá-
rok: kettejük költészetének
közös pontjaira világítanak
rá, közös alapproblémákra
irányítják a figyelmet. Átjár-
hatóvá, egymás felôl is értel-
mezhetôvé teszik kettejük
életmûvét: nemegyszer épp a
nyelven túli területekre nyit-
nak kilátást, illetve a ki-
mondhatóság kereteit igye-
keznek tágítani a maguk nem
irodalmi eszközeivel.

Külön érdekessége az
összeállításnak, hogy nem-
csak a megszokott, klasszikus
Pilinszky-darabok közül vá-
logat, hanem a figyelmet egy
másik olvasat lehetôsége felé
tereli, amelyben Pilinszky
kései versei, sôt töredékei
(Tandori kedvenc mûfajai) is
új jelentéssel gazdagodhat-
nak. Az idén hetvenéves
szerzô rajzain most is felbuk-
kannak jól ismert motívu-
mai, amelyek épp a Pilinsz-
ky-versek felôl (és által) kap-
nak újabb variációs és interp-
retációs lehetôséget, illetve
kiegészítést.

Szerkesztette Hafner Zoltán
(X)

190x250 mm, kartonált, vissza-
hajtott füllel, 72 o., 2000 Ft
ISBN 978-963-9593-81-7;

Légrádi György Attila:
Kartonhal

■ Légrádi György Attila újra-
írni szándékozik a klasszikus
nagy avantgárd vállalkozáso-
kat. Bátor hang, amit megüt:
félelemérzet nélkül, minden-
fajta irodalmi számítást, ká-
nont figyelmen kívül hagyva
tobzódik a maga föltalálta for-
mák között, nem a reneszánsz
finomságával, hanem a ba-
rokk brutalitásával és mûvé-
szeti élvhajhászásával. Mi a
Kartonhal-kötet? Egy esernyô
és egy varrógép véletlen talál-
kozása a boncasztalon. Kísér-
let a nyelv és a beszéd határa-
inak végsôkig feszegetésére, a
mûnemek érvényes összekeve-
résére. A Kartonhal szöveg-
montázsa izgalmas tudatfo-
lyam-hullámzást indít el.
Szürrealista világkezelés és na-
gyon is naturalista életmozza-
natok keverednek benne. Úgy
tûnik számára, hogy mindig
közelebb ér valamihez, beha-
tol valahová, de egyre kevésbé
tudja, hol van, hova került,
míg aztán ebbôl a valahová-
kerülés illúzióból is kiszorul.
A szerzô egy hosszabb video-
klipp-film irodalmi forgató-
könyvének a makettjét mun-
kálta ki, avagy megfordítva,
annak a szerkezeti izgalmassá-
gát ültette rá az irodalmi meg-
szólalásokra. Hiánypótló
könyv ez a sok fûrészporos,
„posztmodern” elsô kötet
után. – Tovább akarok lépni –
mondja, amikor az elsô lépés
sem ismert még a nagyközön-
ség elôtt. Igazi költôi gesztus. 

(Zalán Tibor)
(X)

(ÚjLátószög Könyvek, 18.)
124x183mm, kartonált, 88 ol-
dal, 1000 Ft
ISBN 978-963-9593-77-0

Vári Attila: Lepkeszárny
Elbeszélések

■ Vári Attila régen várt elbeszé-
léskötete egyszerre tartalmaz tár-
gyias és mágikus szövegeket; az
írótól megszokott enyhén szür-
reális elemekkel. A novellák sora
valójában utazás és kutatás: ku-
tatás halottak (elesett katonák),
szerelmek, furcsa kapcsolatok,
régvolt férfiak és történetek után
– és szenvtelen oknyomozó, né-
ha filmszerû utazás, idôben (vi-
lágháborúk, bécsi döntés) és tér-
ben (Erdély falvai, Gyimestôl a
kisvárosokig és Kolozsvárig), is-
meretlen és ismerôs (gróf Bánffy
Miklós) alakokkal. De a könyv
hôsei és szereplôi – a szerzô
absztrakciói szerint – leginkább
mégiscsak az idôtlen történelem
vándorai, akik hol lágerekben,
hol fronton, hol birtokaikon,
hol már csak túlélôként keresik
elveszett igazságaikat. Vári mun-
kájában a felszabadult nyelvi
öröm és az érzéki szabadság utá-
ni elfojthatatlan szenvedély ta-
lálkozik: úgy fognak kezet, szi-
gorú pontossággal, egymással,
hogy az a mû minden pillanatá-
ban a figyelmes olvasó örömét
és felfedezô kedvét szolgálja.

(X)
(Kortárs-próza)
117x200 mm, kartonált, 272.
oldal, 2300 Ft 
ISBN 978-963-9593-82-4; 

Novella Kiadó
1132 Budapest, Visegrádi utca 11.
Tel., Fax: 339-8617
www.novellakiado.hu

Isaac Bashevis Singer:
Szerelmes történet –
Egy poligámista regénye
■ Ha egyszer szemtanúk állít-
ják, hogy Herman Broder fele-

ségét és két gyermekét a nácik
agyonlôtték, nem az a legtermé-
szetesebb, sôt legtisztessége-
sebb, ha hôsünk feleségül veszi
anyja volt cselédjét, azt a
lengyel parasztlányt, aki a maga
és családja életét kockáztatta,
hogy ôt bújtassa, megmentse?

Ki tehet róla, ha ezenközben
a menekülttáborban össze-
akad élete nagy szerelmével, a
se vele, se nélküle szépséggel?

Na és mi van akkor, ha egy
szép napon arra eszmél, hogy
egyszerre három hús-vér asz-
szony törvényes férje? Sírni-ne-
vetnivaló, letehetetlen történet.

(X)
264 oldal, keménytáblás, védô-
borítóval; formátum: A/5,
2990 Ft

Toni Morrison: Szerelem

■ Hét nô története, akik a férfi-
ban férjet, szeretôt, apát, bará-
tot, pártfogót, cinkost keresnek.
S köztük két lány külön törté-
nete, azokból az idôkbôl, ami-
kor csak azért nem létezett ár-
tatlanság, mert senki nem talál-
ta ki a poklot. És a férfi? Ô kit
vesz feleségül, kire hagyja a java-
it? És ki iránt tölti el a vágy?

(X)
286 oldal, keménytáblás, védô-
borítóval; formátum:
112x181mm, 2990 Ft



André Romijn:
Antonio Vivaldi

■ Regényes életrajz Vivaldi-
ról – a zeneszerzôrôl, a pap-
ról, a szeretôrôl –, akinek
életét, mûveit a zenetörté-
net a mai napig kutatja.
Megismerhetjük a Négy év-
szak szerzôjének hegedûta-
nári, karnagyi, operaigazga-
tói tevékenységét, és képet
kaphatunk néhány saját
operájának – a több tucat
közül – a bemutatási körül-
ményeirôl.

(X)
296 oldal, keménytáblás, védô-
borítóval; formátum: A/5,
2990 Ft

Papirusz Book
Kiadó
papirusbook@gmail.com
Tel./fax: 214-5530

Zakar György: Álomutazó I.
– A második világégés

■ Széles Tamás, ifjú tanárem-
ber sajátos álomutazásra in-
dul, hogy a jól ismert esemé-
nyek alakításában maga is sze-
repet kapjon. Csakhogy a sors
nem Széles Tamásként osztja
rá a tennivalókat, s újra meg
újra szembesülnie kell a törté-
nelmi alakváltozások nehézsé-

geivel. Helytállása és bátorsá-
ga mindvégig vele marad, még
akkor is, amikor személyesen
tárgyal Hitlerrel, koncentráci-
ós táborba hurcolják, találko-
zik Churchill-lel, német bom-
bázót semmisít meg, kijátssza
a Berlini Fal határôreit, és
megment halálraítélteket.

Az idôutazás azonban veszé-
lyes vállalkozás: a jelenbe visz-
sza is kell térni, ám ezt töb-
beknek is nyomós oka lesz
megakadályozni…

Zakar György új regényében
a második világháború és az
azt követô események sodrába
csöppen az olvasó. A fordula-
tos történet feszültségét derûs
pillanatok oldják és teszik em-
lékezetessé. Az Álomutazó el-
sô kötete a történelmet jól is-
merôk és a fiatalabbak számá-
ra is egyaránt szolgál izgalom-
mal és tudnivalóval.

„Ha te is szeretnél ott len-
ni a Második Világháború
legizgalmasabb eseményei-
nél, akkor válts jegyet erre a
fergeteges idôutazásra” –
Kovács Zoltán Európa-baj-
nok súlyemelô.

(X)
A/5, 228 oldal, 2600 Ft

G. Donáth Blanka:
„Fiadra hagyd örökül...” 
XX. századi memoár

■ Magyarország a féligazsá-
gok, a kimondatlan, lezáratlan
ügyek országa.

Ilyen féligazságokat görgetô
„ügy” a nemzethez, a fajhoz
való viszony és a zsidóság
problémája.

Az átlagos magyar család-
ban sokféle vér keveredik.
Ha a történelem úgy hozza,
hogy valamelyik valamiért
különösen fontossá válik, ak-

kor a család rendszerint két
részre szakad. 

Gádorné dr. Donáth Blanka,
pszichológus a történelem ke-
resztútjára született. Felmenôi
között volt osztrák katona-
tiszt, unitárius és zsidó. Voltak
falusi gazdák, kulturált, értel-
miségi életet élô, óhéber nyel-
ven könyvet író, Palesztina el-
sô elnökével héberül levelezô
körorvostól, antiszemita roko-
nig mindenki. Ô maga, a
transzcendes távlat iránti erôs
vonzalmával egyszerre élt a
zsidó hitben és a tizenhat éves
korától évente látogatott evan-
gelizációs táborok vonzáskö-
rében. Így töltött Blanka hu-
szonkét évesen, hamis papí-
rokkal két hónapot cselédként
Budán, ahonnan férjével
együtt váratlanul egy mentô-
csoportba került. A csoport
Palesztinába indult, de csak
Bergen-Belsenig jutott.

(X)
A/5,120 oldal, 1950 Ft

Pro Pannonia
Kiadó
7601 Pécs. Pf. 270.
T/F.: 06/72/213-379, 516-866
pro.pannonia@mail.datanet.hu
www.propannonia.hu

Ernyey Gyula (szerk.):
Breuer Marcell
Marcel Breuer

■ A Petar Dobrovics vezette
Pécsi Mûvészkör (1920) a ha-
zai modernizmus késôbbi ki-
válóságait indította el pályá-
ján, többen közülük a német-
országi Bauhausba kerültek,
majd európai és világhírû al-
kotókká váltak. Ôket mutatja
be A Bauhaus pécsi mesterei
sorozat, melynek eddigi köte-

tei Weininger Andor, Forbát
Alfréd és Breuer Marcell, a
szülôhazán kívül (Kanadá-
ban, az USA-ban, Svédor-
szágban stb.) kiteljesedô pá-
lyáját tekinti át. A Breuer kö-
tetben Bajkay Éva, Ernyey
Gyula, Papp László, Rév Ilo-
na írásai, Major Máté és
Breuer levelezése bemutatja a
tárgyalkotó, a híres bútorter-
vezô és számos kiemelkedô
jelentôségû épületet tervezô
építész munkásságát egy-
aránt; korábbi pontatlanságo-
kat tisztáz; új összefüggésekre
mutat rá; elemzi munkássá-
gának hazai recepcióját; kö-
zel hozza az olvasóhoz nem-
csak a neves mûvészt, hanem
a magyarságát mindvégig
megôrzô embert is.

A sorozat valamennyi kötete
B/5 formátumban, gazdag
szakapparátussal, irodalom-
jegyzékkel és illusztrációs
anyaggal rendelkezik, ke-
ménytáblás, cérnafûzött kivi-
telben jelenik meg.

(X) 
176 oldal, 84 fotó, 2800 Ft

Szépmesterségek
Alapítvány
3530 Miskolc, Hunyadi u. 12.

Perneczky Géza:
Rózsák nyesése
Barangolás a mûvész-galerista-
mûgyûjtô háromszögben

■ Perneczky könyvében
együtt meséli el a mûvészeti
mozgalmak, a mûvészeti in-
tézmények és a mûvészeti pi-
ac történetét – tömören, ele-
venen, tehetségesen.

(X)
ISBN 978-963-06-5968-0
A/4 méret (vágott), 1500 Ft
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Trivium Kiadó
1112 Bp., Menyecske u. 3.
T/F: 248-1263
trivium.kiado@chello.hu
www.triviumkiado.hu

Lisa See: Aranyhegyen
Memoár, rendkívüli családre-
gény a nyomorból a milliárdokig
az Újvilágban

■ A nagysikerû Hóvirág és a
titkos legyezô szerzôje csa-
ládja történetén keresztül az
Amerikában élô kínaiak sor-
sát mutatja be. A szerzô
analfabéta ükapja és két fia
a szegénység és a kilátásta-
lanság elôl Amerikába me-
nekült, ahol gyógyfûárus-
ként kezdett el dolgozni a
transzkontinentális vasút
építésénél. Fong See, apja
sikerein továbblépve, ki-
emelkedô tehetségével fel-
építette félelmetes kereske-
delmi birodalmát, melynek
révén kora leggazdagabb és
legbefolyásosabb kínai sze-
mélyisége lett az Aranyhe-
gyen, ahogy a kínaiak az
Egyesült Államokat neve-
zik. Így született meg a
„Fong Saga”.

A keveredés és egybeolva-
dás története ez a regény a
végtelen lehetôségek hazájá-
ról, a Fong család életében
megvalósult amerikai álom-
ról, mely szédületes távlato-
kat és mesés gazdagságot biz-
tosított számukra. A család
története szól a lehetetlen-
rôl, az emberi akaraterô és a
kitartás által megvalósult hi-
hetetlen álomról.

A könyv megjelenése óta tö-
retlenül sikeres. Opera is ké-
szült belôle.

(X)
ISBN 978-963-9711-43-3
Kötve, 552 oldal, 3990 Ft

Kerstin Gier:
Halálom után
felbontandó

■ Tipikus „nôi regény”
szarkasztikus, jó humorral
tálalva, miközben olyan
örök témák, mint család,
barátság, házasság és hû-
ség is terítékre kerülnek.

Megéri élni! Vegyük bát-
ran kezünkbe a sorsunkat!
Vállaljuk fel az életünket
és ne mások elvárásainak
akarjunk megfelelni… –
üzeni olvasóinak a szerzô.
Fôhôse, Gerri úgy érzi,

élete vakvágányra került.
Teljesen kilátástalannak
látja a jövôjét, hiszen még
mindig szingli, váratlanul
elveszíti az állását, és sen-
kire sem számíthat. Két-
ségbeesésében úgy dönt,
hogy véget vet az életé-
nek, de elhatározza, hogy
elôbb búcsúlevelet küld
rokonainak, barátainak,
ismerôseinek és végre
szembesíti ôket az „igaz-
sággal”, azaz fellebbenti a
fátylat képmutató viselke-
désükrôl.

Egy váratlan esemény kö-
vetkeztében – az alapos
elôkészítés ellenére – Gerri
terve meghiúsul, és ekkor
elszabadul a pokol, hiszen
levelei már eljutottak a
címzettekhez. Ez a véletlen
vagy netán karmikus ese-
mény új, izgalmas fordula-
tot hoz Gerri életébe…

Kerstin Gier ma Német-
ország legsikeresebb nôi
regényírójának számít,
2005-ben megkapta a leg-
jobb német szerelmes regé-
nyért járó „DeLiA” díjat.

(X)
ISBN 978-963-9711-41-9
Fûzve, 240 oldal, Kb. 2790 Ft

30 kiadás Németországban!
Jilliane Hoffman:
Megtorlás

■ Amikor az egyik legkivá-
lóbb ügyésznô szembekerül a
legkegyetlenebb gyilkossal,
akivel valaha dolga volt, vá-
lasztania kell az igazság és a
megtorlás között.

C. J. Townsend kitûnô
ügyész, nô létére arról híres
Miamiban, hogy a legször-
nyûbb ügyekben is megôrzi
a hidegvérét. Az utolsó gya-
núsítottja még a korábbiak-
nál is alávalóbb, könyörtele-
nebb sorozatgyilkos, aki él-
vezi a kegyetlenkedést. Az
ügy a média figyelmének ke-
reszttüzében áll, mert Cupi-
do, miután borzalmasan
megkínozza áldozatait, még
életükben kivágja a szívüket.
Az ügyésznô a bíróságon
döbben rá, hogy a tettes a sa-
ját múltjához is kötôdik, egy
tragikus esethez, amely az
egész életére rányomta a bé-
lyegét. Össze kell szedni
minden erejét, hogy helyt
tudjon állni és végig tudja
vinni az ügyet. Vajon képes
lesz-e erre? Hagyja, hogy el-
vakítsa a bosszúvágy, vagy
kitart a törvényszabta úton?
És ha még mindez nem vol-
na elég, C. J. nem tud szaba-
dulni egy másik kérdés elôl
sem: vajon az igazi sorozat-
gyilkos ül a vádlottak pad-
ján, vagy Cupido újra le-
csapni készül?

Az utóbbi évek egyik legjobb
thrillere, amelyet a szerzônô –
aki szintén államügyész volt –
a személyes élményei alapján
írt meg. A Warner Brothers
filmet készít a regény alapján.

(X)
ISBN 978-963-9711-45-7
Kötve, 464 oldal, 3290 Ft

James Jones:
Most és mindörökké
Nemzetközi könyvsiker,
a legnagyobb II. világháborús
regény!

■ James Jones könyvét az
amerikai kritika és a nem-
zetközi könyvsiker egy-
aránt a második világhá-
borúról szóló legjelentô-
sebb regények közé emeli.
Nem egyszerûen háborús
regény, hanem az amerikai
hadseregnek, s bizonyos
mértékig magának a Had-
seregnek a regénye.
A történet Hawaiiban

játszódik 1941-ben, egy
amerikai támaszponton.
Hôsei túlnyomórészt egy-
szerû emberek, közkato-
nák, egy teljes gyalogos-
század. A század minden-
napi életének ábrázolása
során Jones könyörtelen
kritikát gyakorol az ameri-
kai hadsereg brutális, az
emberi méltóságot semmi-
be vevô módszerei felett.
Ebben a hadseregben a
gyûlölet mély szakadékai
választják el egymástól a
legénységet, az altiszteket
és a tiszteket – lélekölô,
pokoli világ ez, de ebben
a sötét világban is fel-fel-
csillan az emberi meleg-
ség, a humor hangja is.

Jones a 19. század nagy
epikus hagyományának
méltó örököse. Regénye –
hatalmas körképével, epi-
kus távlatával, alakjainak
gazdag egyénesítésével,
tragikus emberi tisztaság-
eszményével – felejthetet-
len élmény.

(X)
ISBN 978-963-9711-46-4
Kötve, I–II. kötet, 1008 oldal,
5990 Ft



„A független polgár nem hatalmat gyakorol, hanem szabad har-
móniaérzékét állítja egy forma szolgálatába, egy kész mû megôrzé-
sét, fenntartását vállalja feladatul. E személytelen életforma révén
mûvésszé válik, azaz patríciussá. (…) A nagykapitalista a patríci-

us leghatalmasabb ellensége, mert belülrôl támadja az ideált.”

A Márai Sándor címû tanulmányból, 1940

■ Várkonyi Nándor (1896–1975) irodalom- és tudománytörté-
nész, folyóirat-szerkesztô, író, tanár, könyvtáros és korának
egyik legjellemesebb magyar embere volt. A 20. század jelentôs
irodalmi alakja ô, de életmûve sokáig el volt zárva a nagyközön-
ségtôl, s ez az utókori fogadtatására is
kedvezôtlenül hatott mindmáig. Még
a szakmában is kevesen ismerik. Jel-
lemzô, hogy az egyebekben gondosan
szerkesztett Kortárs magyar írók lexi-
kona (Magvetô, 1988) egyáltalán nem
szerepelteti, pedig – ha megcsonkítva
is – néhány mûvét már a hetvenes-
nyolcvanas években kiadták (Sziriat
oszlopai, 1972, Pergô évek, 1984). A
Széphalom Könyvmûhely a kilencve-
nes évek óta magára vállalta a tudós
író hagyatékának gondozását. Mosta-
ni könyve irodalomtörténeti cikkeit,
kritikáit, a Pécsen alapított és általa
szerkesztett Sorsunk címû folyóirat
történetét (1942–1947) és a vele mun-
kakapcsolatban állt írókkal folytatott
levelezését vonultatja fel, bô hatodfél-
száz oldal terjedelemben. 

Valakire fiatalon rásütnek egy bélye-
get, s attól többé nem szabadulhat.
Ôt különcként könyvelték el, amibôl
annyi az igazság, hogy a körülménye-
ibôl adódóan provinciális szellemi
környezetben vívta ki európai szintû gondolkodói rangját. Az
elsô világháborúban magyar–francia szakos egyetemi hallgató-
ként vezényelték a frontra, és sebesülése miatt elvesztette a hal-
lását. Tanárságra többé nem gondolhatott, pedig ha elolvassuk
mûveit, könnyen beláthatjuk, hogy született pedagógus volt.
Érdeklôdése nem tudott betelni az emberi lény szellemi mûkö-
dése iránt. Intelligenciája egyenesen elképesztô: a gyorsolvasás-
ban valószínûleg még John Fitzgerald Kennedyt is kenterbe ver-
te volna, pedig az ô ilyen képességei is legendásak voltak. (A
jobbakat lelövik, ugye?) A Pergô évekbôl tudom, hogy amikor
a pécsi könyvtár rendezésével megbízták Várkonyi Nándort,
mind a harmincezer (!) könyvet elolvasta, viszonylag rövid idô
alatt, és amit elolvasott, azt nem felejtette el. 

Mértéktelen volt a szakmai tisztességben, és ezért (is) tartották
csodabogárnak. 1928-ban adták ki A modern magyar irodalom
1880–1920 címû irodalomtörténeti munkáját. Nem volt olyan
elfelejtett, pályaszélre sodródott vagy tehetség, tudás hiányában
megbukott mûkedvelôje ennek a korszaknak, akit föl ne vett vol-
na az írók sorába. Nem mintha nem tudta volna megkülönböz-
tetni a jót a rossztól – összefoglaló cikkeibôl s a régiekrôl szóló
esszéibôl derül ki: nagyon is tudta, mi a jó és mi nem –, de olyan
hatalmas szíve volt, hogy a paksi atomerômû hozzá képest pis-
lákoló mécses. Ô senkirôl sem akart megfelejtkezni, akitôl vala-
ha könyv jelent meg. Az általam személyesen jobban ismert (al-
katilag hozzám közelebb álló) Komlós Aladár (1982–1980) meg-

lehetôsen szigorúan, mondhatnám, zordan bírálta meg Várko-
nyinak ezt a mûvét, mivel a minôségi szelektálás elemi szándé-
ka sem csillan meg benne. Komlósnak igaza volt. Várkonyi nem
sértôdött meg, hanem tizennégy év alatt, 1942-re elkészítette a
monstruózus irodalomtörténeti mû javított, megnyesett kiadá-
sát. Így is lehet bírálatokra reagálni. Most nézegetem a névmu-
tatóban, viszonzásul miként emlegeti Várkonyi Komlóst. Nem-
csak kritikusként, hanem költôként is megbecsülôn hivatkozik
rá. Esze ágában sem volt „törleszteni”. Ha rajtuk áll, a „népi-ur-
bánus ellentét” csupán valamely emberevô törzs életében léte-
zik, messze-messze a határainktól. Önéletrajzi regényébôl tud-
ható az is – a mostani kiadvány cikkeibôl is jócskán fény derül

rá –, hogy a Sorsunk szerkesztôjeként a
kor mindenféle elôítéletével dacolva
vállalta a bélyegesek írásait, és ha ez va-
lakinek nem tetszett, akkor erélyesen lé-
pett föl az illetôvel szemben, élôszóban
vagy levélben. 

Miért is nem adták ki a mûveit har-
minc-negyven évig? Hát persze, a ma-
terialista dialektika hiányáért kárhoz-
tatták. Ô ugyanis olyan történész
volt, aki az írói fantáziáját használta
azokon a területeken, ahol sem írások,
se tárgyi emlékek nem állnak a kutató
rendelkezésére. Töméntelen forrás-
mûvet elolvasott ôstörténeti látomá-
saihoz, de csak azért, hogy legyen mi-
vel felfûtenie a képzeletét. Az ôsidôk
embere éppúgy érdekelte, mint a
klasszikus és a kortárs írók, Petôfi és
Madách, Weöres és Kodolányi, s még
annyi mindenki a kedves Berda Jó-
zseftôl egészen A világító kapanyél cí-
mû verseskönyv szerzôjéig, Káldi Já-
nosig (1922–1991). És micsoda meg-
becsüléssel írt errôl a „világító kapa-

nyélrôl”! Micsoda gonddal válogatta ki a legjobb sorait,
hogy bebizonyítsa: nem, ezt a költôt sem szabad átengedni
az enyészetnek! 

Természetesen a Weöresrôl, Kodolányiról, Márairól, Takáts
Gyuláról, Csorba Gyôzôrôl, Gergely Ágnesrôl és más, vitatha-
tatlan mesterekrôl szóló írásai teszik maradandóvá és közérde-
kûvé a kritikus Várkonyi Nándort. De én hozzátenném: az iro-
dalomhoz való hozzáállása is. Egyik alaptípusa ô a közhasznú
kritikusnak. Nézetem szerint az ilyen mûbírálónak is éppúgy
megvan a létjogosultsága, mint a selejtet kiszûrô, az értékren-
det szinte piramidálisan érzékelô, kiválasztó és hierarchiate-
remtô típusnak. Várkonyi Nándor és (ha vannak még ilyenek)
a hasonlók fölkeltik a kíváncsiságot a könyvek és a szerzôk
iránt, s megadják az esélyt azoknak a szerzôknek is, akik eset-
leg nem az elsô, hanem majd a harmadik kötetükkel bizonyít-
ják tehetségüket. Kell olyan kertész, aki a fákat metszi és ritkít-
ja, de kell olyan is, aki válogatás nélkül ontja az egész kertre a
figyelem, az érdeklôdés, a szeretet fényét s a szelíd bírálat élte-
tô záporát. Ilyen kritikus volt Várkonyi Nándor. Bár az ô szem-
pontjából már késô, végzetesen késô – rangrejtve élte le egy hí-
ján nyolcvan évét –, de holtában is nagyon meg lehet becsül-
ni. Rengeteget tanulhatunk tôle.

Alföldy Jenô
Várkonyi Nándor: Egy irodalmi korszak számvetése
Széphalom Könyvmûhely. 576 oldal

unicus

6
9
4

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

A napos oldal fényforrása



6
9
5

H
ir

d
e
té

s

■ A többszörösen díjazott, sok országban bestsellerré vált hol-
land regény egy kölni születésû testvérpárról szól: az iker lányok
hatéves korukig elválaszthatatlanok. Ám szüleik halála után
messzire kerülnek egymástól. A beteges Lottét hollandiai rokonok
veszik magukhoz, hogy meggyógyítsák, a kitartó, kemény Annát
viszont paraszt nagybátyja cselédként tartja. Nem levelezhetnek,
és csak kétszer találkoznak egymással: az elsô alkalom csalódást,
a másik „örök” szakítást okoz. Hiszen a náci idôkben, de különö-
sen a világháború kataklizmájában nagyon eltérôen alakul az éle-
tük. Tessa de Loo magával ragadó és elgondolkodtató regénye
részletgazdag, eleven képet fest az európai történelem legsötétebb
évtizedérôl. A mû elejérôl vett részletek azt idézik föl, évtizedek
múltán hogyan találkozik, véletlenül, a belgiumi gyógyfürdôben
az immár hetven feletti Lotte és Anna. Van-e mód rá, hogy min-
dent elmeséljenek egymásnak, lehet-e tisztázni a múltat?

– Excusez moi, madame... – az asszony megfordult és könnyed hang-
lejtéssel, de jól érezhetôen iskolában elsajátított francia nyelven szó-
lította meg Lottét. – C’est permis... Szabad innunk  ebbôl a vízbôl?
Az egész itt következô történetre valószínûleg nem került volna
sor, ha Lotte franciául válaszol. De meggondolatlanul, mintegy
utat engedve érzelmeinek, németül mondta: – Ja, das Wasser kön-
nen Sie trinken.
– Ach, so! – az asszony megfeledkezve a vízrôl, elindult visszafelé Lot-
te ágyának irányába és örömtelien kiáltotta: – Ön tehát német!
– Nem... igen... nem... – dadogta Lotte. De a kanóc már tüzet fogott
és halkan pattogott, ahogy az asszony közeledett feléje. Minden szé-
les, kerek és domború volt rajta, egy élemedett Walkür, akit semmi
sem téríthet el útjából. Megállt az ágy végében és árnyékot vetett a
benne fekvôre. Fesztelenül kérdezte meg tôle: – Honnan jött, ha sza-
bad kérdeznem? Lotte igyekezett idôben elfojtani a német nô lelkese-
dését. – Hollandiából. – De ön kifogástalanul beszél németül – foly-
tatta az, kövérkés ujjait kérdôn széttárva. – Eredetileg Kölnbôl – tette
hozzá Lotte, tompa hangon, mint akit vallomásra kényszerítettek. –
Kölnbôl? De hiszen magam is kölni vagyok. /.../
Elôrehajolt és odasúgta Lotténak: – Várom önt a hallban.
Lotte zavart és bosszúságot érzett, miután magára maradt. Úgy hang-
zott az a mondat, mint valami parancs: Várom magát a hallban! Úgy
döntött, nem vesz tudomást róla. De ahogy ott feküdt tovább az ágy-
ban, egyre türelmetlenebb lett. Ennek a tolakodó német nônek sike-
rült elvennie tôle a drágán vásárolt pihenést. Nem kerülhette el a ve-
le való találkozást, a teremnek egyetlen ajtaja volt, és az a hallba nyílt.
Végül hirtelen kikelt az ágyból, lábát belecsúsztatta a papucsába, szo-
rosra húzta dereka körül a köntöse övét és az ajtóhoz ment. Úgy ha-
tározott, mielôbb lerázza magáról a kölni nôt. Ahogy belépett a fény-
ben úszó hallba, úgy érezte, mintha az egészség istennôjének szentelt
templomba lépett volna be. /.../
Az örök ifjúság eme szentélyében egy antik utánzatú székben üldö-
gélt az idôsecske német hölgy. Képesújságot lapozott és idônként
ivott egy korty forrásvizet a poharából. Várta Lottét, aki kedvetlenül
közeledett, kereste a kibúvót: „Entschuldigung, bitte, nincs idôm.”
Az asszony nehézkesen állt föl a szûkre méretezett empír székbôl. Ar-
ca fájdalmas kifejezést öltött: – Figyeljen csak ide, kérem – mondta –,
ha ön Kölnbôl származik, akkor hadd kérdezzem meg, melyik utcá-
ban lakott. Lotte nekitámaszkodott az egyik pillérnek, a frottírköpe-
nyén át érezte az oszlop bordázatát. – Arra már nem emlékszem.
Mindössze hatéves voltam, amikor Hollandiába hoztak. – Hatéves –
ismételte meg az asszony izgatottan. – Hatéves. – Csak arra emlék-
szem – folytatta Lotte bizonytalanul –, hogy egy kaszinóban lak-
tunk... Vagyis egy olyan épületben, amely valamikor kaszinó volt.
– Ez nem lehet igaz! Ez nem lehet igaz – a német nô hangja megbi-
csaklott. A fejéhez emelte mindkét kezét, és ujjai hegyét a halántéká-

hoz nyomta. – Ez egyszerûen
nem lehet igaz! – Szinte kiáltva
ismételgette a mondatot, amely
tapintatlanul betöltötte az egész
ájtatos helyiséget. Szavai nekicsa-
pódtak a márványpadozatnak,
onnan fölpattantak egészen a
mennyezeten lévô képig, amely-
nek békéjét megzavarták. Tágra
nyitott szemekkel bámult Lotté-
ra. Rémület volt a tekintetében?
Öröm? Vagy megôrült volna?
Lotte felé nyújtotta a karjait és át-
ölelte. – Lotte – valósággal nyö-

szörgött –, Lottchen, hát nem érted?  Lotte, akit a hatalmas test való-
sággal odaszorított a oszlophoz, szédülni kezdett. Semmi más nem ér-
dekelte, csak hogy kiszabadulhasson ebbôl a képtelenül bizalmas hely-
zetbôl. Legszívesebben köddé vált volna. De ezt nem engedte sem szár-
mazásának titka, sem pedig szelektív emlékezete, amelyek pedig már
elég régóta rossz viszonyban voltak egymással. – Te... drágaságom – li-
hegte a fülébe az asszony –, hát én vagyok az, Anna. /.../
– Ez hihetetlen! – Anna a nôvére vállára teszi a kezét és kartávolság-
ra eltolja magától. – Hadd nézzelek.
Lotte testében megfeszül minden izom. Még csak az hiányzik, hogy
most megbámulják! Ez a familiáris fesztelenség ellenérzést vált ki be-
lôle, mintha valami be akarná szippantani és neki  nincs ereje ellen-
állni. De hát hetvennégy évvel ezelôtt kis idôkülönbséggel ugyanaz
az anya hozta ôket világra, ez elôl a tény elôl nem lehet elfutni, bár-
mennyire ravaszul kapcsolt is be az elhárító mechanizmus, amit fél
évszázad alatt kifejlesztett önmagában és ami nagyon jól mûködött.
Két értelmet sugárzó, világoskék szem szegezôdött rá, Anna kíváncsi-
an és kissé ironikusan nézte ôt.
– Igazi úriasszony lett belôled – állapította meg. – Még mindig kar-
csú vagy és ezzel a feltûzött hajjal... sehr schön, muss ich sagen.
Lotte tartózkodó pillantást vetett Anna terebélyes alakjára és rö-
vidre vágott hajára, amely fiatalossá tette ugyan, de mintha még-
sem illene hozzá.
– Nekem ez sohasem sikerült – mondta Anna nevetve. Hogy öngúny
vagy inkább büszkeség csengett a hangjában, ki tudja. Finoman bele-
csípett Lotte karjába és csillogó tekintettel fixírozta az arcát, miköz-
ben egészen közel hajolt hozzá. – És az orrod, mint az apánké volt,
wunderbar!
– Hogy kerültél ide? – Lotte szorult helyzetében próbálta másfelé te-
relni a szót. Hál’istennek Anna hagyta.
– Artrózisom van. A mozgásszervek elkoptak. – A térdére, a csípôjé-
re mutatott. – Valaki említette, hogy itt Spaban pompás gyógyfürdô
van. És Kölntôl nincs is messze. És te? 
Lotte habozott, az volt az érzése, örömet okoz a testvérének, amit
mondani készül neki: – Szintén artrózis – mormogta.
– Szóval családi betegség! – kiáltott fel Anna lelkesen. – Figyelj csak,
üljünk le valahová, nem tudok sokáig álldogálni. /.../
Az automatánál vettek egy pohár kávét, majd átsétáltak a társalgóba,
ahol a legfeltûnôbb egy hatalmas festmény volt, fiatal nôt ábrázolt
egy hattyú társaságában. Amikor végre kényelmesen elhelyezkedtek
és pár kortyot ittak a kávéjukból, Lotte visszanyerte a lelki nyugalmát.
– Ki gondolta volna, hogy látjuk még valaha egymást – Anna a fejét
csóválta. – Ráadásul egy ilyen különös helyen... Ennek valami mé-
lyebb értelme kell hogy legyen.

Tessa de Loo: Ikrek
Könyvmolyképzô Kiadó
Aranytoll kötetek, 376 oldal, 2999 Ft

Ikrek
könyvszemelvény
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történet, melynek legújabb epizódja az
ôszi amerikai elnökválasztás, nem Tamás
bátyánál kezdôdik, sokkal régebben: a

rabszolgavadász gengsztereknél, az amerikai ke-
resztényeknél, a szeretet vallása híveinél, akik
bevezették a modern rabszolgaságot, és Isten ké-
pét szíjjal ostorozták. Mert nem vették észre,
hogy a fekete embert is Isten alkotta saját képé-
re és Jézus ôértük is kereszthalált halt. Mert elfe-
lejtették, hogy az egyén szabadságának a másik
egyén szabadsága szab határt. Amerika, a világ
elsô spontán demokráciája és szabad országa, a
demokráciának is, a szabadságnak is rémséges
fonákját hozta létre. 

És már majdnem két száza-
da tartott ez az állapot, ami-
kor a Tamás bátya megszüle-
tett. Az emblematikus figura,
a könyv és a szimbólum is. A
feketék gyûlölték. „Ilyennek
akartak látni a rohadt fehérek
bennünket: alázatos, enge-
delmes, nagy fekete házôrzô
kutyának, akibe akárhány-
szor belerúghat a meszeské-
pû gazda, akkor is hálásan csóválja a farkát.”

Nagyon igazságtalanok voltak ezek az afro-amerikaiak. Mert
Harriet Beecher-Stowe, a maga csipkeblúzos, kisasszonyos
módján, keresztényien, biedermeyeresen, romantikusan elô-
ször adott hangot annak a forradalmi gondolatnak, hogy a né-
ger is ember. Tiszteletes lánya volt, nem valószínû, hogy Ta-
más bátya kislány korában öreg barátja lett volna, Cloe néni a
szoptatós dajkája, Liza és George a játszótársai, mégis az olvas-
mányos, izgalmas történetet olyan hitelesen meséli, mintha
maga is egy déli ültetvényen cseperedett volna föl. Bár a Ta-
más bátya vitairatnak indult, az igazán tehetséges írónô kitûnô
regénye joggal lett bestseller, elsô kiadása 10 000 példányban
fogyott el a 19 sz. közepén, érzelmi töltést adva a polgárhábo-
rú racionális abolicionista küzdelmeinek, ami csak annak a jó-
zan fölismerése volt, hogy a fejlôdô ipar, a kapitalista társada-

lom nem röghöz kötött rabszolgákat igényel,
hanem szabadon mozgatható bérmunkásokat. 
Tamás bátya tûrt, csak emberi méltóságával lá-
zadt, Liza és George úgy lázadtak, hogy megkér-
dôjelezték a rabszolgaságot, megszöktek és Ka-
nadába menekültek. Styron hôse, Nat Turner
már valóságos rabszolgalázadást vezetett. De
Nat Turner is, Tamásék is mind belsô, házi rab-
szolgák voltak, és mint a fehérek közelében föl-
nôtt afro-amerikaiak érték el és szárnyalták túl a
fehérek intellektuális színvonalát. 
Ez volt a sorsdöntô: a szellem ereje, a tanulás. 
A hatvanas években a déli államokban a több

mint száz éve fölszabadított
feketék még teljes rasszista el-
különítésben éltek. És annak
a szédületes ívû fölemelke-
désnek, amit az afro-amerika-
iak az állatként jogfosztott
rabszolga-státustól az Egye-
sült Államok legfôbb közjogi
méltóságának a pozíciójáig
megtettek, az volt a kulcsa,
hogy egyre több és több afro-
amerikai tanult, akart tanulni. 

Az elsô kemény polgárjogi küzdelmeknek csak kiindulópontja
volt az autóbuszbojkott, sokkal ádázabb harc indult el az isko-
lák meghódításáért. Az amerikai törvényhozás a múlt század kö-
zepén megszavazta ugyan, hogy minden amerikai állampolgár
(a színes bôrûek is) megkülönböztetés nélkül látogathatja az ál-
lami iskolákat, de a törvényt csak rendôrök és békebírók fegyve-
res kényszerítésével sikerült érvényesíteni, és az elsô fekete diá-
kok egyedül ültek be az ellenséges fehér tanulók közé az iskola-
padba meg az egyetemi elôadótermekbe. Nem csak a gyûlölet-
nek, a megalázásnak voltak kitéve, a szó szoros értelmében az
életüket kockáztatták. Erôszakmentesen, fegyvertelenül. 

Hôsök voltak. 
Ôk voltak az elsôk, akik együtt álmodták Martin Luther King-

gel azt az álmot, amelyrôl a következô alkalommal szeretnék
majd beszélni.

A próféta korbácsa, traumái és levelei
■ „Nôkhöz indulsz? Ne hagyd otthon a korbácsot!” Ím-ígyen
szóla Zarathusztra, Fr. W. Nietzsche mindenkinek és senkinek
szóló nevezetes könyvének Az ifjú és vén asszo-
nyokról címû fejezetében. Hasonlóan goromba
mondatokat tucatjával lehetne idézni a 19. század
egyik  legellentmondásosabb gondolkodójától. Aki
leginkább talán költô volt, hiszen annyira szubjek-
tív végsô soron minden mûvében. (Ezért nem lett
volna szabad világnézetet vagy ideológiát konstru-
álni abból, amiket leírt.) De amit Nietzsche a nôk-
rôl (nôknek) papírra vetett, az ennél a rettenetes afo-
rizmánál jóval bonyolultabb. Errôl tanúskodik az a
két kötet, amelyet a Holnap Kiadó, a Nietzsche-szö-
vegek (kötetek) szorgos magyar kiadója nemrég megjelentetett:
Nietzsche – a nôkrôl és Friedrich Nietzsche válogatott levelei.

Klaus Goch, német pszichiáter és irodalomtörténész válogatta az
elôbbi anyagát, (fôleg) Nietzsche mûveibôl és leveleibôl. Ahogy a
kötet fordítója, Romhányi Török Gábor hangsúlyozza a hátlapon, a
Nietzsche-kutató szerzô nem a mûrôl általában, hanem „vesékbe
látóan a nietzschei lelkiségrôl ír. Mesteri módon kommentálja azo-

kat a lelkiállapotokat, amelyek Nietzschét
megihlették nôkrôl szóló írásainak a kompo-
nálásában.” Fontos tény, hogy Nietzsche apja
korai halála miatt nôk között nôtt fel. Rop-
pant izgalmas, amit a görögök szép világáról,
a platóni gondolatvilágról korai mûveiben írt.
Egy fejezet szól azokról a valóságos nôkrôl,
akikkel csak szellemi-érzelmi kapcsolata volt.
A nôi nemet általában alábecsülte, de voltak
nôk, akikkel szívesen beszélgetett, levelezett,

akikkel megosztotta a gondolatait. Még megnôsülni is haj-
landó lett volna. És itt áttérhetünk a másik kötetre, amely-
nek anyagát 2850 levél közül válogatta (és fordította)
R. T. G., aki utószavában kiemeli, ezek az életmû és az élet-
rajz mélyebb megismerése szempontjából egyaránt fonto-

sak. A kíméletlen próféta (a morál kritikusa), a   hétköznapi ember,
a magát dionüszoszi Megfeszítettként aposztrofáló beteg – mind-
egyik benne  van ezekben a Nietzsche-sorozatba illesztett, hozzá-
juk hasonlóan felkavaró könyvekben.

Cs. A.
Nietzsche – a nôkrôl. 265 old., 2300 Ft; Friedrich Nietzsche
válogatott levelei 1861. január – 1889. január. 270 old., 2500 Ft

Kertész Ákos
Tamás bátyától

Obamáig 

A
K

ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

kertész





6
9
8

A Typotex Kiadó karácsonyi meglepetéssel várja minden kedves olvasóját december 1–24. között
az Olvasók boltjában (Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. 266-0018 www.olvasokboltja.hu)

Piotr Klodkowski: A Kelet csodálatos zamata Typotex Kiadó, 2300 Ft

A Kelet csodálatos zamatát évszázadok óta fûszerek és legendák juttatják el a mi tájunkra, Európába. Gondoljunk csak a Szöktetés a
szerájból vagy a Diótörô transzportált keletiességére! Manapság a valóság megragadásában elôbbre járunk, csak be kell fizetni egy turis-
taútra, a meglepetés kinek-kinek másképp jut ki. Egy kis elôkészület ez a kötet az útra indulóknak és pótlék az itthon maradóknak. Piotr
Klodkowski Irántól Indiáig, Kínától Arábiáig, Kambodzsától Ceylonig keresztül-kasul bejárta a Kelet világát. Stílusa elegáns, könnyed,
szellemes, olykor akár költôi; sok váratlan fordulatot tartogat. Ír arról, hogy a nyugati mintára épült plázában egy kis mecset is húzódik,
ahol a rituális mosdás helyét veszélyes vizeldének tekinteni, hogy a nyugati mintára trenírozott menedzser zug kutyahúsevô, hogy a bazár
árusainak becsületessége is meglepô, hogy talán az Európából visszatérô keletiek is ugyanúgy sóvárognak Európa után, ahogy a Keletre
visszavágyódó utazó teszi, és így tovább... Jó idegenvezetôre találunk a szerzôben!

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2008. október 17. – 2008. november 13.

Szépirodalom
1. Fiala János: Péklapát

M-érték Kiadó
2. Lévai Katalin: Varázskert

Alexandra Kiadó
3. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne… 1–2.
Urbis Könyvkiadó

4. Robin Cook: Halálcsapda
Alexandra Kiadó

5. Agatha Christie: Pókháló
Európa Könyvkiadó

6. Agatha Christie: Gyilkolni könnyû
Európa Könyvkiadó

7. Ken Follett: Az idôk végezetéig
Gabo Könyvkiadó

8. Paulo Coelho: Élet – Válogatott idézetek
Alexandra Kiadó

9. Paulo Coelho: Kihívás – Naptár 2009
Alexandra Kiadó

10. Danielle Steel: Becsüld önmagad!
Maecenas Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Müller Péter: Varázskô

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

Édesvíz Kiadó
3. Dr. Csernus Imre: Ki nevel a végén?

Jaffa Kiadó
4. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
5. Sherry Agrov:

Miért a rossz lányokat szeretik a férfiak?
Alexandra Kiadó

6. Dr. Csernus Imre: A nô
Jaffa Kiadó

7. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

8. Gordon Ramsey: Nem piskóta
Alexandra Kiadó

9. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas
I.A.T. Kiadó

10. Vujity Tvrtko: Fertô
Cantart

Gyermek, ifjúsági
1. Bartos Erika:

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

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

3. High School Musical 3. – Végzôsök
Egmont Kiadó

4. Mesélô könyv alapkészlet + Némó nyomában
Alexandra Kiadó

5. Sarah Bosse: Nyeregbe, Anna!
Alexandra Kiadó

6. High School Musical –
Kulisszatitkok és tesztek minden rajongónak
Egmont Kiadó

7. A jövô fantomja – High School Musical 4.
Egmont Kiadó

8. Bartos Erika: Zsákbamacska
Alexandra Kiadó

9. Bartos Erika: Bogyó és Babóca a jégen
Pozsonyi Pagony Kft.

10. Marék Veronika: Kippkopp, hol vagy?
Ceruza Kiadó

Bookline sikerlista
2008. október 16. – november 12.

Szépirodalom
1. Christie, Agatha: Pókháló

Európa Könyvkiadó
2. Christie, Agatha: Gyilkolni könnyû

Európa Könyvkiadó
3. Szepes Mária: Füveskönyv

Édesvíz Kiadó
4. James, Syrie: Jane Austen naplója

Kelly Kft.
5. Roberts, Nora: Ártatlan áldozatok

Gabo Kiadó
6. Nógrádi Gergely: Györgyi – Miért pont Ô?

Presskontakt
7. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne... 1–2.
Urbis Könyvkiadó

8. Follett, Ken: Az idôk végezetéig
Gabo Kiadó

9. Vavyan Fable: Vészbejárat
Fabyen Kiadó

10. D., Laura: Szex és tandíj –
Egy diákprostituált igaz története
Ulpius-Ház

Ismeretterjesztô
1. Csernus Imre, Dr.: Ki nevel a végén?

Jaffa Kiadó
2. Müller Péter: Varázskô –

Akármi történik, a kô megment téged
Alexandra Kiadó

3. Stahl Judit: Gyors sorozat 4–6.
Kulinária Kiadó

4. Fiala János: Péklapát
M-érték Kiadó Kft.

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

6. Csernus Imre, Dr.: A nô
Jaffa Kiadó

7. Ciccone, Christopher:
Íme a nôvérem, Madonna
Ringier Kiadó

8. Stahl Judit: Gyors házias ételek
Kulinária Kiadó

9. Felsôoktatási felvételi tájékoztató –
2009. februárban induló képzések
Educatio Kht.

10. Stahl Judit: Gyors húsos ételek
Kulinária Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Meyer, Stephenie: Twilight – Alkonyat

Jonatán Könyvmolyképzô
2. High School Musical 3. – Végzôsök –

Regény a népszerû film alapján
Egmont Kiadó

3. Marék Veronika: Kippkopp, hol vagy?
Ceruza

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

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

6. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra könyvkiadó

7. High School Musical zsebkönyv 2009.
Egmont Kiadó

8. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Színezd ki... és rajzolj te is
Göncöl Kiadó

10. Bartos Erika:
Bogyó és Babóca karácsonya
Pozsonyi Pagony

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

Szépirodalom
1. Cook, Robin: Halálcsapda

Alexandra Kiadó
2. Vitray Tamás: Kiképzés

Magvetô Kiadó
3. Moldova György:

Ha az isten hátranézne I–II.
Urbis Könyvkiadó 

4. Marsh, Evelyn: Édeskeserû igazság
Budakönyvek Kft.

5. Delinsky, Barbara: Köztünk marad
Gabo Kiadó

6. Roberts, Nora: Kincses szívek
Harlequin Kiadó

7. Macomber, Debbie: Kikötô sor 50.
Harlequin Kiadó

8. James, Syrie: Jane Austen naplója
Kelly Kft.

9. Roberts, Nora: Forró jég
Gold Book Kiadó

10. Steel, Danielle: Becsüld önmagad!
Maecenas Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Nagy Zoltán:

Kis népmeselexikon és – határozó
Nagy Ágnes

2. Parapatics Andrea: Szlengszótár
Tinta Könyvkiadó

3. Hová tûnt a nyugalom?
Saxum Kiadó

4. Magyar helyesírás szabályai 
Akadémiai Kiadó

5. Burnham, Stephanie:
A gyöngyfûzés iskolája
Aréna 2000 Kiadói Kft.

6. Természettudomány 11. Emlôsök
Kossuth Kiadó

7. Moras, Ingrid: Mozaikozás
Cser Kiadó

8. Kuhn Gabriella–Gyarmathy Éva:
A beszédészlelés fejlesztése óvodásoknál
és kisiskolásoknál
ELTE PPK .

9. Metcalf, Linda: Megoldásközpontú tanítás 
Alexandra Kiadó

10. Vincze Eszter: Divatos gyöngyékszerek
Cser Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Óvodai ünnepek

TTK
2. Cabot, Meg: Jinx – a balszerencse átka

Ciceró Kiadó
3. Brezina, Thomas:

Pssszt! A mi titkunk jótündér
Deák és Társa Kiadó 

4. Fischer, Torsten: Halak – Mi micsoda
Tessloff és Babilon Kiadó

5. Delahaye, Gilbert: Márti és a kis póni
Holló és Társa Kft.

6. Delahaye, Gilbert: Márti szereti az öccsét
Holló és Társa Kft.

7. Minte-König, Bianka:
Szerelem ... Teljes káosz
Deák és Társa Kiadó 

8. Türk, Hanne – Landa, Norbert:
Rajzolj te is!
Sziget Kiadó

9. Brezina, Thomas:
Penny – testvérek és más katasztrófák
Napsugár és Holdsugár Kiadó

10. Niehaus, Alisha–Hecker Alan:
Kalózenciklopédia
Mérték Kiadó
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Parapatics
Andrea:
Szlengszótár
Könyvtárellátó
sikerlista, ismeret-
terjesztô, 2.
■ Nyelvhaszná-
latunk leginkább
változékony ré-
tege a szlengkife-
jezések nyelvi vi-
lága, e szótár is
bizonyíték arra,
legföljebb csak
egy részét ismer-
jük és értjük en-
nek a nyelvi di-
menziónak.

Agatha Chris-
tie: Pókháló
Bookline sikerlista,
szépirodalom, 1.
■ A krimiiroda-
lom igazi klasszi-
kusának népszerû-
sége töretlen, sôt
rajongóinak tábo-
ra a jelek szerint
egyre csak nô, va-
lahányszor megje-
lenik egy újabb
kötete, számítani
lehet a sikerlistás
helyezésre.
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Libri sikerlista
2008. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Follett, Ken: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
2. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne 1–2.
Urbis Kiadó

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

4. Follett, Ken: A katedrális
Gabo Kiadó

5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum kiadó

6. Strasser, Todd: A Hullám
Athenaeum kiadó

7. Coelho, Paulo:
A fény harcosának kézikönyve
Athenaeum kiadó

8. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum kiadó

9. Tolkien, Christopher (szerk.):
Húrin gyermekei
Európa Könyvkiadó

10. Blau, M. – Hogg, T.: A suttogó titkai
Európa Könyvkiadó

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

Édesvíz Kiadó
2. Csernus Imre, dr.: A nô

Jaffa Kiadó
3. Nydhal, Ole: Könyv a szerelemrôl

Jaffa Kiadó
4. Sebestyén Balázs: Szigorúan bizalmas

I.A.T. Kiadó
5. Szendi Gábor:

A nô felemelkedése és tündöklése
Jaffa Kiadó

6. Ciccone, Christopher:
Íme, a nôvérem Madonna
Ringier Kiadó

7. Popper Péter: A nem értés zûrzavara
Saxum Kiadó

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

9. Harford, Tim: Az élet rejtett logikája
HVG Kiadó

10. National Geographic 2008/9.
Sanoma Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Fekete István: Vuk

Móra Kiadó
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Móra Kiadó
3. 100 klasszikus mese

Ventus Libro
4. Ablak–Zsiráf

Móra Kiadó
5. Tatay Sándor: Kinizsi Pál

Cicero Könyvstúdió
6. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Halál Ereklyéi

Animus Kiadó
7. Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg

Móra Kiadó
8. Kästner, Erik: A két Lotti

Móra Kiadó
9. Delahaye, G. – Marlier, M.:

Márti és a kis póni
Holló és Társa Kiadó

10. Bálint Ágnes: Mazsola
Holnap Kiadó

Technikai okok miatt a Libri Kft. a szeptember 1–30.
közötti sikerlistát bocsátotta rendelkezésünkre.

Líra sikerlista
2008. október 1. – október 31.

Szépirodalom
1. Vitray Tamás: Kiképzés

Magvetô Kiadó 
2. Agatha Christie: Pókháló

Európa Kiadó
3. Robin Cook: Halálcsapda

Alexandra Kiadó
4. Danielle Steel: Becsüld önmagad!

Maecenas Kiadó
5. Todd Strasser: A Hullám

Athenaeum Kiadó
6. Laura D.: Szex és tandíj

Ulpius-Ház Könyvkiadó
7. Vavyan Fable: Vészbejárat

Fabyen Könyvkiadó
8. Ken Follett: Az idôk végezetéig

Gabo Kiadó
9. Dragomán György: A fehér király

Megvetô Kiadó
10. Ernyey Béla: A p@si

I.A.T Kiadói Kft.

Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok

Édesvíz Kiadó
2. Kepes András: Matt a férfiaknak

Alexandra Kiadó
3. Moldova György:

Ha az Isten hátranézne I–II.
Urbis Kiadó

4. Müller Péter: Varázskô
Alexandra Kiadó

5. Csernus Imre dr.: A nô
Jaffa Kiadó 

6. Christopher Ciccone:
Íme a nôvérem, Madonna
Ringier Kiadó

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

8. Vujity Tvrtko: Fertô
Cantart

9. Csernok Attila: A komáromi pontonhíd
Pat-Rio 90 Bt.

10. Szenti Tibor: Parasztvallomások
Századvég Kiadó

Gyermek, ifjúsági 
1. Bartos Erika:

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

2. Színezd ki ... és rajzolj Te is
Göncöl Kiadó

3. A világ csodái – Tudd meg, miért és hogyan
Manó Könyvek

4. Delahaye, Gilbert–Marlier, Marcel:
Márti és a kis póni
Holló és Társa Kiadó

5. Fekete István: Vuk
Móra Könyvkiadó

6. Bolygónk – Tudd meg, miért és hogyan
Manó Könyvek

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

8. Az emberi test – Tudd meg, miért és hogyan 
Manó Könyvek

9. Rendôrség – Lego city 
Manó Könyvek

10. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Könyvkiadó
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Csernok Attila:
A komáromi
pontonhíd
Líra sikerlista,
ismeretterjesztô, 9.
■ A történelem-
rôl, a politikáról,
az életrôl szóló
kötet bizonyára
elnyerte a kíván-
csi, nyitott sze-
mélyiségû vásár-
lók érdeklôdését
annyira, hogy
aktívan vásárló
viszonyulásuk-
kal sikerlistára
juttatták.

Stephenie
Meyer: Twilight
– Alkonyat
Bookline
sikerlista, gyer-
mek, ifjúsági, 1.
■ Magyarorszá-
gon is jól indul
ez a nemzetközi
sikerkönyv, a hí-
re megelôzte, és
a várakozást bi-
zonyára csak fo-
kozza, hogy a
könyv alapján
készített filmet
most mutatták
be Amerikában.

A modellkísérlet

■ „Történetünk fôszereplôjének
remek ötlete – a náci propaganda
élethû modellkísérlete – egy csa-
pásra megváltoztatja a történelem-
órák hangulatát. […]A mozgalmat
irányító, új és új impulzusokkal
továbblendítô történelemtanár
hamarosan azt veszi észre, hogy ô
maga is fanatizálódik, teljesen a
Hullám hatása alá kerül, vezetôi
(führeri) allûrjeit felesége józan ta-
nácsai ellenére sem képes levedle-
ni. Váltig állítja, hogy képes kont-
rollálni a játékot, ez azonban hiú
ábránd, és amikor már a diákok
testi épsége is veszélybe kerül, úgy
határoz, leállítja a „hullámzást”. 

Tod Strasser regénye nem azért
érdekes olvasmány, mert magas
irodalmi színvonalat képvisel.
Gyorsan pergô, fordulatos lektûr,
mely olyan kérdéseket vet fel, ame-
lyek akár a magyar pedagógusok
kérdései is lehetnek: hol van a di-
ák/tanár autonómiájának határa?
Milyen eszközökkel lehet a szociá-
lis kompetenciákat kibontakoztat-
ni? Önálló gondolkodásra vagy te-
kintélytiszteletre neveljünk?

A könyv filmváltozata már látha-
tó a mozikban, egy osztályfônöki
(vagy történelem) órát megér a
boncolgatása – érdemes elolvasni,
megnézni, szigorúan kritikai gon-
dolkodással.” 

(Részlet Pompor Zoltán – novemberi
számunkban olvasható – recenziójából)

Todd Strasser: A Hullám
Líra sikerlista, szépirodalom, 5.



KERESKEDÔK, FIGYELEM!

Rendkívüli lehetôség áruvásárlásra!
Egy tételben eladó 33 800 db könyv,

amely 39 címbôl tevôdik össze,
és a bruttó kereskedelmi értéke

107 179 000 Ft.
Érdeklôdés esetén a címeket,
egyenkénti árakat megadjuk,

a könyveket bemutatjuk.

VÁRJUK ÉRDEKLÔDÉSÉT!

Telefon: 789-9611. Email: samue@mkk.hu  

Az Ab Ovo Kiadó ajánlja
Anne Marshall Zwack
DIPLOMACÁK NYOMÁBAN
Fordította: Müller András
Szerkesztette: Szoboszlai Margit
Papírkötés, 256 oldal, 2650 Ft

Hogyan álljunk bosszút néhai fér-
jünk szeretôin, legyenek bárhol is a
világon? Egy mondatban így lehet
összefoglalni Anne Zwack bolondos,
magával ragadó, csípôs humorral fû-
szerezett történetét. A hôsnô bejár-
ja Londont, Párizst, Rómát, Bécset és
Budapestet, és a bosszú egyre éde-
sebb! A könyv letehetetlen, az angol
és német olvasókat már meghódí-
totta, Önök sem fognak csalódni!

www.abovo.hu

Birtalan Balázs
Aszalt szilva naplementekor – Mémtörténetek

Mi van a nyúlon túl? És innen? – Esszék, versek, sztorik,
vallomások. – Miért hasznos empatikusan megérteni
a tömeggyilkost? – Pszichológia, ökológia, melegmoz-
galom, teológia, Harry Potter. – Van-e az életnek
„egyetlen helyes útja”? – Makacs kérdések, bizonyta-
lan – s épp ezért hiteles – válaszok.

KATALIZÁTOR KÖNYVKIADÓ
www.katalizatorkiado.hu

786-4285

Daniel Quinn
B története – Szellemi és lelki kaland

Daniel Quinn írta meg az utóbbi idôk két leginkább
elbátortalanító és változtatásra késztetô könyvét. Az
elsô az Izmael volt; a másik a B története, egy izgalmas
„embermese”, amely szétszed, átértelmez, megváltoz-
tat és átrendez mindent, amit tanultunk és elfogadunk
a nyugati civilizációról és a jövônkrôl.

Közel kétszáz kortárs könyvrôl 
RÖPBEN A TENGER

Tarján Tamás
KÖNYVBÖLCSÔ

Röpkritikák 2002–2008

A KÖNYVHÉT KÖNYVEK ELSÔ KÖTETE

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 





Az 1995-ben alakult SAXUM kiadó
elsôsorban pszichológiai  kiadványai-

val szerzett ismertséget magának. A
Mesterkurzus elôadássorozat megje-

lentetése mellett a hazai pszichológus
társadalom legismertebb és legnépsze-
rûbb, kitûnô íráskészséggel  rendelke-
zô tagjai közül, Popper Péter, Ransch-

burg Jenô, Vekerdy Tamás,  Mohás
Lívia és mások – könyvei sorra jelen-
nek meg a SAXUM-nál.  Profiljukról
és ünnepi kiadványaikról az ügyveze-

tô igazgatót, Jenei  Tamást kérdeztem.

■ – Amikor a Saxum megalakult, meglehetôsen sok szépirodalmi
könyvet is megjelentettünk: Dürrenmattot, Sagant, Capotét,
Shaw-t, Steinbecket, idôvel azonban meghatározó lett a kiadó te-
vékenységében az ismeretterjesztô téma, ezen belül a különbözô
kézikönyvek és a már említett pszichológiai irodalom. Úgy tapasz-
taltuk, hogy a pszichológia iránt megnövekedett az érdeklôdés,  hi-
szen úgy tûnik,  mindenre tud tanácsot adni, a születéstôl a halá-
lig, a  neveléstôl a szexuális életig, az önmegvalósítástól a boldog-
ságkeresésig. Az említett pszichológusoknak rendszeresen jelenik
meg új könyve a SAXUM-nál, Popper Péter-
nek pl. A reggel és az este jógája, mely a jóga
filozófiájáról, gyakorlatairól, a koncentráció
és a meditáció elemeirôl szól, egy CD-
melléklettel, melyen a szerzô ismerteti a gya-
korlatokat. Egyébként könyveink többsége a
látszat ellenére nem pszichológia.
– Azért mégis a pszichológiai kiadvá-
nyokról ismerik Önöket, több sorozatuk
is van a témában.
– Az élet dolgai címû sorozatunk nagyon
népszerû és keresett.
Sorozatszerkesztôje Popper Péter, sok ismert  pszicholó-
gus mûvét kiadtuk a sorozatban. Hasonló témájú  a
Mesterkurzus, melynek a közeli hetekben már a 28. kö-
tete jelenik meg, kötetenként 3-4  tanulmányt tartalmaz,
amelyek a Mesterkurzus elôadásokon hangzottak el.
– Erôs érdeklôdést mutatnak a zenei könyvek
iránt: lexikonokat és több kézikönyvet is megjelen-
tettek már e témában.
– Az elsô, immár sokadik kiadásban megjelent könyv Kertész
Iván Operakalauza, ezt követte a Balettek könyve, és Pándi Ma-
rianne négykötetes Hangversenykalauza. A tematika bôvítését je-
lenti a Téli könyvvásárra megjelenô Színházi kalauz, amelynek
teljesen új változatát a neves színházi szakember, Kékesi Kun Ár-
pád fémjelzi. A „felhasználóbarát” könyvben ábécé sorrendben
követik egymást a színdarabok, – és a mûvek fordításai, bemuta-
tói, rendezôi és fôbb szereplôi. Koncz Zsuzsa több mint száz fo-
tója illusztrálja a könyvet. Ez a 370 színdarab a magyar színhá-

zak napjainkban, különösen az elmúlt
másfél évtizedben színre került mûvek
szûk „repertoárját” tükrözik beleértve
musicaleket és nívós bulvárdarabokat is.

Másik nagy vállalkozásunk a francia
Larousse Kiadó könyvének megjelentetése
A görög és római mitológia lexikona,
melynek magyar kiadását Karsai György
irodalomtörténész gondozta. A terjedel-
mes kötet 2200 szócikkét 380 szövegközti
rajz és térkép, idézetek sora és 48 oldal szí-
nes és fekete-fehér képmelléklet gazdagítja.
Új filmes könyvünk Wensley Clarkson

sztráréletrajza Quentin Tarantinóról a
Ponyvaregény, a Kutyaszorítóban és a Kill
Bill amerikai filmrendezôjének fantaszti-
kus pályájáról szól. A merész és mindig ki-
számíthatatlan Tarantino az abszolút

„filmrendezô”, akinek élettörténete is izgalmas. 
A sportszeretôk bizonyára örömmel teszik a karácsonyfa alá A

futball képes enciklopédiáját, melyet az eltelt két év eseményei-
vel, változásaival kiegészítettünk: helyet kapott a 2008-as labda-
rúgó EB, a 2008-as olimpia, és az elmúlt két év kupaküzdelmei.
Változtak a klubcsapatok, és a legendás játékosok sorát is bôví-
tettük, pl. Christiano Ronaldoval és Fernando Torres-szel.

Szép karácsonyi könyveink sorában nem felejthetjük el a Nagy
Képes Biblia új kiadását, melyben az Ó- és Újtestamentum teljes
szövegét Michelangelo, Tintoretto, Veronese, El Greco és mások
bibliai témájú festményeinek reprodukciói díszítik. Exkluzív, szá-

mozott példányok is készültek színes
tûzzománc betéttel.
– A SAXUM kiadóhoz  kapcsolódó
Sziget Kiadó profilja az ezoterikán át
a sportig és a hobbikig terjed. Mivel
készül a Sziget Kiadó az ünnepekre?
– A líra kedvelôinek Áprily Lajos váloga-
tott verseit jelentettük meg a Sziget Ver-
seskönyvek sorozatban Lator László válo-
gatásában. Az ezoterika iránt érdeklôdôk-
nek ajánljuk Michael Johnstone A jóslás

enciklopédiája c. könyvét, mely a jóslás több népsze-
rû formáját elemzi a nyugati és a kínai asztrológiától a
tarot-ig és a tenyérjóslásig, a kristálygömbtôl a szám-
jóslásig. A Mit olvas le a kutya a lámpaoszlopról? c.
szórakoztató könyv a kutyatartással kapcsolatban ad
hasznos tanácsokat a gazdiknak. A kiadó gyerekköny-
veket is megjelentet, karácsonyra a Rajzolj te is c. kö-
tetet ajánljuk, mely rajziskola gyermekeknek: formák

és ábrák segítségével már négy éves kortól gyakorolhatják, mit lehet
kezdeni a papírral és a ceruzával.

Új kiadásban jelenik meg Bohumil Vurm : Európa titkos történe-
te c. könyvünk, mely Atlantisztól napjainkig kíséri Európa rejtett
összefüggéseit. A korábban három kötetben megjelent mû egybe-
gyûjti az európai történelem legizgalmasabb kérdéseit. – Sok ese-
mény valós okát továbbra is homály borítja, de a figyelmes olvasó
a sorok között új információkat, összefüggéseket talál.
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és jógakönyv...
A Saxum új vállalkozásai 






