
Tandori Dezsõ

Vegyük észre: megint van egy szívig érõ, okossággal

és megrendüléssel egyszerre élõ költõnk. Egy igen je-

lentõs.

Nézem hát, magam.

Mohai kötetének, e gyönyörûvé formált tárgynak

hátlapján ott a bûvös szöveg: ködlovagság, aforizma-

tikusság, érzelmi sodrás, harc az ürességgel, állat és

ember, romantika, bensõ tájak.

Ott vagyunk mi is:  Chandler, Krúdy, Kosztolányi...

sokan álldogálunk. Mit titkoljam: meg kellett oldanom,

hogyan vagyok ott – ah, kedvelt! – csekélységemben

magam.

Megoldottam. Használtam a lehetõséget.

Mohai V. Lajos végsõen magányos és jaj-végsõkig-

társas költõ.

Közben tudós, társadalomértékelõ, literatúraértõ,

bóklász szabadlény, büszkén megjelenõ s közben

mégis szeretetre éhes VALAKI.

Igazi kutyatársunk.

Embertárs.

Végképp bizonyítja: erõs költõ.

Élvezetes olvasmányt nyújtó és bezárult alkotóember.

Itteni jelenünk különlegessége a Mohai-jelenség.

Értõnk, s közben: „Lajosunk, a poéta”. Egy elemi len-

dületû, szomorú-drága ember-hõs.

Így én például mindig adósa vagyok-leszek. Maradok.

Megindult kötet-olvasat nem lehet elegendõ viszonzás.

Kutyák, verebek.

Éledések, temetések.  Hidegségek, forróságok. Ki-

beszélhetetlenségek.

Megkockáztatom a frázist: Mohai a kibeszélést ke-

resi, az épp bele nem fúlást leli.

Ez oxigénje.

Igen, az, hogy az érzésbe épp, hogy belé nem fúl.

De közben nem bírna lélegezni.

A veszélyt vállalja velünk is, akiket szeret:

Chandler, „Tandori”, Tarantino,  Krúdy, Lovik... találom-

ra mondom. 

Hiszen kik vagyunk mi, egy emberszív, egy kutya-

szív, ah, egy verébszív teljességéhez képest, mi, lin-

kek?!

Mohai túl mély is nekünk. Szereteteit nem bírhatjuk

méltóképpen viszonozni.

Próbálom: „Lajos, nagyon jól írsz, még mélyebben-

jól szerkesztesz... s a Jóisten még jobban vezeti író,

szerkesztõ kezed, lelked.”

Kellesz!

Ilyeneket mondok, ah, gyarló szavak.

Van-e új dalmatád? Van-e mindig-a-régi új? Ez már

értelmesebb szöveg a részemrõl. De kit érdekel irodal-

mi érvénnyel? Ez az irodalom tragédiája: nem bírhatjuk

kidolgozni az örök-érvényes kategóriákat, melyek élet-

mentõk aztán. Egy Mohai-érzékenységnél, például.

A könyved végig-szakmaiztam, hagyom. Minden

bejön, amit várok. Elemiek az arányok, evidenciák a ki-

tekintések. Csak miért szabad írnom Rólad, mikor ily

nyilvánvalóan adod, hogy Kafkáról, Weöresrõl, Nádas-

ról, Mészölyrõl, etc., s rólam, jaj, jaj. De, mondtam,

megoldottam ezt. A világban, a világon kívül.

A 19-es villamos vonalán már nem jár a te TD bará-

tod. Nem ül le Kosztolányi kéz-szobránál. Nem napozik

a Feneketlen tónál. Villamoslépcsõn felmászni alig bír a

tehetéseit vesztõ TD barátod. Bécs? Repülés? 8-15

éve semmi. Séta, hegymászás? Ah, drága, engem sze-

retve emlegetõ barátom... ah! 200 méter, és fulladok.

Akarni sok mindent akarok, írom magam-aforizmásan,

csak akarni nem bírok. Ültömbõl felkelni alig tudok. Fo-

gaim nincsenek, de nem is csináltatok, mert bírok idõfi-

xálást elviselni. Nem akarok sehova menni. Egy boríté-

kot megcímezni. Nem Alzheimer, ó, az sem, mert

agyam szakmailag még jár.  Nem kiégettség, mert...

nem semmi. Én.

Azt írja William Carol Williams: „Ez voltam én, ve-

réb, megtettem, amire futotta, ég veletek.”  De leg-

alább nem lettem verébcímer-nyomat az aszfalton.

Még megvédtem magam magamtól, a forgalomtól. Ne-

kem ne mondja senki, miért nem csináltatod meg a rá-

góidat. Nekem senki, miért nem mész a meszeiddel or-

voshoz! Mit várod, hogyan pusztulsz! Teljesen gyenge

vagyok mindenhez úgy, hogy emberközi lehetnék. Min-

den ordítóan fáj olykor. Ki vagyok hát én, roncstelep?

Mohaim, a te költészeted hõse vagyok. Éltetõm

vagy. Tetõ vagy, igen, éltetõ. Megindultan boldognak

kell lennem, hogy egy nagy-lélek-jó-költõ-szellem az

életbentartóm. A szeretetével. Boldogan tudlak. Evi-

dens emberi szellemnek és poétának tartalak.

Ah, bár én is éltethetnélek téged valahogy! Na, ol-

vaslak. Ez jó. Köszönöm eddigi életmûvedet. Nem le-

zárt dolog. 

Munka a folytonosságban. Oda-vissza. (És kutyá-

val!)

Csak én már külsõt a külsõvel nem érintkeztetek.  
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Mohai

Mohai V. Lajos
Szeptember végén áhítat
Prae-Palimszeszt, 2013 

126 oldal, 1900 Ft

„mintha nem szólnál soha többé”

(Jékely Zoltán)



Kiadók ajánlják

AABBAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1114 Budapest, Bartók B. út 55. 

Tel./Fax: 212-2443
E-mail: info@atlanticpress.hu

www.atlanticpress.hu

FERENCZIK ADRIENNE
IInnccooggnniittoo  

„Ettõl a könyvtõl házasságok
fognak felbomlani, de lehet,
hogy ez jobb, mintha meg-
maradnának. A modern csa-
lád válságának ábrázolásá-
ban Ferenczik Adrienne utol-
érhetetlen.” (Endrei Judit)

125x200 mm, 384 oldal
fûzött, 2990 Ft

AAKKAADDÉÉMMIIAAII  KKIIAADDÓÓ
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D.

Tel.: 464-8200 • Fax: 464-8201
E-mail: ak@akkrt.hu • www.akademiaikiado.hu

BILL BRYSON
SShhaakkeessppeeaarree

Az egész világ színház

Bryson évszázados kohol-
mányokat, arcátlan hazug-
ságokat vizsgál meg, és
megpróbálja kideríteni, mi-
lyen ember rejtõzik a remek-
mûvek mögött. Végigjárja
Shakespeare korának utcá-
it, és bemutatja az Erzsé-
bet-kori Anglia nyüzsgését és Shakespeare életé-
nek jó néhány mellékszereplõjét.

A/5, 200 oldal, fûzött, 3360 Ft

AALLEEXXAANNDDRRAA  KKIIAADDÓÓ
7630 Pécs, Üszögi-kiserdõ u. 1.

Tel.: (72)777-000 • Fax: (72)777-111
E-mail: info@alexandra.hu • www.alexandra.hu

SALLY BEDELL SMITH
EErrzzsséébbeett,,  aa  kkiirráállyynnõõ
Egy modern uralkodó élete

A csillogás és a szóbeszéd
ködén át vajon mennyire al-
kothatunk pontos képet a vi-
lág leghíresebb uralkodójá-
ról? A kötet egy nagy gond-
dal, mégis olvasmányosan,
szórakoztatóan megírt élet-

rajz, amely egyúttal a világ és Európa történetét is
bemutatja egy nagyon érdekes szempontból.

160x230 mm, 696 oldal, kötött, 4999 Ft

AALLIINNEEAA  KKIIAADDÓÓ
1013 Budapest, Pauler u. 2.

Tel.: 789-3247 • Fax: 999-7983
E-mail: alinea@alinea.hu • www.alinea.hu

KRÚDY GYULA
PPeesstt--BBuuddaaii  hhaanngguullaattookk

A város, mely olyan, mint
„egy érett korú Carmen, aki
nem élhet szenvedély, sze-
relem és udvarlás nélkül”.
42 elbeszélés a „szépsé-
ges, drága, küzdelmes és
dúlt pesti élet”-rõl, jellegze-
tes figuráiról, ismert és titok-
zatos helyszíneirõl, hangula-
tairól.

130×198 mm, 224 oldal, fûzött, 2950 Ft

AANNIIMMUUSS  KKIIAADDÓÓ
1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A.

Tel./fax: 200-8481
E-mail: info@animus.hu • www.animus.hu

HISHAM MATAR
FFéérrffiiaakk  ffööllddjjéénn

23 nyelvre lefordított, díjnyer-
tes regény Kadhafi Líbiájá-
ról, egy család drámájáról.
Döbbenetes erejû rajz arról,
hogy a tettetések és elhall-
gatások, a megmagyarázha-
tatlan történések hogyan fe-
nyegetik az egykor békés-
nek tûnõ családi otthont.

288 oldal, fûzött, 2980 Ft

AATTHHEENNAAEEUUMM  KKIIAADDÓÓ
1086 Budapest, Dankó u.4–8.
Tel.: 235-5020 • Fax: 318-4107

E-mail: athenaeum@lira.hu • www.athenaeum.hu

MARTIN PISTORIUS
NNéémmaa  üüvvööllttééss

Fordította: Mente Éva

Csodák pedig vannak! A 12
éves Martint egy kíméletlen
betegség támadta meg, de
szülei nem adták fel a küz-
delmet. Tíz évvel késõbb a
locked-in szindrómás fiú
teste lassan „felébredt”. A
könyv Martin újjászületésé-
nek igaz története, lélekemelõ vallomás egy cso-
dás felépülésrõl és a szeretet erejérõl.

Ill.: 8 oldal képmelléklet, 135x215 mm
288 oldal, fûzött, 2990 Ft

BBOOOOKKLLIINNEE  KKIIAADDÓÓ
1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
Tel.:235-6070 • Fax: 411-1545

E-mail: info@bookline.hu · www.bookline.hu

FARKAS LÍVIA 
EEnnnnééll  zzööllddeebbbb  nneemm  lleesszz!!  
Útmutató azoknak a nõknek,
akiknek elegük van 
a toporgásból 

Farkas Lívia, a legsikere-
sebb független nõi blogger,
az Urban:Eve blog gazdája.
2008 óta nõk tízezreit látta el
tippekkel, tanácsokkal. A
blogról jól ismert életszerete-

tével és az évek alatt összegyûjtött tapasztalatával
írta meg ezt a könyvet, amelyben megpróbálja át-
adni azt a hétköznapi filozófiát, amely sikeressé és
boldoggá tette.

Bookline Könyvek • 304 oldal, kötött

CCZZSSIIMMOONN  KKÖÖNNYYVVEEKK
1038 Budapest, Templom u.38.

Tel./fax: 243-4842

CZAKÓ GÁBOR
7777  hhaannggooss  

rréémmmmeessee
Hangoskönyv

Válogatás a szerzõ
nagysikerû és im-
már öt kötetet kite-
võ magyar anekdo-
t a g y û j t é s é b õ l .  
A szellemes, szatirikus összeállítást az író hat gyer-
meke adja elõ két korongon.

DDEEKKAAMMEERROONN  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
E-mail: dekameron@dekameron.hu

www.dekameron.hu

ILLÉS GYÖRGY
AAddjjaakk  eeggyy  kkéézziiggrráánnááttoott??

Amikor a fiatalok kilépnek a
felnõtt életbe mintha egy
más világba érkeznének,
mint amire számítottak. S
ezután még következnek a
felnõttévek, majd az öreg-
kor gondjai.

264 oldal, fûzött, 2950 Ft

DDUUNNAA  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  KKFFTT..
1106 Budapest, Keresztúri út 8/A.

Tel.: 264-4555 • Fax: 264-4551
E-mail: terjesztes@dunakiado.hu

www.dunakiado.hu

REGÖS ISTVÁN ATTILA
PPrroomméétthheeuusszz

Szenvedõ Prométheusz –
Megszabadított Prométhe-

usz

A szerzõ továbbgondolta
Aiszkhülosz Leláncolt Pro-
métheusz címû tetralógiá-
ját. Megírta a sziklához lán-
colt Prométheusz szenve-
déseit és szabadulását. A
bûn elnyeri büntetését? A
szenvedés megéri az áldo-
zatvállalást?

Drámák •  6mmx113 mm, 132 oldal
kötött, 1895 Ft

EEUURRÓÓPPAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1036 Budapest, Lajos u. 74-76.
Tel.: 331-2700 • Fax: 331-4162
E-mail: info@europakiado.hu

www.europakiado.hu

KÁROLYI MIHÁLY
HHiitt,,  iillllúúzziióókk  nnééllkküüll

Elõször jelennek meg
cenzúrázatlanul Károlyi
Mihály visszaemlékezé-
sei. “Mindannyiunknak
megvan a magunk sorsa,
a magunk szerepe, amit
be kell töltenünk, és majd
a történelem fogja meg-
ítélni, sikerült-e valami ér-
tékeset alkotnunk.”

142x197 mm, 569 oldal, kötött, 4200 Ft

FFIIAATTAALL  ÍÍRRÓÓKK  SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGGEE
1062 Budapest, Bajza u. 18. I. emelet

Tel.: (20) 991-3898 (Nemeh Diána)
E-mail: fiatalirok@gmail.com

www.fiatalirok.blog.hu

KORPA TAMÁS
EEggyy  hhíídd  ttéérrffooggaattáárróóll

„Nemcsak bravúros, de tet-
szetõs is az a mód, aho-
gyan Korpa Tamás válto-
gatja a figurákat, helyszíne-
ket, történeti rétegeket úgy,
hogy közben versbeszéde
végletes emberi feszültsé-
geket testesít meg.” (Oláh
Szabolcs)

76 oldal, 1600 forint
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FFOORRUUMM  KKIIAADDÓÓ
Ul. Vojvode Misica 1.

21000 Újvidék – Novi Sad
Tel.: +(381) 21-457-216

E-mail: direktor@forumliber.rs • ww.forumliber.rs

TOLNAI OTTÓ
KKaallaappddoobboozz

Tolnai Ottó képzõmûvészeti
írásokat tartalmazó könyve
kiválasztott alkotói teljesít-
ményekrõl szól. Számtalan
nyitott irány, változatosan
konstruált és dekonstruált
önportré létesül szavai nyo-
mán, miközben új inter-
pretatív szögekbõl igyekszik

megragadni, hogy mivel irányítják a látást, ponto-
sabban a létezést, az elé kerülõ mûalkotások. 

5000 Ft

FFRRÍÍGG  KKIIAADDÓÓ
2084. Pilisszentiván, Pf.: 28. • Tel.: (20) 314-7651

E-mail: kbaranyi@freemail.hu
www.varga.hu

VARGA CSABA
SSZZÓÓéérrtteelleemmzzõõ  SSZZÓÓttöörrttéénneettii

SSZZÓÓttáárr

A tavaly elhunyt Varga Csa-
ba posztumusz mûve, mely-
ben nyelvünk õs-alapgyöke-
it és azok szóbokrait össze-
gyûjtve, részletes gyök sze-
rinti szófejtésekkel elemezte
és elgondolkodtató szóma-
gyarázatokkal színesítette.

B5, 392 oldal, fûzött, 3200 Ft

IIMMMMAANNUUEELL  KKIIAADDÓÓ
1056 Budapest, Molnár u. 3. 2/3.

Tel.: 267-1551, (20)776-2585
E-mail: immanuel@immanuel.hu

www.immanuel.hu

JOYCE MEYER
AAzz  eellmmee  hhaarrcctteerree

Megváltoztathatod az
életedet a gondolkodá-
sod megváltoztatása ál-
tal.

150x230mm, 264 oldal
ûzött, 2950 Ft

JJAAFFFFAA  KKIIAADDÓÓ
1066, Budapest, Nyugati tér 1. 4.emelet

Tel.: (36-1) 301-0894
E-mail: info@jaffa.hu • www.jaffa.hu

SÁNDOR ANIKÓ
ZZuuhhaannóó  rreeppüüllééss

Összetörve Indiában

Az El Camino szerzõje ezút-
tal Indiába, a világ egyik leg-
híresebb spirituális helyére
kalauzol, ahol „egy ismeret-
len erõ mindenkit porrá mor-
zsol, hogy aztán a masszá-
ból gyúrjon valami újat, erõ-
sebbet”. 230 oldal, fûzött, 2940 Ft

KKAAIIRROOSSZZ KKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Apály u. 2/B.

Tel./fax: 359-9825
E-mail: kiado@kairosz.hu • www.kairosz.hu

YYOOUUCCAATT..  A katolikus egy-
ház ifjúsági katekizmusa

Az eredendõen német nyel-
ven kiadott, ám rövidesen ti-
zennyolc nyelvre lefordított
ifjúsági katekizmus címe az
angol elnevezés (The Youth
Catechism of the Catholic
Church) rövidített címválto-
zatával került a könyvvilág

bestseller listájának élére, amely most hiteles fordí-
tásban a magyar olvasók – köztük reményeink sze-
rint nagyon sok magyar fiatal – kezébe is eljuthat,
Erdõ Péter bíboros ajánlásával.

B/5, 308 oldal, fûzött, 3500 Ft

KKAASSSSÁÁKK  KKÖÖNNYYVV--  ÉÉSS  LLAAPPKKIIAADDÓÓ
Tel.: (28) 503-450

E-mail: kassak@vnet.hu • www.kassakkiado.hu

AAzz  ÉÉlleett  KKiisskköönnyyvvee
Jókívánságok az Életre. 

Antológia
Szerk.: Vágó Gy. Zsuzsanna

Ford.: Tõzsér Richárd és 
Vágó Gy. Zsuzsanna

„Add meg minden napnak
az esélyt, hogy életed leg-
szebb napja legyen.” Egy
életen át foglalkoztat ben-
nünket a kérdés: hogyan él-
jünk békében a világgal és önmagunkkal? Erre ad
választ Az ÉLET KISKÖNYVE – nagy írók, tudósok,
tanítók vallomásai által.

„Bölcsességek Kincsestára” 35. kötet
B/6, 120 oldal, kötött, 1490 Ft

LL’’HHAARRMMAATTTTAANN  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1088 Budapest, Múzeum u. 7.

E-mail: harmattan@harmattan.hu
www.harmattan.hu

TEMESI FERENC
AAppáámm

Több száz oldalas besúgói
jelentésekre alapozva írtam
meg apám sorsát, akivel
1957-tõl 1971-ig úgy bántak
a titkos tartótisztek ügynökei-
ken, besúgóikon keresztül,
ahogy rendes regényíró nem
bánik a figuráival. Apám
ugyanis visszautasította azt,
hogy spicli legyen…

200 oldal, 2500 Ft

MMÓÓRRAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Váci út 19.

Tel.: 320-4740 • Fax: 320-5382
E-mail: mora@mora.hu • www.mora.hu

CCsseehh  ééss  mmoorrvvaa  
rreeggéékk  ééss  mmoonnddáákk

Válogatta, összeállította és
fordította: Balázs Andrea

A kötet sokszínû válogatásá-
ban a szentek életérõl szóló
legendák mellett a középko-
ri uralkodóházakhoz és ne-
mesi családokhoz kötõdõ
mondák szerepelnek.

248 oldal, 2490 Ft

NNAAPP  KKIIAADDÓÓ
E-mail: napkiado@napkiado.hu

www.napkiado.hu

ÁGH ISTVÁN
SSzzaavvaakk  hhoonnvváággyyaa

Az idén 75 éves Ágh Ist-
ván eddig kötetben meg
nem jelent rádiójegyzetei-
vel, bátyjára és a barátok-
ra való emlékezéssel, esz-
székkel nyújt maradandó
olvasmányélményt míves
költõi prózában.

Magyar esszék
A/5, 300 oldal, 3300 Ft

TÓTH ERZSÉBET
HHiiddeeggbbéékkee

A Hidegbéke az elmúlt év-
tized betegségeirõl szól.
Arról a meddõ feszültség-
rõl, amely az ország mai
állapotához vezetett, és
amely kisszerû önzésével
és gyûlölködésével a rend-
szerváltásnak indult, majd
csak annak nevezett folya-
mat sikertelenségét is okozta. Tóth Erzsébet írásai
az átalakulás vesztesei melletti hûségnyilatkozat-
ként olvashatók. 

Magyar esszék
Fr/5, 160 oldal, kötött, 2900 Ft

FALUSI MÁRTON
AAllbbéérrlleettii  ffoorrdduullóónnaapp
Új versek

Mint a kötet címébõl is sejt-
hetjük, albérletrõl albérlet-
re száll a lélek, költözik a
test. Otthonossága magá-
ban foglalja a valódi haj-
léktalanok és a lélek haj-
léktalanjait is. Falusi tabu-
döngetõ – de hisz alig van
már tabu! – költészete,

merészsége és üdesége, ha eljutna a fiatalokhoz,
sok olvasót szerezne a költészetnek.

A/5, 140 oldal, kötött, 2900 Ft

ARANY JÁNOS
EEppiillóógguuss

Válogatta és a tanulmányt
írta: Ágh István, Csoóri
Sándor, Falusi Márton,

Ferencz Gyõzõ, 
Lator László, 

Lukács Sándor, Papp
Zoltán, Szepesi Attila, 

Tamás Menyhért, 
Tóth Erzsébet

Sorozatszerkesztõ: 
Sebestyén Ilona

A sorozatot a szerkesztõ
azzal indította útjára: a költõk tudják a legjobban,
hogy mely versek lesznek a legmaradandóbbak
nagy klasszikusaink életmûvébõl, és mindezt azok-
ban a válogatásukhoz fûzött kis esszékben az olva-
sóknak jól el is tudják mondani. Ebben a kötetben
Arany János 21. századi költõi olvasatából kapunk
ízelítõt.

Költõk a Költõrõl 
AK/40, 164 oldal, kötött, 2500 Ft
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Kiadók ajánlják

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ
AAzz  IIssoonnzzóó  aa  DDuunnáábbaa  öömmlliikk
Esszék, tanulmányok

Szörényi László mûveiben
egyesíti a tudomány szerte-
ágazó és igen nagyfokú is-
meretét, mindemellett élve-
zetesen és olvasmányosan
ismerteti meg az olvasót el-
képzeléseivel-gondolataival.
Minden írását átlengi a téma

ismerete mellett az anyag szeretete, és mindezt
még valamifajta kedves irónia.

Magyar esszék • Fr/5, 290 oldal, kötött, 3300 Ft

NNAAPPRRAAFFOORRGGÓÓ  KKIIAADDÓÓ
1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Tel.: 272-1313, Fax: 272-1312
E-mail: napraforgo@ napraforgokiado.hu

www. napraforgokiado.hu

SUE MCMILLAN
BBaalleerriinnaa  aa  bbaarrááttnnõõmm

A kötetben összegyûjtött
kedves történetekbõl min-
den kislány tanulhat, hi-
szen szó esik barátságról,
beilleszkedésrõl, segítõ-
készségrõl, versengésrõl,
lámpalázról, jótékonyságról, s a csodák sem ma-
radnak el... Bûbájos olvasmány, nem csak tánco-
soknak!

Ill.: Kimberly Scott
235x260 mm, 160 oldal, bélelt borító

NNAAPPVVIILLÁÁGG  KKIIAADDÓÓ
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Tel./fax: 301-0577, 311-4866
E-mail: kiado@napvilagkiado.hu

www.napvilagkiado.eu

IGNÁCZ KÁROLY
BBuuddaappeesstt  vváállaasszztt
Parlamenti és törvényható-
sági választások 
a fõvárosban, 1920–1945

E könyv a történeti válasz-
tási szakirodalomban ed-
dig jellemzõ esettanulmá-
nyok helyett az adott terü-
let (Budapest) választói
magatartását nem egy idõ-

pontban, hanem egy egész korszakban vizsgálja,
és nem is választásról választásra haladva, hanem
az átfogó, általános jellemzõkre figyelve. 

200 oldal, színes térképmelléklettel, 3600 Ft

PPRREESSSSKKOONNTTAAKKTT  KKIIAADDÓÓ
2131 Göd, Pf.: 82.

Tel.: 270-3269 • Fax: (27) 336-315
E-mail: presskontakt@chello.hu • www.nogradi.hu

NÓGRÁDI GÁBOR 
– NÓGRÁDI GERGELY
AA  bbööllccss  ggyyeerreekk  kköönnyyvvee

Életrevaló mondások 
igaz történetekkel

Az élet vándorút. Te is elin-
dulsz lassan. Könyvünkkel
tarisznyádba tehetsz né-
hány „hamuba sült” böl-
csességet, a hozzájuk tar-
tozó történetekkel együtt.
Ezek életed során sikeresebbé, de mindenekelõtt
boldogabbá tehetnek! Füveskönyv gyerekeknek.

168x240 mm, 128 oldal, kötött, 1990 Ft

PPÜÜSSKKII  KKIIAADDÓÓ
1013 Budapest, Krisztina krt. 26.

SERDIÁN MIKLÓS GYÖRGY
33iinn11

Három kisregény egy kötet-
ben. Lipót-Alsó: a rendszer-
váltás és a vadkapitalizmus
uszályában játszódik. Szi-
varklub: Lukács György po-
roszlói tizedelése kapcsán
futurisztikus elemekkel. Kép-
mutató lett a világ: egy sike-
res cigány / roma ember sor-

sán keresztül nézve a mai Magyarországot. A köny-
vek külön-külön számos kiadásban megjelentek.
„Nincs mihez hasonlítani.” (P.I., Magyar Hírlap)

135x195x0,8 mm, 292 oldal, fûzött, 2000 Ft

SSAAXXUUMM  KKIIAADDÓÓ  
1134 Budapest, Szabolcs u. 4. • Tel./fax: 237-0659

E-mail: saxumkiado@freemail.hu 
www.saxumkiado.hu

SSzzüüllõõkk  iisskkoolláájjaa

Mi a testi-lelki egészség? Mit
tanulhatunk gyermekeink-
tõl? Elszaporodtak-e a ma-
gatartási és tanulási zava-
rok? Egészségre nevelés
kisgyermekkortól. Az elõ-
adások szerzõi: Vekerdy Ta-
más, Bácskai Júlia, Herczog
Mária, Mesterházi Zsuzsa,
Futó Judit, Gyarmathy Éva, Kökéndy Ákos és
Karkus Ottó. 

200 oldal, fûzve, 1800 Ft

SSCCOOLLAARR  KKIIAADDÓÓ
1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Tel./fax: 466-7635 
E-mail: scolar@scolar.hu · www.scolar.hu

ARTHUR MADSEN
FFIIVVEE  ––  AAzz  úújj  ggeenneerráácciióó

Az emberiség nem tudta,
hogy létezik egy másik világ,
egy ismeretlen birodalom,
amelynek királynõje magá-
nak akarja a medált, s ezáltal
a legnagyobb hatalmat. Öt
gyerek élete örökre megvál-
tozik: a világ sorsa az õ ke-

zükben van.
240 oldal, 2950 Ft

SSZZÉÉPPHHAALLOOMM  KKÖÖNNYYVVMMÛÛHHEELLYY
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel.: (20) 533-3939 • Fax: 351-0593

E-mail: iroszak@t-online.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu

JÓKAI ANNA
AAzz  eeggyyüüttttlléétt
(3. kiadás)

Jókai Anna Kossuth- és Prí-
ma Primissima-díjas író Az
együttlét címû regényének
elsõ része, Az unokaöcs
utazása mozgalmas belsõ
monológ, amit átjár a fõhõs-
nek legjobb barátja elvesz-
tésén érzett fájdalma. A má-
sodik részben, A nagynéni leveleiben, szeretettel
és humorral rajzolja meg az író a fõhõs karakterét,
sajátos sorsának fordulatait. 

Jókai Anna életmûsorozat
B/5, 256 oldal, kötött, védõborítóval, 2900 Ft

TTAARRAANNDDUUSS  KKIIAADDÓÓ
9024 Gyõr, Baross Gábor út 73.

Tel./fax: (96) 410-957
E-mail: info@tarandus.hu · www.tarandus.hu

RÉTI ATILLA
BBaaggoollyyvváárr

Bõ tucat novellát takar a Ba-
golyvár, ez a szellemi „ud-
var”, melyben egyszerre van
jelen a hagyománytisztelet,
a múltidézés, a magántörté-
nelem. Réti Atilla nem tesz
mást, csupán mesél. Mesél
el- és letûnt dolgokról, ese-
ményekrõl, tragédiákról, csa-
ládi drámákról.

125x190 mm, 144 oldal, kötött, 1750 Ft

TTEERRIICCUUMM  KKIIAADDÓÓ
1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 9.
Tel.: 453-0927 • Fax: 240-5673

E-mail: tericum@tericum.hu • www.tericum.hu

IRINA MURAVJOVA
AAzz  aannggyyaall  nnaappjjaa

A kortárs írónõ regénye a
nagy orosz klasszikusok és
Ulickaja egyedi prózájának
hagyományait követi. Három
fõszereplõn keresztül az
orosz emigránsok sorsát
mutatja be különbözõ korok-
ban: a 30-as évek sztálini
Oroszországában, az ‘50-es évek Párizsában és
napjainkban. 142x197 mm, 432 oldal

kötött, védõborítóval, 3970 Ft

TTIINNTTAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Tel.: 371-0501 • Fax: 371-0502

E-mail: tviola@tintakiado.hu · www.tintakiado.hu

GRÉTSY LÁSZLÓ
NNyyeellvvii  jjááttéékkaaiinnkk  nnaaggyykköönnyyvvee

A kézikönyv bemutatja a nyel-
vünkben rejlõ játéklehetõsé-
geket; a nyelvi vonatkozású
feladványok, rébuszok, fejtö-
rõk gyûjteménye. A kötetben
található számos agyafúrt
szellemes játék, fejtörõ anya-
nyelvünk csodálatra méltó

képlékenységérõl és gazdagságáról tanúskodik.

A magyar nyelv kézikönyvei
B/5, 528 oldal, kötött, 5990 Ft

TTRRIIVVIIUUMM  KKIIAADDÓÓ
1112 Budapest, Menyecske u. 3. 

Tel./fax: 248-1263
E-mail: trivium.kiado@upcmail.hu

www.triviumkiado.hu

STEPHANIE SALDAÑA
AAnnggyyaallookk  kkeennyyeerree

Egy szenvedélyes fiatal nõ
spirituális útkeresése Kelet
sokszínû vallási és kulturális
világában, tele gyönyörû
részletekkel és csodás tájle-
írásokkal. Nem mindennapi
szerelmi történet, kápráza-
tos memoár, amely a hit és a
kétségek, a háború és a bel-
sõ béke útján a lélek rejtelmeibe vezet.

Szerelmek, imák, kultúrák
424 olal, 3490 Ft
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Oxford Wordpower Dictionary

A szótár B1-B2 szintû nyelvtanulók számára készült. Segít a legfontosabb szavak
megtanulásában, javítja az íráskészséget és bõvíti a szókincset. A képek a nehezebb
szavak megértéséhez nyújtanak segítséget. A Preliminary és a First Cambridge
vizsgákhoz 2 ingyenes online gyakorlóteszt tölthetõ le. Az új kiadásban +500 új szó
szerepel, új témakörök (pl. blog, podcast, smartphone), 30 vizsgatipp, és a más
Oxford szótárakból már jól ismert Oxford Writing Tutor, valamint a CD-ROM-on az
Oxford iWriter. A CD-ROM tartalmazza a teljes szótár anyagát, az Oxford
Wordfinder Dictionary-t, játékokat és gyakorlatokat. A Genie kikeresi az ismeretlen
szavakat akár online, akár egy dokumentumban. Kapható CD-vel és CD nélkül.

Oxford Learner's Pocket 
Verb & Tenses
A nyelvtanulók zsebkönyve sorozat új tag-
gal bõvült. Minden benne van, amit a mon-
datokról és az igékrõl tudni kell. A magyar
tanulók számára nehezen megérthetõ sok-
féle perfect, continuous példák során válik
egyre világosabbá. Megmutatja a leggyak-
rabban elkövetett hibákat, és segít elkerülni
azokat. A segédigék helyes használatán túl
a leggyakrabban használt igéket és haszná-
latukat ismerteti, és még a haladó nyelvta-
nulók számára is tartogat különlegessége-
ket, például a diplomatikus válaszok meg-
fogalmazását. A könyvecske végén szósze-
det és összefoglaló található. A szerzõ az
angol nyelvtan tudora, Oxfordban tanít.

Oxford Basic English
Dictionary 
A nyelvtanulók zsebkönyve sorozat új tag-
gal bõvült. Minden benne van, amit a mon-
datokról és az igékrõl tudni kell. A magyar
tanulók számára nehezen megérthetõ sok-
féle perfect, continuous példák során válik
egyre világosabbá. Megmutatja a leggyak-
rabban elkövetett hibákat, és segít elkerülni
azokat. A segédigék helyes használatán túl
a leggyakrabban használt igéket és haszná-
latukat ismerteti, és még a haladó nyelvta-
nulók számára is tartogat különlegessége-
ket, például a diplomatikus válaszok meg-
fogalmazását. A könyvecske végén szósze-
det és összefoglaló található. A szerzõ az
angol nyelvtan tudora, Oxfordban tanít.

Oxford Angol-Magyar Szótár Nyelvtanulóknak
A kiindulás a jól bevált egynyelvû Oxford Wordpower Dictionary szóanyaga, hiszen a kétnyelvû változat
azoknak a magyar tanulóknak készült, akik nyelvi tanulmányaik során a középhaladó szintet célozzák
meg, és távlatban az érettségire, felvételire, vagy valamelyik nemzetközi vagy magyar nyelvvizsgára
készülnek. A szótár már nem a nemzetközi tapasztalatokkal, hanem kimondottan a magyar tanulók
problémáival foglalkozik. Több, mint 2000, a magyar nyelv szempontjából "trükkösebb" szó vagy
kifejezés, helyes használatára hívja fel a figyelmet. A szótár húsz oldalas fejezetet is tartalmaz (Study
Pages), amely magyar nyelven érdekes nyelvi jellegzetességeket mutat be, és praktikus tanácsokat ad az
íráskészség és a nyelvi tudatosság fejlesztésére. A kiegészítõ anyag tartalma: elöljárók, kifejezések,
cselekvést jelentõ igék, többszavas igék, sportok és hobbik, környezetünk, a számítógép, levél- és
esszéírás, kiejtés és helyesírás. Megtalálható a gyakran félreismert - ezért félrefordított - szavak listája
is a helyes magyar megfelelõikkel együtt.

Az Oxford University Press 
ajánlata:

A könyvek megvásárolhatók:Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel: 254-0273
Fax: 257-7472

e-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu 

Bookshop Kft.
1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. 

Tel: 318-8633
e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.

Tel: 349-3656
Fax: 288-0769

e-mail: famulus@chello.hu
www.famuluskonyv.hu

3490 Ft

4th Edition with CD
6550 Ft

2900 Ft 4th Edition

2900 Ft

4th Edition without CD
5990 Ft


