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Új Könyvpiac Az olvasók és a könyvszakma lapja



A LongWay Down – Nick Hornby – 2450 Ft
Nick Hornby a rá jellemzõ humorral s ugyanakkor mély empátiával meséli el a négy egészen különbözõ ember halálugrás
helyetti bukdácsolását az életben, amely eleinte szemernyire sem tûnik elviselhetõbbnek attól, hogy õk négyen találkoz-
tak. Londonban, szilveszter éjszakáján, egy toronyház tetején ismerkedünk meg a négy hõssel. Mindannyian épp ön-
gyilkosságot akarnak elkövetni, s meglepetten tapasztalják, hogy az élet nyûgeitõl való magányos búcsú helyett valósá-
gos partiba csöppentek. S némi udvariaskodás után – hogy ki ugorjon elsõnek – akarva-akaratlan meg-
mentik egymás életét: legalábbis egyelõre.

Stuff I've Been Reading – Nick Hornby – 4195 Ft
Nick Honrnby öt éven át volt a The Believer címû amerikai irodalmi folyóirat munkatársa, és minden hónap-
ban írta a „Stuff I've been reading” címû rovatát, amit végül kiadtak könyv formájában is. Minden egyes be-
jegyzés azzal kezdõdik, hogy milyen könyveket vásárolt az adott hónapban, és hogy milyen könyveket olva-
sott. A kettõ között – természetesen – nincs feltétlenül átfedés. Nagyjából két- háromévnyi termést ölel fel.
Kiváló könyvek szerepelnek benne, nagyon jó ízléssel és remek stílusban megírt ajánlásokkal. Ez a könyv
jogosan emlékeztetheti az embert arra, hogy miért is kedveljük Nick Hornbyt.

Twelve Years A Slave – Solomon Northup – 3150 Ft
Northup 1841-ben, az amerikai polgárháborút megelõzõ idõszakban az északi NewYork virágzó városában elis-
mert hegedûmûvészként éli hétköznapjait családjával, míg egy nap tõrbe csalják, elkábítják, és eladják rabszolgának.
Helyzete egyre kilátástalanabbá válik, mikor egy szadista déli ültetvényeshez kerül, Edwin Eppshez, aki rabszolgáin
kénye kedve szerint tesz erõszakot, akár a végsõkig korbácsolva, kínozva õket. Northup embertelen körülmények között
több száz társával együtt az életben maradásért küzd, miközben megpróbálja megõrizni méltóságát Epps könyörtelen,
beteges világban. Solomon 12 évig tartó kegyetlen odüsszeiája alatt nem adja fel a harcot: újra szabad akar lenni. És
mikor a sors összehozza õt a kanadai szabadelvû áccsal, felcsillan benne újra a remény.

The Wolf of Wall Street – Leonard Belfort – 1835 Ft
A pénz sosem elég. Jordan Belfort becsületes tõzsdeügynökként kezdte pályafutását, de az amerikai álom
õt is utolérte. A 80-as évek végére az egyik legnagyobb brókercég tulajdonosa lett, 26 évesen heti 1 millió
dollárt keresett. Az idáig vezetõ út azonban korrupcióval és tisztességtelen üzletekkel kikövezett csábító hul-
lámvasútnak bizonyult. Mert minél nagyobb volt a kísértés, õ annál többet akart, mit sem törõdve az illegális
üzelmekkel és a nyomában loholó FBI ügynökökkel. Még több pénz, még több hatalom, még több nõ és
megint még több pénz: ez Jordan életfilozófiája, és hogy a szerénység egy túlértékelt erény. Jordan és falká-
ja azt sem tudták mit kezdjenek az illegálisan megszerzett milliárdokkal, de vajon a jéghegy csúcsáról merre
vezet az út?

Philomena – Martin Sixsmith – 2800 Ft
Philomena Lee valódi történetét olvashatjuk, aki fia, Anthony keresésére indul 2004-ben, 50 évvel azután, hogy
apácák elvették tõle és eladták a gyermeket. Fiát házasságon kívül szülte a katolikus Írországban. Az egyház egy
mosodájába tették be dolgozni. A nõ azonban ennek ellenére hû maradt hitéhez. A könyv nyomán számtalan ír nõ és gyer-
mek tárta fel saját hasonló történetét. A könyv alapján készült filmben Judi Dench mellett Steve Coogan játssza a fõ-
szerepet.

The Sting Man: The True Story Behind The Film American Hustle
Robert W. Greene – 2755 Ft
Irving zseni. De sajnos, a hazugság mestere, az átverés bajnoka, a történelem egyik legsikeresebb szélhá-
mosa. Annyira, hogy olyasmi sikerült neki, ami sok, nála komolyabbnak és fontosabbnak tûnõ embernek
sem: beleírta magát az Egyesült Államok történetébe. Õ valamint bûn- és élettársa egy ideje kénytelen egy
FBI-ügynöknek is dolgozni, aki ráveszi õket, hogy küzdjék be magukat a maffia felsõ köreibe. Ebben az
izgalmas, sok új lehetõséget kínáló és nagyon veszélyes világban politikusok, bûnözõk és beépített ügynökök
találkoznak. És persze: nõk. Ha bármelyikük hibázik, minden összeomlik, és a romok az összes résztvevõt
magukkal rántják.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472
E-mail: books@librotrade.hu
Honlap: www.librotrade.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.
Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769
E-mail: famulus@chello.hu

Honlap: www.famuluskonyv.hu

Irodalmi ajánlatunk
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Tartalom
Akik követik az Új Könyvpiac fejlődését, azok
valószínűleg nem nagyon csodálkoznak,
amikor kézbe veszik idei első lapszámunkat.
Az immár huszonhárom éve megjelenő, és
azóta is folyamatosan piacvezető könyves
lap időről időre megrázza magát, fiatalabbá
válik, hogy még frissebb tartalmakkal, még
korszerűbb köntösben mutathassa be
olvasóinak a könyvkultúra alkotóit, könyveit
és kiadóit.
Bornemissza Ádám tervezte az új grafikai
arculatunkat. A külcsín mögötti tartalmakat
is alaposan átszerveztük, újragondoltuk.
Minden érdekel bennünket, ami az olvasót
is érdekelheti. Milyen újdonságokra
érdemes figyelni a könyvesboltokban?
Hogyan él egy író? Befolyásolhatja az alkotó
egészsége a létrehozott művet? Mit olvas a
rocksztár a turnébuszban? Ezekre a
kérdésekre mind választ kaphatnak februári
számunkból. De két megjelenés között sem
hagyjuk magukra olvasóinkat – napi fris-
sítésű honlapunk, az ujkonyvpiac.hu együtt
kel, együtt fekszik a könyves világgal.
Frissek vagyunk, fiatalok, és olvasóinkat
szolgáljuk minden erőnkkel.

Armida kertjéből

Legendás növények –
híres könyvekből
A középkorban úgy tartották, aki
meghallja a mandragóra sikolyát,
meghal.

Az író egy napja
Babiczky Tibor
„A Magas tengert éjszaka írtam, két
évig – úgyhogy most már nagyon
álmos vagyok.”

Pax Corporis

Írók a testről
Czapáry Veronikát, Csobánka Zsuzsát,
Gracsó Krisztiánt, Hevesi Juditot és
Kalapos Évát kérdeztük a fájdalom és
az alkotás kapcsolatáról. „A fájdalom
kiemel a valóságból, és abba a köztes
térbe visz át, ahol az alkotás is
születik.” (Kalapos Éva)

A hónap kalandja.
Író az indiánok földjén

Borbáth Tibor: Két
nap az Ixil-három-
szögben
A 36 éven át (1960-1996) tartó guate-
malai polgárháború ezt a területet
érintette a legintenzívebben. A pol-
gárháború után pár évvel a hegyek-
ben évtizedeken át ellenálló veterá-
nok alapítottak egy túraszervező, tú-
ravezető központot.

Sztárinterjú Likó Marcell (Vad
Fruttik) zenésszel
Nézegetni a lét hibáit
Az erkélyünkön építettem ki egy
bázist, és a zseblámpás technika
alkalmazásával olvastam el Verne
Gyulától az Utazás a Föld középpont-
ja felét. Az volt az első nagy flash.
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1996) tar tó gua te ma lai pol gár há bo rú ezt a

te rü le tet érin tet te a leg in ten zí veb ben. A

pol gár há bo rú után pár év vel a he gyek ben

év ti ze de ken át el len ál ló ve te rá nok ala pí -

tot tak egy tú ra szer ve ző, tú ra ve ze tő köz -

pon tot.

Egész na pos tú rá ra in du lunk Cocop fa lu

fe lé, ve ze tőnk Nicholas, 60-70 éves le het,

fel nyírt ha ja, vál lán sá tor anyag ból var rott

tás ka, sok-sok funk ci ó val, szí nes tar tó ban

30 cen tis machete. Ke ve set be szél, ne he -

zen is ér tem, ma ga elé mond ja, nem eme li

fel a fe jét, csak pár mon dat után. Hosz  -

szab ban tart ja raj tam a te kin te tét, nem bí -

rom tar ta ni, ke vés a kér dé sem, pró bá lom a

csönd jét. Né hol fa vá gók machetével, lo -

vak két ol dalt meg pa kol va fá val, fo lya ma -

to san emel ke dünk, pár szó az er dő ről, a

fák ról. Kér dez, hogy ná lunk mi lyen fák

van nak, mi lyen az idő, tel je sen szok vá nyos

kér dé sek, még is foly ton súlyt aka rok ad ni

a vá la szok nak, tel jes si ker te len ség gel,

nem ad ja fel, nem adom fel.

Egész nap esze ge ti a gyü mölcs fa gyit, ba -

nánt, do bo zos üdí tőt, a fa lu ból le fe lé

eresz ked ve meg nyit ja az egyik tás ka re -

keszt, fa kér get sze de get, las san, nyu god -

tan. Se gí tünk ne ki, ke res sük a szá raz fa kér -

ge ket, lej jebb ki ala kul egy ki sebb had szín -

A nebaji út so rán a ti zen két fős kis busz ban

már huszonhárman ra kód tunk egy más ra,

még egy ko lib ri nek sem lett vol na esé lye

ar ra, hogy be pré sel je ma gát a rom má pa -

kolt jár mű belterébe. 

Erő sen cso dál koz tam, mi kor még is meg -

áll tunk egy út men tén stop po ló tes tes in di -

án as  szony nak. A jegy sze dő-min de nes le -

má szott a kis busz te te jé ről, fel mér te a bel -

té ri vi szo nyo kat, majd gon dol ko dás nél kül

mu ta tott com bom és az előt tem lé vő hát -

tám la ké pez te ap ró me der re, az as  szony

pe dig egy sze rű en rám ült, az Erosz leg hal -

vá nyabb je le vagy le he tő sé ge nél kül, így

tör tént, hogy egy ixil as  szony szé ke ként

utaz tam jó há rom ne gyed órán át.

Nebaj az Ixil-háromszög leg na gyobb vá -

ro sa, kör ben ma ga so dó he gyek, tu ris ta

alig akad er re, az ixil in di á nok sze mér me -

seb bek, vis  sza hú zó dób bak, mint a tu riz -

mus hoz szo kott (vagy ab ból élő) fel föl di

em be rek, a gye re kek nép vi se let ben rosz  -

szal kod nak a fő té ren. A 36 éven át (1960-

Eb ben az 
or szág ban
nincs olyan,
hogy egy
busz te le
van, min dig
akad még
egy hely,
aho vá pré se -
lõd ni le het. 

A hónap kalandja
Író az indiánok
földjén 
Borbáth Pé ter: Két nap az Ixil-háromszögben  

A Gua te ma la észak-nyu ga ti ol da lán meg hú zó dó
Ixil-háromszögbe bus  szal ér kez tünk, más képp nem
is na gyon le het ide fel jut ni tö meg köz le ke dés ez a
szó leg szo ro sabb ér tel mé ben. 



tér, né hány kecs két ker get 4-5 ku tya, a

gaz dák machetével, kö vek kel ker ge -

tik a ku tyá kat, elül a csa ta zaj,

Nicholas ba tyu ját las san meg tölt jük

fa ké reg gel, fa da ra bo kat ta lál még,

mu tat ja elé ge det ten, ezek igen jók.

Nicholas 6 órán ke resz tül jó ha 15

mon da tot szólt a táj ról, ma gá ról fél

mon dat elég volt. Rá té rünk egy tá ga -

sabb ös vény re, ez itt a fő út, jelen-

időben mond ja, a há bo rú alatt itt jár -

tunk át, de ez volt a ré gi fő út év szá -

zad okon át.

Meg áll ott egy fa lu nál, El Paraíso a

ne ve, fel so rol öt fa lut, mu tat ja, mer re

van nak, ezt az öt fa lut ir tot ták ki 1983-

ban. En  nyi in for má ció elég lesz ta lán

– néz rám hos  szan. Elég lesz. Szin te

szó nél kül kell vé gig jár ni a tá jat, szó

nél kül vé gig ül ni az ebé det ott a dön -

gölt pad ló jú ixilházban, és elég két

mon dat az egész na pos tú ra vé gén,

hogy meg ér tés kö ze li ál la pot ba ke rül jek.

(Ez a cikk nem jö he tett vol na lét re, ha

nincs az Eupolisz.) 
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Ranschburg Jenő
AA  vviilláágg  mmeeggiissmmeerrééssee
óóvvooddáásskkoorrbbaann

A könyv a 3-6 éves gyer-
mekek gondolkodásának,
világképének fejlődését
ábrázolja, bemutatva,
hogyan bontakozik ki az
óvodáskorú gyermek szemé-
lyisége. Szó van az „én” meg-
nyilvánulási formáiról attól a
pillanattól kezdve, hogy a
gyermek a tükörben felismeri
és megnevezi önmagát. 
Az élet dolgai sorozat
Fűzve, 192 oldal, 1780 Ft

Anne és Helmut Rüger
BBoonnssaaii  mmiinnddeennttuuddóó

Hogyan neveljünk
egészséges bonsait? A
szerzők ehhez a témához
gyűjtötték össze a leg-
gyakrabban előforduló
kérdéseket és a gyors, lényeg-
re törő, pontosan megfogal-
mazott válaszokat. 
Fűzve, 128 oldal, 2980 Ft

Tóth Erika Katalin
Ez a beszéd!

A szerző ortologopédus, a
beszédhibák tüneteivel,
javításukkal foglalkozik. A
kisgyerekek torz beszédjelen-
ségére a védőnőknek és a
szülőknek is fel kell figyel-
niük, ha a gyerek nem tud
tökéletesen artikulálni,
selypít vagy raccsol. A könyv
kitér a felnőttkorú beszéd-
zavarokra és javításukra is. 
Az élet dolgai sorozat
Fűzve, 192 oldal, 1480 Ft

Andreas Vietmeier – Mariann Klug
Növényvédelmi minden-
tudó

Mitől betegszenek meg a
növények? Hogyan
előzhetjük a növények
károsodását?
A szerzők a növényvédelem
témájához gyűjtötték össze a
leggyakrabban előforduló
kérdéseket és a gyors, lényeg-
re törő, pontosan megfogal-
mazott válaszokat. 
Fűzve, 128 oldal, 2980 Ft

A Saxum Kiadó ajánlata

www.saxumkiado.hu      sziget.saxum@gmail.com

1134 Budapest, Szabolcs u. 4.     Tel.: 237-0659
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Interjú Likó Marcell zenésszel, a Vad Fruttik énekesével

Megvan az a kép gyerekkorodból, amikor először
kezdtél igazán falni egy könyvet? Mi volt az első nagy
könyves élményed?
Az erkélyünkön építettem ki egy bázist,

és a zseblámpás technika alkalmazásá-

val olvastam el Verne Gyulától az Utazás

a Föld középpontja felét. Az volt az első

nagy flash. Néhányszor bezárkóztam a

szerkénybe is – hogy a szüleim ne zavar-

janak –, de oda Kockás magazinokat vit-

tem magammal.

A jó dalszövegírókat sokszor „meg-

gyanúsítják”, hogy költők. De fordítva

is lehetséges ez? Találkoztál már

olyan verssel, amiről úgy érezted, ütős

lehetne dalszövegként is?

Igen. A Szemben a Nappal című dalunk

szövegét egy Pilinszky-vers Gyász –

lüktetése inspirálta, azt simán rá lehet

énekelni a dalra. A zenei alapot hall-

gatva találom ki a dallamot, majd ezt

követően írom a szöveget, olyat még

nem próbáltam, hogy kész szöveghez

írok zenét, ezért most agyon is csap-

nám az igenlő válaszomat. A dallam

sokszor prioritást élvez, és a dal-

szövegnek ehhez kell idomulnia,

szinte mindegy, hogy az jót, vagy

rosszat tesz a versnek, mert a melódia

a „tömeg nyelve”. Persze, ez nem min-

den esetben igaz – én is szeretek köl-

teni, és örömmel tölt el, ha jól kijön

egy felező hatos, de nem ragasz-

kodom hozzá minden áron – erre jó

példa a Lehetek én is.

A Vad Fruttik szövegvilága sok helyen

mentálisan nagyon erősen terhelt.

Veled utazni nem egy könnyed légha-

józás. Ritka vendég a showbusiness-

ben a valódi dráma. Előfordult, hogy

megpróbáltak könnyedebb hang-

vételű dalszövegek írására rábeszélni?

Igen. Főleg az fordult elő, hogy maga-

mat beszéltem rá ilyesmire jó ked-

vemben, de az új albumról (Darabok)

lemaradtak a könnyed sztorik. Ha

zavarodottságról, csupasz lelki műkö-

désekről meg társadalmi problé-

mákról írok, akkor nem tehetek hozzá

három gombóc vaníliát, mert erejét

veszti az egész. Gyakran érzem azt,

hogy csak azért van szemem, hogy a

létezés hibáit nézegessem.

A koncertbuszban, ha épp nem

ráhangolódás megy, mit szoktál

olvasni? Mi az, ami az utóbbi időben

megmozgatott?

Sofi Oksanen: Tisztogatás, Palahniuk:

Kárhozott, Kiss Tibor Noé: Inkognitó,

Mark Haddon: A kutya különös esete az

éjszakában, Szorokin: Jég, Michel

Houllebecq: Elemei részecskék, Tóth

Krisztina: Akvárium, Sjón: A macska-

róka.

Nézegetni
a lét hibáit 
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Szirmok, 
gyökerek 
Armida
kertjébõl
Legendás növények – híres könyvekben
Egy kertészmérnök herbáriumából

J. K. Rowling Harry Potter és a Tit kok Kam rá ja cí mű köny -
vé ben a mand ra gó rák ki ál toz nak, a be lő lük ki vont ha tó -
anyag meg kö vült gye re ke ket tá maszt fel.

A kö zép kor ban úgy tar tot ták, aki

meg hall ja a nö vé nyek si ko lyát, meg -

hal, ezért trom bi tá val kell túl har sog ni

ki hú zás köz ben. A mand ra gó ra

(Mandragora officinarum) le vél ró zsás

éve lő, hal vány li la vi rág gal, ana nász il -

la tú bo gyó val, és jól el ága zó ka ró gyö -

kér rel, amely sok szor em ber alak ra

em lé kez tet. De pres  szió, szo ron gás,

ál mat lan ság el len hasz nál ták. Le ve le

kül ső leg fáj da lom csil la pí tó. Má ra el -

ve szí tet te je len tő sé gét.

A Pulitzer-díjas Larry McNurtry The
Desert Rose (A si va ta gi ró zsa) cí mű a

re gé nyé ben egy ame ri kai re vü tán cos -

nő port ré ját raj zol ja meg, egy ér zé -

keny, sé rü lé keny em be rét, aki a ki üre -

se dő, fa ku ló kör nye zet ben is meg őr zi

tar tá sát, szép sé gét, de rű jét a si va tag

kö ze pén Las Vegas-ban. 

A si va ta gi ró zsa (Adenium obesum)

a Sza ha ra dé li ré szén ho nos. Meg vas -

ta go dott tör zset (kaudexet) nö veszt,

amely akár 1-3 m ma gas ra is meg nő.

Vi rá gai a vö rös és a ró zsa szín kü lön -

bö ző ár nya la ta i ban pom páz nak,

hosszan nyíl nak. Ha zánk ban ál ta lá -

ban a bonsai vál to zat a nép sze rű. Kis -

gyer me kes csa lá dok nak nem aján lott,

mi vel a nö vény mér ge ző. Af ri ká ban

nagy va dak el ej té sé hez nyíl mé reg -

ként alkalmazzák.

Jelentős növény – különösen most,

télen – a fokhagyma. Fő hatóanyaga



az alliin, amely a hagymagerezd

felaprításakor az alliináz enzim

hatására alliicinné alakul. Az eredeti

vegyület szagtalan, hasadási terméke

viszont - az ajoén - jellegzetes illatú. A

fokhagyma (Allium sativum) antibak-

teriális, antivirális, antifungális, A-, B-,

C- és E-vitamint tartalmaz, antio-

xidáns hatása jelentős. Ha az immun-

rendszerünknek erősítésre van szük-

sége, mindenféleképpen fogyasszunk

fokhagymát. Megelőzi a bajt, vagy ha

úgy tetszik, távol tartja a gonoszt; és

ezt Bram Stoker is tudta.

A ku ko ri ca (Zea mays) iz gal mas nö -

vény, sőt, olyan ke gyet len is tud len ni,

mint Stephen King: A ku ko ri ca gyer -
me kei cí mű no vel lá já ban az el va dult

fi a ta lok. A ku ko ri ca ké pes a kár te vők

el len sé ge i nek csa lo ga tá sá ra. A ro va -

rok ál tal meg sér tett nö vény spe ci á lis

anya got (okta-dekanol-t) vá laszt ki,

jel zést ad va a ká ro sí tó ro va rok el len -

sé ge i nek. A nö vény nek gyógy ásza ti

ér té ke is van, a bi bé je töb bek közt

flavonoidokat, cser anya go kat és K-vi -

ta mint tar tal maz. Zsírosolaja te lí tet -

len zsír sa vak ban gaz dag. A ku ko ri ca -

ba jusz vi ze let haj tó és gyul la dás csök -

ken tő ha tá sú.

Patrick Süskind: A Par füm cí mű re -

gé nyé ben szám ta lan nö vény ről ol vas -

ha tunk, ezek kö zül most a le ven du lát

(Lavandula angustifolia)  emelen ki. A

nö vény terpenoid ere de tű il ló ola ja bi -

zo nyos ese tek ben repellens, va gyis

ro var űző; so kan al kal maz zák a le ven -

du la vi rá got moly ri asz tó ként, azon -

ban ami kor meg por zás ra ke rül a sor, a

repellens ha tás atraktánssá (von zó)

vá lik. Akik úgy dön te nek, hogy egé -

szen a kez de tek től sze ret nék nyo mon

kö vet ni le ven du lá juk éle tét, ne fe led -

jék, a csí rá zás hoz fagy ha tás szük sé -

ges. Ha nincs tél, ér de mes kis idő re

mély hű tő be ten ni a ma go kat. Utá na

már csak el kell ül tet ni, lo csol ni, és

sze ret get ni. 

Mandragora officinarum



Reg ge li a csa lád dal, de Babiczkynak nem
sok ide je ma rad az evés re, dél elõtt a szer kesz tõ je,
Ki rály Le ven te vár ja õt a Mag ve tõ Könyvki adó
Dankó ut cai szék há zá ban.

A nyom dá ban kül dés elõt ti
pil la na tok, Ki rály Le ven te de rûs,
nyu godt – Babiczky még most
is na gyon dol go zik.

Dó ra, Bo ri, Luj za – ki
kendõben, ki ti a rá ban. Luj za egy
zsem lé vel küzd na gyon, Bo rit
job ban ér dek li a ka me ra.

A Ma gas ten ger utol só
kor rek tú rá zá sa. Sok kü lön le ges
whiskyt iszik a re gény nyomo-
zója. Név el len õr zés. 

Írók a vá ros fö lött. Babiczky
Ti bor és Dunajcsik Má tyás a Libri
fõ ha di szál lá sa te te jén, a Nyu ga -
ti té ren.
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AA ZZ   ÍÍ RRÓÓ   EE GGY   N APJ A
Babiczky már haj nal ban a

gép elõtt ül – de épp nem kri mit
ír. Mé dia fi gye lõ ként is dol go zik,
elem zé se ket ké szít. 

Babiczky Ti bor köl tõ, író, az or szág ta lán leg -
is mer tebb kri mi szak ér tõ je. Négy ver ses kö tet után
idén ja nu ár ban bûn re gén  nyel je lent ke zett. A könyv
cí me: Ma gas ten ger        



A Ma gas ten ger egyik helyszíne egy ben Babiczky
törzs he lye is. Skan zen Club, az egyik utol só kocs ma,
ahol még en ge dik a do hány zást. Nem is iga zi kocs ma,
ha nem do hány- és dohányzástörténeti gyûj te mény.

Ko ra dél után Dés And -
rás sal már a könyvbe mu ta tó
fel ada ta it egyez te tik. Po zso nyi
Kisvendéglõ.

A do hány zás a Ma gas ten ger egyik fon tos me ta-
fo rá ja. Babiczky egy (ma rend õr ként dol go zó) gye rek -
ko ri ba rát já tól ta nul ta meg, ho gyan tör té nik a rend õr -
sé gi ri asz tás, a hely szí ne lés.

Két évig, éj sza kán ként
ír ta el sõ re gé nyét. Napközben
dol go zott. Be val lá sa szerint most
már elég gé ál mos.

Ott hon, csa lád, kö zös
va cso ra. Az utób bi idõ ben
ilyen kor kez dõ dött csak az
iga zi mun ka. De ma nem.
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AZ   ÍRÓ   E GGYY   NNAA PPJJ AA
Babiczky Ti bor he te di kes ko rá ban ol vas ta éle te

el sõ kri mi jét, Az ABC-gyilkosságok cí mû Agatha
Christie-klasszikust. A Libri Ki adó fõ szer kesz tõ jé vel
in kább mai köny vek rõl be szél get nek.
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Czapáry Ve ro ni ka
A fi zi kai fáj da lom le het egy sze ri, de

le het hos  szan tar tó is, utób bi eset ben

ál ta lá ban ha tás sal van a lel ki mű kö -

dés re. Köny ve im ben so kat írok a fáj -

da lom ról, fő két a fi zi kai fáj da lom és

lel ki bán tal ma zás együt tes ha tá sá ról,

ami kor a fo lya ma tos fi zi kai fáj da lom

lel ki be teg ség gé fa jul hat. Fre ud egyik

leg na gyobb fel fe de zé se a hisz té ria,

mint lel ki ál la pot, fi zi kai tü net is egy -

ben, a hisz té ri á ban azon nal egye sül a

fi zi kai és a lel ki. A hisz té ria ál la po tá -

ban az agy ba tó du ló ener gia át for -

mál ja a tes tet, a lel ki fáj da lom se gély -

ki ál tá sa jól lát ha tó fi zi kai tü ne tek ben

je le nik meg. A fáj da lom nyel vé nek

meg szó lal ta tá sa, - amit köny ve im ben

meg pró bál tam - nem kön  nyű fel adat,

hi szen va la mi olyan góc pon tot akar -

tam meg szó lal tat ni, amely ter mé sze -

té nél fog va ki fe jez he tet len, mint a

ha lál vagy a go nosz meg nyil vá nu lá sa.

A fi zi kai vagy lel ki fáj da lom írás sá vá -

lá sá hoz nem csak mé lyen be le kell

érez nem ma gam új ra a fáj da lom ba és

ar ra egy kü lön nyel vet ta lál nom, de az

ol va só nak is va la mi fé le kép pen át kell

él nie a meg ér tés hez a fáj dal mat. Fáj -

dal mat pe dig sen ki sem sze ret érez ni. 

Csobánka Zsu zsa
A test és a lé lek ná lam szer ve sen ösz  -

sze füg gő fe szült ség, mely a szö ve gek

alap ja lesz. El vá laszt ha tat la nok,

ugyan an nak az érem nek két ol da la. A

vá ro sok ban va ló sé ta, a fu tá sok, az

erőn lé ti edzés, a me di tá ció, az, hogy

mit eszem, do hány zom-e vagy iszom-

e al ko holt, mind ki hat az írá sok ra, hi -

szen egy-egy ta pasz ta lat a test és a lé -

lek meg is me ré sé nek út ján. Egy-egy

ol va sa ta ugyan an nak a lé te zé si mód -

nak. Fo lya ma tos ke ren gés az el fo ga -

dás fe lé, le egy sze rű sít ve per sze

mond hat juk, hogy a com bom vas tag -

sá gá ról vagy gyo mor fá jás ról van szó.

Alap eset ben hi ú sá gi kér dés, nár ciz -

mus, ami az al ko tói lét nél kü löz he tet -

len ele me, de ez amen  nyi re ins pi rá ló,

épp úgy szét tud szed ni. És mind ez a

vi szo nyok ban, az érin té sek ben

ugyan úgy tük rö ző dik, kí vá nok-e va la -

kit, jól esik-e a je len lé te, a mon da tai,

ez ál tal egy újabb sí kot hoz va be a

meg is me rés be, az el fo ga dás ba. Min -

dig csak kö ze lí té sek van nak, egyen sú -

lyo zás. Na gyon kell fi gyel ni. 

Grecsó Krisz ti án
Azt hi szem az lesz a leg jobb, ha ide -

má so lok egy rész let egy friss írá som -

ból (Ad ven ti lel tár): "Az idei ad ven tet,

Az ÚKP kér dé se az al ko tás és a fáj da lom kap cso la tá ról: A
mű vé szet tör té net szám ta lan olyan ese tet is mer, ami kor
az al ko tó tes ti gyöt rel mei nem csak nyo mot hagy nak a
mű al ko tá son, de meg ha tá roz zák an nak ka rak te rét. Mo -
net rom ló lá tá sa nél kül nem lé tez ne A ja pán híd so ro zat,
Baude laire há rom na pos fog fá jás ok alatt, után ír ta több
nagy ver sét. Elő for dult Ön nel, hogy egy mig rén vagy bár -
mi lyen tes ti bé két len ség se gí tet te írói mun ká ját ?

Pax Corporis
Írók a testről



így hoz ta a sors, lel tá ro zás sal töl töt -

tem. Lett időm, csön dem, fáj dal mam

hoz zá, hogy fe gyel me zet ten le von -

jam a kö vet kez te té se ket: hol tar tok,

mit csi ná lok, kit sze re tek és ki sze ret.

Köz ben szé pen csönd ben cso dál tam a

fáj dal mam hő se it, az or vo so kat, a nő -

vé re ket, akik, ha a po kol újabb kö ré be

ér tem, még egy adag csil la pí tót kö töt -

tek a branülbe. Las san, csep pen ként

ol dó dott a mé reg, kön  nyű lett a tes -

tem. Né ze get tem ezt a cse ne vész te -

he tet len va la mit, te len nék én, mond -

tam ne ki, te vagy a tes tem, és így

meg csal tál, el hagy tál." Má sol hat nám

to vább. Mert nagy já ból ar ról szól,

hogy mi ben se gí tett ez a "tes ti bé két -

len ség", ahogy te mon dod. Mi ben volt

bé kes ség. És on nan néz ve, mégha az -

óta már jól is va gyok, mi ért írok más -

kép pen. 

He ve si Ju dit
Ak kor, ami kor ép pen va la mi tes ti fáj -

dal mat ér zek, kép te len va gyok ír ni.

El len ben szin te min den egyes ver sem

tematizálja va la mi kép pen a fáj dal -

mat, tes tit épp úgy mint "lel kit". Na -

gyon gya ko ri vi szont, hogy egy-egy

vers tes ti fáj da lom ra em lé kez ve, an -

nak men tén szü le tik. A mig rén pél dá -

ul olyan ál la pot, ami ben sem mi más

nem lé te zik, csak a fej fá jás, át ve szi az

irá nyí tást min den fe lett. Olyan kor

nincs más. El len ben ar ra em lé kez ni,

új ra gon dol ni a fáj dal mat egé szen kü -

lö nös. Olyas mi ket is elő hoz, ami nek

meg élé se, át élé se ép pen az adott fáj -

da lom mi att nem volt le het sé ges. És

per sze mind ezt "tisz ta fej jel" már to -

vább gon dol ni, szí nez ni is le het. A fej -

fá jás egy ki csit olyan mint a drog. 

Ka la pos Éva Ve ro ni ka
Jó a kér dés, mi vel én egy mig ré nes

em ber va gyok, még hoz zá ab ból a faj -

tá ból, akin ez a nya va lya ál ta lá ban

stressz ha tá sá ra tör ki. A mig rén na -

gyon ér de kes ál la pot: ilyen kor a ko po -

nyám tel jes te rü le tét szin te meg bé -

nít ja a fáj da lom, nem tu dok mo zog ni,

és csak sö tét, hű vös és csen des szo bá -

ban bí rom el vi sel ni a gyöt rel me ket. És

igen, a mig rén épp emi att de lí ri u mos

ál la pot is; a fáj da lom ki emel a vi lág -

ból, és ugyan ab ba a köz tes tér be visz

át, ahol a vé le mé nyem sze rint az al ko -

tás is szü le tik: egy faj ta ön tu dat lan,

csu pán az el ho má lyo so dó ér zék szer -

vek kel ta pasz talt va ló ság ba. Mi vel ko -

mo lyabb tes ti ba jom még nem volt,

biz tos, hogy ha nem él ném át ezt az ér -

zést né hány ha von ként, fo gal mam

sem len ne a fáj da lom ter mé sze té ről,

az ár nya la ta i ról, ar ról, ho gyan hul lám -

zik, ho gyan le het meg sze lí dí te ni, vagy

ép pen az alá zat ról, ami kor rá jössz,

hogy nem le het, és át en ge ded ma gad

ne ki. Én is, mint min den ki, fé lek a fáj -

da lom tól, pe dig ta nít, a tes ti épp úgy,

mint a lel ki, és ne kem író ként a ta nu -

lás nál nincs fon to sabb fel ada tom. 



Az ÚKP ri por te rei Ta ta bá nyá ra, a Sopotnik csa lád ott ho ná ba lá to gat tak, hogy egé szen
kü lön le ges sü te mény el ké szül tét örö kít hes sék meg. Sopotnik Zol tán és csa lád ja a pa le -
o lit di é ta sze rint ét ke zik, nem fo gyasz ta nak ha gyo má nyos ga bo na fé lé ket, tej ter mé ke -
ket, hid ro gé ne zett ola jo kat. Esz nek vi szont sok ál la ti fe hér jét, ola jos mag va kat, ter mé -
sze tes zsí ro kat. Az ősibb, ter mé sze te sebb táp lál ko zást igye kez nek vis  sza csem pész ni
mo dern éle tük be. Sopotnik Zol tán egy kön  nyen, na gyon gyor san el ké szít he tő és egész -
sé ges sütit mu tat most la punk ol va só i nak – a szín sár ká nyok des  szert jét. Az író ne künk
el árul ta, hogy a re cep tet leg újabb köny ve, a Fa hé jas kert egyik sze rep lő jé től, Las sú bá -
ró tól ta nul ta. Jó ét vá gyat kí vá nunk!

Sopotnik Zoltán: Fahéjas kert · Jártál már a Fahéjas kertben? Azt hiszed, nem?

Pedig ott mindenki járt! Mert a Fahéjas kert az a hely, ahol a mai gyerekek és a

"régvolt" gyerekek fantáziája megelevenedik: ahol a kastély egy folyton mozgó,

barátságos sziklán áll, ahol a félelem a barátok segítségével átalakítható lukas

kapuskesztyűvé, és ahol a felnőttek nem csak megértik a gyerekek világát, de

épphogy ők a nagy meseteremtők: Nagyapa és Lassú báró. A közelükben

megelevenednek a kártyafigurák, megszöknek a lépeklények, oroszlánfejjé

változik a csap... Balázs és Sára nap mint nap betér a Fahéjas kert csodalényei-

hez. Szeretnéd Te is megismerni őket közelebbről? Akkor osonjunk be együtt...   

Sütemény a
Fahéjas kertbõl
Sopotnik Zoltán költő, író a konyhában

Sopotnik Zoltán
Fahéjas kert

Kolibri Kiadó
2013

211 oldal
2490 Ft

Lassú Báró fahéjas sütije 
Hozzávalók: 6 evőkanál zabliszt, 6 evőkanál
zabpehely, 3 evőkanál kukoricaliszt, 1 evőkanál
zsír, 2 evőkanál lekvár (bármilyen házi) 15 dkg dió,
10 dkg mogyoró, 3 evőkanál cukor, citromhéj,
gyömbér, 2 db tojás 2 evőkanál fahéj! 
A zabpelyhet, a mogyorót és a diót megdaráljuk,
hozzáadjuk a kukoricalisztet, a zsírt, a lekvárt a
cukrot, beletesszük a gyömbért, beleütjük a
tojást, reszelünk bele citromhéjat és beletesszük a
fahéjat is. Az egészet jól összekeverjük egészen
addig, míg tészta állagú nem lesz, utána kizsíro-
zott tepsiben körülbelül 25 percig sütjük. A szín-
sárkányok kedvenc desszertje. 
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Az Apple-
élmény
Osman Péter könyvajánlója

Az Új Könyvpiac 2009/12. számában

mutattuk be Jeffrey S. Young és

William L. Simon Steve Jobs és az
Apple sikertörténete című remek

könyvét (Lexecon Kiadó, 2009). Jobs

kiemelkedő példája annak, hogyan

változtatták meg egy lánglelkű, félel-

metes akarnok által vezetett, gyakran

szó szerint a győzelembe hajszolt

cégek három kimagasló gazdasági

jelentőségű iparág technikai alapjait,

és vitték azokat új, felívelő fejlődési

pályára. Sokoldalú alkotásai hosszú

sorát, és szó szerint korszakalkotó

jelentőségüket tekintve, ő talán az

ezredvég legjelentősebb teremtője.

Fejlesztőként, a legmodernebb

csúcstechnológiák élvonalában,

jórészt azok úttörőjeként dolgozó cég

vezetőjeként innovációs és marketing

eszközökkel tűzzel-vassal sikerre vitt

koncepciója szerint nem baj, ha az új

termék – számítógép, tenyérnyi digi-

tális zenelejátszó, okostelefon, inter-

netes zeneáruház – szokatlan a

célközönségnek, más, mint amit az

szeretne. A termékek ráébresztik, az

Apple pedig szép szóval, sok okos szol-

gáltatással megtanítja őket, hogy ez

az, ami igazán kell nekik.

Carmine Gallo e kötete Jobs újabb

korszakalkotó alkotását mutatja be.

Régóta felismert alapelv, hogy a fel-

használók az árucikkeket az általuk

nyújtott szolgáltatásokért – az érték-

elemzés fogalmával a funkcióiért –

veszik meg. Jobs alapvetően új kon-

cepciót érvényesített: a felhasználó-

nak nyújtott magas minőségű

élményt tette ezek élére. Mindent

annak szolgálatába állított, hogy az

embereknek, a tényleges, és meg-

nyerhető, megnyerendő felhasz-

nálóknak már az megragadó. Lenyű-

göző élmény legyen, ha belépnek az

Apple bármelyik üzletébe, akárcsak

nézelődni vagy tanácsért, nagyszerű

legyen a termékeivel való találkozás,

a bennük rejlő sokféle és szinte

megszámlálhatatlan lehetőség meg-

ismerése, kipróbálása, majd a termék

egyre teljesebb használata, s ennek

révén a saját képességeik és kreati-

vitásuk felfedezése és kibontakoz-

tatása. Olyan élményeket igyekezett

nyújtani, a tények tanúsága szerint

sikerrel, amelyek a felhasználót a

cége termékeinek és szolgáltatá-

sainak, és általában a márkának

elkötelezett híveivé teszik. Ehhez

innen nézve mesébe illő elemeket

állítottak rendszerbe: mosolygósan

barátságos alkalmazottakat, akik arra

törekszenek, hogy mindent megte-

gyenek az ügyfélért, s olyan üzleteket,

ahová öröm bemenni, öröm az

eszközökkel ismerkedni, s ahol min-

den lehető segítséget megadnak.

Gallo részletes elemzéssel megmu-

tatja, hogyan állította Jobs és az

Apple a cég minden tevékenységét

ennek szolgálatába.

Carmine Gallo
AAzz  AAppppllee--ééllmméénnyy

Akadémiai Kiadó
Oldalszám: 336
Borító: kartonált
Kiadás éve: 2013
Teljes ár: 3300 Ft



English File 3th ed. Upper-Intermediate Student's Book
With ITutor
English File 3th ed. Upper-Intermediate WB kulcs nélkül
+ IChecker
English File 3th ed. Upper-Intermediate WB kulcsos
+ IChecker

Egyik legnépszerûbb közép- és nyelviskolai sorozat teljesen megújul. Könnyed, humoros
hangvétel jellemzi változatos feladattípusokkal, szórakoztató és sokszínû leckékkel, rugal-
mas tananyaggal, és nagy mennyiségû kiegészítõvel. A nyelvtan, a szókincs, a kiejtés és a
készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló alapot a magabiztos szóbeli
nyelvhasználathoz. Az új kiadásban még hangsúlyosabb a tanultak rendszeres ismétlése.
Minden lecke végén találunk egy kétoldalas Revise & Check részt, amelybõl kiderül, hogy
mi az, amit esetleg még egyszer át kell nézni az adott leckébõl. A könyv végén található a
Grammar Bank, mely leckénként két oldalas további gyakorlási lehetõséget biztosít, és a
Vocabulary Bank, mely a leckék témakörei köré csoportosítja, képekkel, rajzokkal
gazdagon illusztrálja a könyv szóanyagát, segíti az önálló szótanulást. A tankönyvhöz tar-
tozó ITutor ellenõrzi, javítja a tanuló interaktív gyakorlatait, és mobil eszközre optimalizált
tartalomhoz ad hozzáférést.  A munkafüzethez tartozó IChecker révén minden leckéhez
plusz tesztet találhatnak a neten, linkeket, melyek további gyakorlatokhoz, játékokhoz
vezetik a tanulót.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos
Coe/Harrison/Paterson
Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tanulásához.
Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülõk számára, hiszen áttekinti és
gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli változatban is
kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek kiegészítõjeként, de
hasznos segítõje lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják nyelvtudásukat
fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvû magyarázatokat tartalmaz. Bõséges gyakorlási
lehetõséget ad mind a magyarázatokat követõ feladatok, mind pedig a rendszeresen beiktatott ismétlõ
leckék révén.

Oxford Students' Dictionary With Cd-Rom
Megjelent a student's dictionary új kiadása. Elsõsorban a két tannyelvû iskolák számára hasznos, ahol
a diákok angolul tanulják a közismereti tárgyakat, de minden angolul tanuló haszonnal forgathatja.
B2-C1 nyelvi szintû, IELTS és TOEFL vizsgákra való felkészüléshez kiválóan alkalmas. A mate-
matikától a mûvészeteken át a sportig minden tantárgyból összegyûjtötték a szükséges szókincset. A
könnyebb áttekintést színes címszavak, illusztrációk és diagramok segítik. A CD-ROM mellékleten
megtalálható a teljes szótár, az Oxford Wordfinder Dictionary, képek és videók, gyakorlatok, és a
korábbról már megismert Genie is.

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
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