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Cockroaches – Jo Nesbo – 3350 Ft
A masszív alkoholista idõszakát élõ Harry Hole nyomozót Thaiföldre küldik, hogy végére járjon egy kínos
gyilkossági ügynek. Norvégia nagykövetét ölték meg egy motelben, még mielõtt megérkezett volna a prostituált,
akit a szobájába rendelt. Ráadásul fiatal meztelen fiúk képét is megtalálják a holmija között. A megölt férfi nem
egyszerû diplomata, jó barátja Norvégia miniszterelnökének is. Nem meglepõ tehát, hogy Harrytõl és kol-
légáitól gyors és diszkrét munkát várnak. Szerencsejáték adósságok, korrupció, helyi gengszterek és kigyúrt
csatlósaik, szexuális perverziók, ráadásul a trópusi hõség és a kultúrsokk, no meg az örökös harc az alkohol
ellen adják azt a méregerõs koktélt, amelyet Harrynek fenékig kell ürítenie.

Twelve Years as a Slave – Solomon Northup – 2450 Ft
Northup 1841-ben, az amerikai polgárháborút megelõzõ idõszakban az északi New York virágzó
városában elismert 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.
A könyv alapján készült film elnyerte a 2014-es Oscar-díjat.

Lone Survivor – Marcus Luttrell – 2800 Ft
2005. június 28-án az amerikai haditengerészet megindította a Vörös Szárnyak Hadmûveletet. Az akció célja az
volt, hogy felkutassák és likvidálják az afganisztáni hegységek között rejtõzõ tálib vezért, Ahmad Shahd-ot. A
bevetés azonban nem várt szörnyû fordulatot vett. A négyfõs, SEAL-kommandós osztag csakhamar harapó-
fogóban találta magát, körbevéve egy egész sereg tálib fegyveressel, reménytelenül elvágva a segítségtõl. Az
akció súlyos kudarccal végzõdött, a négyesbõl egyedül Marcus Luttrel maradt életben.

Never Go Back – Lee Child – 1835 Ft
Lee Child, az amerikai krimiolvasók kedvenc szerzõje újabb kalandokra küldi fõhõsét, Jack
Reachert. A magányos igazságosztót ezúttal érzékei csalják kelepcébe: egy elragadó, titokzatos nõi
hang a telefonban. Reacher úgy dönt, hogy felkutatja, milyen ember is Susan Turner, aki nem
mellesleg Reacher utóda egykori különleges egységének élén. Ám a bázisra érve az õrnagynak
csupán hûlt helyét találja. Nyomozásba kezd, amelyet nagyban nehezít, hogy õt magát is fogdába
zárják. Csak leleménye és katonai rutinja segítik hozzá, hogy kitörhessen, és Susannel az oldalán
támadásba lendüljön az igazság kiderítéséért. A véres hajszában üldözõk egész hada lohol a
nyomukban, az FBI-tól kezdve a legmagasabb katonai körök felbérelt verõembereiig. A nyomozás
szálai különleges körökbe és helyekre vezetnek: titkos elit férfikluboktól egészen Afganisztánig.
Reacher a menekülésük során leckét kap a világ nõi értelmezésébõl, és néhány napra még apának is
érezheti magát.

The Storyteller – Jodi Picoult – 1730 Ft
Sage Singer egy pékségben dolgozva próbálja elfelejteni édesanyja tragikus halálát és saját boldogtalan
magányát. Egy önsegítõ csoportban megismerkedik Josef Weberrel, akivel életre szóló barátságot köt. De egy
nap az idõs Weber szörnyû titkot árul el a múltjából, és olyan szívességet kér Singertõl, ami komoly erkölcsi
dilemmába taszítja a nõt. Ki ez az ember, akit barátjának hitt, hol van a határ bûn és bûnhõdés, megbocsájtás és
kegyelem között? Hogyan védjük meg a családunkat, és miként léphetünk ki az ördögi körbõl, hogy végre ne
a múlt diktálja a jövõt?
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Tartalom
1848 első negyedévében rövid ideig tartó,
de nagy horderejű társadalmi változások
rendezték át Európát. A január 12-én, a
palermói felkeléssel kezdődő forradalmi
hullám következményeként Itáliában,
Franciaországban és az Osztrák
Császárságban a korábban a társadalmi
rendet ellenőrző arisztokrácia elveszítette
teljhatalmát. Polgári közösség vette át az
államok irányítását. A Népek tavasza
részeként március 15-én Pesten Jókai
Mór, Petőfi Sándor és társaik a spontán
szerveződő tömegtüntetés élére álltak,
megszervezték a forradalmat. Bő egy hét-
tel később Batthyány Lajos kinevezett
miniszterelnök bejelenti, hogy felállt az
új, független kormány a következő felelős
miniszterekkel: Szemere, Kossuth, Deák,
Mészáros, Klauzál, Széchenyi, Eötvös,
Esterházy. A haza kiválóságai, nem vitás.
Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni,
hogy a forradalmat „csináló” Petőfiéket
(és egyáltalán, a polgárságot) a közelébe
sem engedték az új hatalomnak. Azt
továbbra is az arisztokrácia tartotta a
kezében, ugyanúgy, ahogyan előtte.
Sajátos. És ez a magyar nép legfontosabb,
történelmi győzelme. Pont.
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Lakatos Levente íróval Szabó Tibor
Benjámin beszélget

A sikerélmény príma
üzemanyag
Azt hi szem, hogy ép pen a be fek te -
tett ener gia az, ami ért so kan azt fel -
té te le zik, hogy mö göt tem egy csa -
pat nyi, szor go san mun kál ko dó em -
ber áll, ami azon ban nem fe di a va -
ló sá got. Egy szak mai se gí tőm van,
aki amel lett, hogy ki fe je zet ten ins pi -
rá ló sze mé lyi ség, egy faj ta elő szű rő,
mert haj la mos va gyok el ra gad tat ni
ma gam.

Pax corporis
Írók a testről
De valami becsületféle mégis azt
mondatja velem, hogy ne hazudjak.
És valljam be, hogy fogalmam sincs,
hogy van-e a testem esti, reggeli tüzé-
nek és aznapi formának, lendület-
nek valami köze egymáshoz.

Osman Péter kritikája
A gobalizáció para-
doxona
Rodrik könyve alapmű. Nem mert a
végső igazságot mondaná – óvakod-
junk azoktól, akik ezt teszik –, hanem
mert világos, alapos elemzésekkel és
következtetésekkel segít érteni a prob-
lémákat, és a társadalmak számára
optimális megoldást találni.

Zalán Tibor íróval Koncz Tamás
beszélget

A pusztulás felé
Nem hi szem, hogy a vég ső ha tárt fe -
sze get ném. An nál in kább nem, mert
nem tu dom, hol van a vég ső ha tár.
Úgy gon do lom, hogy amíg a lé tet
ma gát dekonstruálom ezek ben a re -
gény szö ve gek ben, ad dig a szö veg -
tes tet ép pen fö lé eme lem a szét gon -
do lás nak, a szét írás nak. 

Szirmok, gyökerek Armida
kertjéből
Drognövények – 
legendás könyvekben
1951 nyarán a Rhone partján fekvő
francia kisváros, Pont-Saint-Esprit
lakói kollektív hallucinációkat éltek
át, majd a településen kitört a nyílt
őrület. A néhány napig tartó
eseménysor végén ötven embert
szállítottak elmegyógyintézetbe,
öten meghaltak.

4
8

6

14

10

Sz
ab

ó 
Ti

bo
r B

en
já

m
in



új könyvpiac 2014/34

A pusztulás
felé
Zalán Tibor íróval Koncz Tamás beszélget

A har ma dik re gényt va ló já ban meg előz te a „szo ká sos nak tű nő” ver -

ses kö tet – Hold fény től meg va kult ku tya a cí me –, amely a könyv hét re

je lent meg. Ál ta lá ban rit ka, hogy a két meg szó la lá si for ma, vers és

pró za, ös  sze kap cso lód jék, il let ve egyik a má si kat ér tel mez ze, ma gya -

ráz za. Ezek az idő be li egy be esé sek egy sze rű en vé let le nek, vagy ta lán

na gyon is ter mé sze te sek. Min dig dol go zom va la min, ha nem ver sen,

ak kor drá mán, ki sebb szö ve ge ken, es  szé ken, tár cá kon – és leg rit káb ban pró zán.

Ami kor ez utób bi van so ron, ak kor nincs vers írás és nincs drá ma írás, nincs egyéb,

mert a pró za írás el ve szi az időt, erőt és ener gi át min den más tól. (Most, hogy visz  -

sza em lék szem, a Pa pír vá ros má so dik kö te té ben volt egy nagy tes tű vers, amely meg

is je lent ké sőbb ver ses kö tet ben. De nem biz tos, hogy jól em lék szem. A lé nyeg,

hogy nem tu da tos meg fe le lé sek-meg fe lel te té sek ezek, csak, tud ja, ha va la ki tíz-ti -

zen két éven ként ad ki egy-egy re gényt, al ka ti hát rány ból vagy lus ta ság ból, an nak

sok egyéb más gyűlik ös  sze ez idő alatt a bűn lajst ro mán.)

Nem hi szem, hogy a vég ső ha tárt fe sze get ném. An nál in kább nem,

mert nem tu dom, hol van a vég ső ha tár. Úgy gon do lom, hogy amíg a

lé tet ma gát dekonstruálom ezek ben a re gény szö ve gek ben, ad dig a

szö veg tes tet ép pen fö lé eme lem a szét gon do lás nak, a szét írás nak.

Azt a – meg győ ző dé sem sze rint – ter mé keny fe szült sé get aka rom

ezek ben a köny vek ben meg te rem te ni, ami kor a hő se im lé tük ben

pusz tul nak, míg az őket ma guk ban fog la ló nyelv gaz da gon és ent ró -

pi kus nyug ta lan ság gal árad, akár ol da la kon ke resz tül is. Én te hát

nem a nyelv dekonstrukciójának a ha tá ra it aka rom fe sze get ni a re gé nye im ben, ha -

nem a lé te zé sét. A lé te zés és lé tez he tet len ség ha tár mezs gyé jé re he lye zem a hő se -

A Pa pír vá ros-köny vek el ső da -

rab já val (Ki me rül ve) pár hu za -

mo san a Fény tö rés, má so dik (El -

té ved ve) mel lett a Las sú ha lál ver -

se it ír ta. A har ma dik re gényt is

kí sé ri új ver ses kö tet?

A so ro zat ban az em be ri lét fi zi -

kai-men tá lis le épí té sét, mél tó -

sá gá nak el vesz té sét vagy fel -

adá sát kö vet het jük nyo mon, hol

na tu rá lis, hol ro man ti kus for -

má ban. Med dig tart ha tó az írott

dekonstrukció fo lya ma ta, hol a

vég ső ha tár? 

Nem a nyelv, ha nem a lét ha tá ra it ke re si Pa pír vá ros-so ro -
za tá ban Za lán Ti bor, a szűk mezs gyét el vi sel he tő és ki bír -
ha tat lan kö zött. Ahogy az el ső két könyv, a Pa pír vá ros -
Letarolva tör té ne te is a pusz tu lás fe lé ha lad, a hő sök el -
nyúj tott agó ni á ja él te ti, gaz da gít ja a szö ve get. Az ötkö te -
tes re ter ve zett re gény so ro zat ról a szer zőt kér dez tük.



i met. Ez zel együtt nem fe je zem ki bi zal mat lan sá go mat a nyelv vel, a meg fo gal -

maz ha tó ság gal, a meg fo gal maz ha tó ság kor lát lan sá gá val szem ben. Ilyen ér te -

lem ben nyil ván nem va gyok poszt mo dern, ahogy so kan ál lít ják a pró zai mun -

ká i mat ele mez ve, még csak nyelv kri ti kus sem. És – még csak nem is szé gyel lem

ezt.

Ahogy az el ső két könyv tar tal ma sem meg ha tá roz ha tó, én a har -

ma di kat sem tu dom pon to san le ír ni. Nem kü lön bö zik, mert

ugyan az. Kü lön bö zik an  nyi ban, hogy tel je sen más. Há rom sí kon

ját szó dik há rom tör té net, ame lyek ös  sze kap csol ha tó ak is le het né nek, ha nem

ik tat nám be az ös  sze kap cso lást le he tet len né te vő té nye ző ket. Ter mé sze te sen,

to vább vi szem az épí té szem tör té ne tét, amely most azon a pon ton vesz te gel,

hogy lesz-e ere je, bá tor sá ga vis  sza lép ni a ha lál tor ká ból (a ma gát ha lál ra ivás ról

van szó), új ra be lép ni az em ber min den na pi, „nor má lis” létezésébe, úgymint ál -

lás, ke re set, tisz ta ru ha, szak ma és vi sel ke dés, vagy to vább foly tat ja a meg kez -

dett ha lá los já té kot. Be ik ta tok egy tör té ne tet az egye te mis tá ról, akit a ha lál ba

ker get nek egy kön  nyel műen alá írt üres pa pír lap ki töl té se után, mely nem lesz

egyéb így a be szer ve zé si nyi lat ko za tá nál. Ezt a prob lé mát ed dig sen ki sem pró -

bál ta beemel ni az iro da lom ba er ről az ol dal ról, ol va sott sá gom sze rint. Va la -

mint egy szin tén ha lál lal vég ző dő tör té ne tet egy ti tok za tos, ma gya rá za tok nél -

kü li sze re lem ről (a fér fi aor tá ja szét rob ban, har mad szo ri kí sér let után, két és fél

li ter öt ven két fo kos pá lin ká tól), mely nek szét su gár zó mag ja a szen ve dély, és

vég ső for má ja a bol dog ság-le he tet len ség. Amint lát od, mind há rom tör té net a

pusz tu lást fe lé ha lad, il let ve, ket tő már el is éri azt. De az épí tészt vi szem to vább

ren dü let le nül, ne ki még van nak el var rat lan szá lai a múlt já ból, és eze ket el is

kell varr nia ah hoz, hogy a ha lá la fe lé to vább me ne tel hes sen – de le gyünk va la -

men  nyi re pon to sak: ván szo rog has son.

Na gyon ne héz ír ni a Pa pír vá rost. Pon tos le szek. Na gyon ne héz el -

kez de ni az írá sát az újabb és újabb köny vek nek. Ami kor azon ban

el in dul bennem… mi is? Ami kor el in dul nak ben nem a mon da tok,

vagy ahogy te fo gal mazol, az a tu laj don kép pe ni egyet len nagy,

könyv nyi mon dat, ak kor már na gyon jó. Le beg a nyelv, és én fel ol -

dó dom eb ben a nyelv ben. Nem ér zem ben ne sem a dur va sá got, sem a köl té sze -

tet, sem a le tag ló zást, sem a fel eme lést, egy sze rű en egy ha tal mas lé leg ze tet ér -

zek, azt a lé leg ze tet, ami kor él, lük tet, dol go zik, ön ma gát ala kít ja, és en gem is

át ala kít a nyelv – meg ér zem ben ne a sem mi lé leg ze tét.

Szá mí tá sa im sze rint két szer újabb tíz-ti zen két évet kell vár ni uk

azok nak, akik ko mo lyan ve szik, il let ve a ke zük be is ve szik a re -

gény cik lust. Itt há rom do log az, ami vel szem be kell néz nem. Élek-

e még egy ne gyed év szá za dot, hogy be tel je sít sem a ter ve met? Meg szü le tett-e

már az a kri ti kus-iro dal már, aki húsz-hu szon öt év múl va ké pes lesz mind az öt

kö te tet el ol vas ni, át lát ni, egy más hoz ren del ni, ele mez ni. Lesz-e még ak kor

könyv, s ha lesz, lesz-e még olyan ol va só, akit ér de kel ez az idő ben na gyon el ter -

pesz ke dő re gény cik lus? De  – vál lal nom kell, amit el kezd tem, és úgy, ahogy…
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Mi ről szól a Le ta rol va, mi ben kü -

lön bö zik az elő ző két re gény től,

és mit visz to vább be lő lük?

Meg ter he lő ol vas ni az egyet len

mon dat ba sű rí tett, dur va sá gá -

val és anyag sze rűsé gé vel le tag -

ló zó Pa pír vá ros-szö ve ge ket. Mi -

lyen ér zés ír ni eze ket?

Mi kor jö het az újabb két Pa pír -

vá ros-kö tet, a Szét szag gat va és a

Be te gen?
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Szirmok, 
gyökerek 
Armida
kertjébõl
Armida Galina kertészmérnök
Drognövények – híres könyvekben

1951 nya rán a Rhone part ján fek vő fran cia kis vá ros,
Pont-Saint-Esprit la kói kol lek tív hal lu ci ná ci ó kat él tek
át, majd a te le pü lé sen ki tört a nyílt őrü let. 

A né hány na pig tar tó ese mény sor vé -

gén öt ven em bert szál lí tot tak el me -

gyógy in té zet be, öten meg hal tak. Bár

Hank Albarelli ame ri kai bestselleríró

leg újabb Secret Agen da cí mű köny vé -

ben azt ál lít ja, a CIA haj tott vég re

LSD-kí sér le tet Pont-Saint-Espritben,

a va ló ság az, hogy a vá ros ka pék je

anya roz  zsal fer tő zött ga bo ná ból ké -

szí tett ke nye ret. Ez volt az utol só is -

mert ergotizmus jár vány Eu ró pá ban

(ami va ló já ban nem is jár vány, ha -

nem tö me ges mér ge zés). Az anya rozs

(Claviceps purpurea) egy ga bo na pa ra zi -

ta, amely a ka lász ban a vi rá gok he -

lyén élő, 1-6 cm hos  szú, lilásfekete

szklerócium (ez a gom ba egyik fej lő -

dé si alak ja). Az anya rozs mér ge zés

(Szent An tal tü ze, más né ven ergotiz-

mus) sú lyos, jár vány sze rű meg be te -

ge dé se ket oko zott a kö zép kor ban. Az

anya roz  zsal fer tő zött liszt fo gyasz tá -

sa a vég tag ok el ha lá sá val, ké sőbb

azok le hul lá sá val járt. Az anya rozs -

ban ta lál ha tó ergot-alkaloidokat a

szü lé szet ben és az ideg gyógy ászat -

ban hasz nál ják. Az anya rozs ta lán leg -

hí re sebb al ka lo id ja az LSD. Békésy

Mik lós Kos suth-dí jat ka pott az anya -

rozs mes ter sé ges ter mesz té sé nek

meg ol dá sá ért.

* 

„És az ap ró ópi um pi pa el ve zet oda,

ahol azért élünk, hogy él jünk, és sem -Anyarozs (Claviceps purpurea)
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mi má sért. Hi szen ez az egyet len cél ja

a lét nek” – ír ja a Csáth Gé za Dél utá ni

álom cí mű no vel lás köny vé ben. Fel -

gyor sult élet, tá gu ló idő, el mo só dó

tér, gyor san kö ze le dő ha lál; Csáth

meg ta lál ta az ópi um füg gő ség min -

den lé nye ges al ko tó elem ét.

A mák (Papaver somniferum) egy éves,

lágy szá rú nö vény. Ter mé se üre ges,

több re ke szű tok, amely nek mé re te,

alak ja és szí ne vál to zó, a faj tá ra jel -

lem ző. A mag vak szí ne a fe hér től a fe -

ke té ig vál to zik. A mák mag gya kor la ti -

lag alkaloidmentes, vi szont je len tős

men  nyi sé gű zsírosolajat tar tal maz;

csont rit ku lás meg elő zé sé re, ke ze lé sé -

re aján lott fo gyasz ta ni. Az ópi um

(mák tej) erős nar ko ti kum, fő al ka lo id -

jai a mor fin (fáj da lom csil la pí tó és

euforizáló), a ko de in (kö hö gés csil la -

pí tó), a tebain, a pa pa ve rin és a

narkotin (görcs ol dók). A Kabay há zas -

pár for ra dal ma sí tot ta a morfin-

gyártást. Si ke rült az ér ték te len nek

hitt szá raz mák szal má ból mor fint

elő ál lí ta ni uk.

*

Sir Arthur Conan Doyle nyo mo zó ja,

Sher lock Holmes köz tu do má sú an ko -

ka i nis ta. A kokacserje (Erythroxylum

co ca) Pe ru ban és Bo lí vi á ban ős ho nos,

3 mé ter ma gas ra nö vő cser je, fe hér vi -

rá gok kal, to jás dad, ép szé lű le ve lek -

kel, ame lye ken a fő ér ki emel ke dő. Bo -

gyó ja ki csi, pi ros, egymagvú. Fő al ka -

lo id ja, a ko ka in, erős pszichoaktív

szer. A ko ka i nis ták a szer fo gyasz tá sa

alatt úgy érez he tik, mint ha bo ga rak

mász kál ná nak a bő rük alatt – ezt az ér -

zék csa ló dást ro var ha tás nak ne vez zük. 

Ernest Hemmingway Ha lál dél után

cí mű non-fiction köny ve nem csak a

spa nyol bi ka vi a dal ok ké zi köny ve, de

az egyik leg ext ré mebb kok tél re cept -

jé nek for rá sai is. „Tölts pezs gés po hár -

ba egy jigger (44 ml) ab szin tot. Óva to -

san tölts rá je ges

C h a m  p a g n e  - t ,

amíg opá los sá

vál to zik. Dél után

há rom és öt kö -

zött fogyaszd –

na gyon las san!”

A fe hérüröm (Art-

hemisia absinthi-

um) más fél mé ter

ma gas, ezüs tös le -

ve lű éve lő. Az ab szint egyik al ko tó ele -

me. So ká ig úgy tar tot ták, hogy az

üröm il ló ola já ban ta lál ha tó tujon át -

me ne ti tu dat za vart és ér zék csa ló dás

okoz – szá mos or szág ban be is til tot -

ták az ab szint gyár tást �–, mo dern ku -

ta tá sok sze rint azon ban nem lép fel

hal lu ci ná ció. Az ab szint nagy mér té kű

fo gyasz tá sa sem mi vel sem ká ro sabb,

mint más al ko ho lé. Ér de kes ség, hogy

az üröm il ló ola ja gyak ran kék vagy

zöld szí nű, a ben ne ta lál ha tó

kamazulén mi att.

1953 má ju sá ban Aldous Huxley fe -

le sé ge tár sa sá gá ban négy ti zed

gramm meszkalint vett be. Az ezt kö -

ve tő él mé nye it, bel ső uta zá sát

Moksha, a tu dat ha tá rai cí mű köny vé -

ben fog lal ta ös  sze. Szá má ra a szent -

ség irán ti fo gé kony ság fel éb resz tő je

volt a meszkalin. A pejotl (Lophophora

williamsii) kö zép-ame ri kai gömb kak -

tusz, rend kí vül ma gas alkaloidtar-

talommal. Több mint hat van fé le al -

ka lo id já nak kö szön he tően a pejotl

ha tá sa ki szá mít ha tat lan. Eu ró pá ban

hal lu ci no gén ként is me rik, és bár

gyak ran meszkalinkaktusznak hív ják,

ér zék csa ló dás ok nem min dig je lent -

kez nek. A kö zép-ame ri kai in di á nok

év ez re dek óta hasz nál ják ri tu á lis al -

kal mak kor.

„Tölts pezs gés po hár ba egy
jiggernyi (44 ml) ab szin -
tot. Óva to san tölts rá je -
ges Cham pagne -t, amíg
opá los sá vál to zik. Dél után
há rom és öt kö zött
fogyaszd, na gyon las san!”

Mák (Papaver somniferum)

Meszkalinkaktusz (Lophophora williamsii)
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Mi kor cir ka két év vel ez előtt, kö zös meg egye zés sel el vál tam az ak ko -

ri mun kál ta tóm tól, és ez zel vé ge sza kadt az éle tem egy tíz éves pe ri -

ó du sá nak, úgy ha tá roz tam, amed dig csak le he tősé gem ada tik, mun -

ka vál la ló ként sze ret nék a mé di á tól mi nél tá vo labb ma rad ni. Ter vez -

get tem már, hogy fel ha gyok a bul vár ral, sok kal in kább ér de kelt a

könyv pi ac, mint az új ság írás, még sem mer tem lép ni. Bá tor ta lan sá gom ban nyil ván

az anya gi bi zony ta lan ság is köz re ját szott. Ami kor az tán a sors hely zet be ho zott,

azt mond tam, bár men  nyi re is fé lek, be le vá gok. Ko moly ál do za to kat hoz tam, le -

mon dá so kat tet tem, és cé lo kat tűz tem ki ma gam elé. Meg ta nul tam, hogy nem

má sok nak, ha nem sa ját ma gam nak bi zo nyí ta ni az élet leg ne he zebb fel ada ta, plá -

ne, ha köz ben a ma xi ma liz mu so mat is meg aka rom őriz ni. A test edzés is nagy ki -

hí vás volt, egy ki adós aka rat erő-tré ning. Nem aka rok ál szent nek mu tat koz ni, ta -

gad ha tat la nul le gye zi a hi ú sá go mat, ha meg di csér nek, a leg na gyobb öröm még is

a tu dat, hogy meg va ló sí tot tam. A si ker él mény prí ma üzem anyag. (ne vet) Ezért is

ösz tön zöm az ol va só i mat ar ra, hogy mer je nek ko moly erő fe szí tést igény lő cé lo kat

ki tűz ni ma guk elé, mert nem csak üres frá zis, hogy a be fek te tett mun ka és idő

előbb, vagy utóbb, de meg hoz za a gyü möl csét. Le gyen szó egy álom va ló ra vál tá -

sá ról, egy rossz szo kás el ha gyá sá ról, egy da ga dó bi cepsz ről, vagy egy re gény meg -

írá sá ról, az ered mény hez ve ze tő út ha son ló.

Ami kor el ha tá roz tam, hogy tel jes váll szé les ség gel az írás nak, il let ve

az az zal já ró ügyek nek sze ret ném szen tel ni az éle tem, az el ső fel is -

me rést az je len tet te, hogy szó ra koz ta tó-iro dal mi szer ző ként lé tez ni

rend kí vül ös  sze tett, már-már skizoid ál la pot. Olyan te rü le te ken kell

helyt áll ni, me lyek nem csak kü lön bö ző ek, ha nem gya kor la ti lag ösz  -

sze fér he tet le nek. A ma gá nyos és el bo rult al ko tá si fo lya mat mel lett

az ol va sók kal foly ta tott kom mu ni ká ció csak egy kis sze let ké je a na pi

ru tin nak. Egyik fe lem a szö veg tisz te le té re es kü szik, a má sik pe dig ar -

ra, hogy tel je sít mény ala pú mun kát kell vé gez nem, ha nem aka rok éhen hal ni. Ez a

ket tős ség men tá li san elég meg ter he lő, én azon ban mind két te rü le tet sze ret ném a

A sikerélmény
príma üzemanyag
Lakatos Levente írót Szabó Tibor Benjámin kérdezi

LoveClub cí mű re gé nyed meg je -

le né se után lát vá nyos élet mód -

vál tást haj tot tál vég re. Mi ser -

ken tett a vál toz ta tás ra, mi volt

mö göt te a gon do lat, fel is me rés? 

Szem be tű nő, mek ko ra ener gi á -

kat, időt és fi gyel met for dí tasz

az ol va sók kal va ló sze mé lyes,

na pi kap cso lat tar tás ra. Men  nyi -

re ne héz/kön  nyű me ne dzsel ni

azt a hely ze tet, ami kor sok ezer

em ber gya kor la ti lag ba rát ként

te kint rád.
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ké pes sé ge im hez ké pest a le he tő leg jobb mi nő ség ben művel ni. Nem fé lek kí sér le -

tez ni, és igyek szem mi nél elű re mu ta tóbb öt le tek kel elő ruk kol ni. Azt hi szem, hogy

ép pen a be fek te tett ener gia az, ami ért so kan azt fel té te le zik, hogy mö göt tem egy

csa pat nyi, szor go san mun kál ko dó em ber áll, ami azon -

ban nem fe di a va ló sá got. Egy szak mai se gí tőm van, aki

amel lett, hogy ki fe je zet ten ins pi rá ló sze mé lyi ség, egy -

faj ta elő szű rő, mert haj la mos va gyok el ra gad tat ni ma -

gam. És ter mé sze te sen ott áll mö göt tem az Ulpius-ház,

ahol leg in kább a könyv meg je le né sek re kon cent rál va

dol goz nak ve lem. Szó val, az a csa pat, amit hát szél nek

kép zel nek, gya kor la ti lag két em ber re, kö zü lünk is leg in -

kább rám kon cent rá ló dik. Fél re ér tés ne es sék, at tól füg -

get le nül, hogy so kat dol go zom, nincs kény szer ér ze tem. Sze re tek az ol va só im mal

is kom mu ni kál ni, hi szen mind ösz tön zés ben, mind ih let szem pont já ból fo lya ma -

to san töl te nek, de pon to san tud ják, van egy ha tár, amit nem il lik át lép ni ük. A ma -

gán éle tem csak az enyém, és in tel li gens ol va sói bá zi som van, nem pró bál nak a pri -

vát szfé rám ba fu ra kod ni.

Na gyon ne héz meg fe le lő ki kap cso ló dá si le he tősé get ta lál nom, de

gye rek ko rom óta ter mé sze tes sé vált, hogy foly ton pö rög, és öt le te ket

gyárt az agyam. Azt hi szem, lel ki is me ret-fur da lá som is vol na, ha el -

lus tul nék. Na gyon vész ter he sen hang zik majd, és azt hi szem, nem is

ilyes mi vá lasz ra szá mí tasz, de leg fel jebb fi zi ká lis fáj da lom ha tá sá ra

kap csol ki az agyam. Szó val, szá mom ra a test edzés tö ké le tes ki kap -

cso ló dás, hi szen a „ha nem fáj, nem fejlődsz”-elven ha lad va rend re szét kín zom

ma gam. (ne vet)

Stí lus ban az Ak tus ed di gi leg vis  sza fo got tabb re gé nyem, lel ki leg vi -

szont a leg ke gyet le nebb. Szó val nem po fán ver, ha nem a nya kad ra

jár. Egyéb ként az ed di gi ek kö zül az Ak tus a leg na gyobb vo lu me nű

mun kám, a szo ká sos nál több sze rep lő vel, és hos  szabb idővel dol go -

zom, őszin tén meg vall va, né hány hé tig ki is fo gott raj tam, ezért nem

ké szül tem el ve le ta valy. Ahogy már ko ráb ban is em lí tet tem, kí sér le -

te ző tí pus va gyok, új né ző pon to kat és dra ma tur gi ai le he tő sé ge ket ke re sek.

Min den szer ző vá gya, hogy mi nél szé le sebb kör ben is mer jék a mun ká -

it. Egy re töb ben hir de tik a fe lü le te i ken, hogy e-könyv for má ban meg -

je len tek, vagy ter ve zik az an gol meg je le nést. Nos, én igye kez tem ti -

tok ban tar ta ni, hogy ta valy nyár vé gén, min den e-köny ves pró bál ko zót

meg előz ve meg tet tem az el ső lé pést. Mon da nom sem kell, nem ta lál -

tam meg a meg fe le lő csa tor ná kat... Lé nye ge sen ös  sze tet tebb fe-l adat

ez, mint aho gyan azt a szak ma i lag leg fel ké szül teb bek is gon dol nák.

Nem ér zem ku darc nak, hogy el sőre nem hul lott ölem be a si ker, ren ge -

te get ta nul tam a ta pasz ta la tok ból, me lyet egy kö vet ke ző  kör ben

hasz no sí ta ni tu dok. Hi szen a cél ter mé sze te sen to vább ra is előt tem le beg, ám a

klas  szi kus, ügy nö ki mun ka rend szer ese tem ben sze rin tem nem mű kö dő ké pes.

Egy ér tel mű en lát ha tó, hogy a

mun kád egy ben a hob bid is. De

mi az a szó ra ko zás, pi he nés szá-

modra, ami olyan flow-élményt

tud ad ni, hogy köz ben nem jut

eszed be a mun kád?

Áp ri lis ban meg je le nő, Ak tus cí -

mű re gé nyed egy tánc te ra pe u ta

és pá ci en se szen ve dély tör té ne -

te, az aján ló sze rint szi go rú an 18

éven fe lü li ek nek. A szex vagy az

erőszak miatt piros karikás?

A kor társ eu ró pai krimiírók a sa -

ját nyel ven, sa ját ha zá ban el ért

je len tős si ker so ro zat nem zet kö -

zi pá lyá ra lép nek.  Fog lal koz tat a

kül föl di meg je le nés kér dé se?

Ter ve zed, hogy el lá to gatsz a

nem zet kö zi köny ves ese mé -

nyek re, vá sá rok ra, hogy meg -

mu tasd ma gad?

Nem fé lek kí sér le -
tez ni, és igyek szem
mi nél elõ re mu ta -
tóbb öt le tek kel elõ -
ruk kol ni. 
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Az ÚKP kérdése az alkotás és

a szexuális éhség kapcso-

latáról: A sportolókat nagy

versenyek előtt rendszerint

eltiltják a szextől. Talán az az

elgondolás húzódik meg

emögött, hogy a feszültség a

versenyen majd átfordul tel-

jesítménybe. Az Utas és

holdvilágban viszont Rudi

Waldheim professzor szellemi

teljesítményének szinte alapja

a mindennapi kielégülés. Az

írás nem sport, de nem is

tudomány. Teljesítményt is,

feszültséget is, kiegyensúlyo-

zottságot is kíván. Mi segíti

jobban az írói munkát, a fel-

gyülemlő feszültség, vagy a

kiélt vágy? Avagy: éhesen

vagy jóllakottan jobb írni? 

Bárdos Deák Ágnes
Mivel én a szexet nem tornagyakor-

latként vagy energetizáló üzemmód-

ként, hanem kizárólag a szerelem

alapélményeként élem meg, ezért

számomra legfeljebb az volna a

kérdés, hogy lehet -e szerelmesen

bármiféle koncentrációt igénylő

tevékenységet végezni, mondjuk írni.

A válaszom röviden: nem. Hosszab-

ban annyit tudnék erről mondani,

hogy, bár rettentően feldob a sze-

relem, azaz a szex, de rettentően

igénybe is vesz, leköti a figyelmemet,

a fantáziámat, úgyhogy, nekem, ha

szerelmes vagyok, végem, mert min-

den időt az ágyban szeretnék tölteni –

és nem írással. 

Benedek Szabolcs
A vicc jutott eszembe, amelyben

valakit megkínálnak kávéval, amit az

illető visszautasít, mondván, ha kávét

iszik, akkor nem tud aludni. Mire a

másik: „Érdekes, nálam pont fordítva

van, ha alszom, nem tudok kávét

inni”. Rögtön ébredés után, égnek álló

hajjal, táskás szemekkel, gyűrött arc-

cal ülök le írni. Ilyenkor megelégszem

a laptop mellett gőzölgő zöld teával is

- azt meg kötve hiszem, hogy ilyenkor

bárki is megelégedne velem. Tehát,

konkrétan a kérdésre válaszolva,

nálam ebben az értelemben ez két

külön világ. 

„Az em be ri test Nya va lyá i nak oka i ról, fész ke i ről, ’s
azok nak or vos lá sá nak módgyáról va ló TRACTA, Mellyet
min élőTu dó Ta ní tó i nak szájokból, mind a Ré gi ek Tu dós
Írá sok ból, mind pe dig ma ga sok Be te gek kö rül va ló Ta -
pasz ta lá si ból sum má son öszve-szedett, és sok Ügye-fo -
gyott Sze gé nyek nek hasz nok ra, men  nyi re le he tett, ér -
tel me sen s vi lá go son Ma gyar Nyel ven ki adott...” 

(Pá pai Páriz Fe renc)

Pax Corporis
Írók a testről
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Grecsó Krisztián
Érdekes lenne valami testi mágia,

misztikum, az érintések felszabadító

ereje, jó lenne valami ilyesmit vála-

szolni, és miért ne hazudnék, elvégre

abból élek, hogy kitalálom az életem,

és aztán magam is elhiszem, hogy az

az alanyi képzet én lennék. De valami

becsületféle mégis azt mondatja

velem, hogy ne hazudjak. És valljam

be, hogy fogalmam sincs, hogy van-e

a testem esti, reggeli tüzének és

aznapi formának, lendületnek valami

köze egymáshoz. Persze azt is lehet

erre felelni, gondosan, nyugalommal,

hogy elmentek ti a fenébe, mi közötök

hozzá. De ne vicceljük el. 

Géczi János
Ha a kérdést általános, akkor inkább

magatartáskutató lehet a megfelelő

válaszadó. Miután tudom a jelenleg

elfogadott magyarázatot, mi több, a

saját tapasztalatom sem mond ennek

ellent, bátran állíthatom, himnuszt

csak testi együttlét előtt írjon a hym-

nológus, de elégiát vagy paródiát

kizárólag utólag, az utóbbit az aktus

nyomán rövid idővel, az előbbit jóval

később, ha ébredezik az új vágy vagy

kikerekedni látszik az alkalom. A no-

vellát nem érdemes semmivel sem

megszakítani, amúgy is rövid idejű az,

a terjedelmesebb szöveg azonban jól

tűri a szekventálást. El nem hanyagol-

ható szempontot ad a döntéshez a

vérmérséklet, az intellektuális karak-

ter, a hormonszint, s az, hogy kézírás-

sal vagy gépekkel történik az írás.

Amikor képverset készítek és szoká-

sosan plakátokat hasogatok-tépek-

gyűrök, egészen más érzéki igényeket

ébreszt, mint a gépírás, de ez is, az is

lehet akár elő- akár utójáték. 

Kukorelly Endre

Kár, hogy Szerb amúgy nem csak

esszéket írt, regényei, ahogy emlék-

szem, rendesen csak rendes ifjú szno-

bokat találhatnak el. A (férfias) tel-

jesítmény a szexuális vágy ered-

ménye. Azért van teljesítve (bármi),

hogy az kikényszerítse a többi hím

elismerését, és ez (pénz vagy babér)

jelez a nőnek: íme a nyertes. A nő nem

magát a teljesítmény, hanem annak

(bármifajta) elismerését akceptálja. A

kielégülés (utáni periódus) szánal-

masan fölöslegesnek láttat minden

igyekezetet: elértem, megvan, meg-

tettem, heló. A kielégült férfi – amíg

kielégült(nek érzi magát) – fölös-

leges/haszontalan. Szerencsére ez

gyorsan múló valami. Apropó: szeren-

csére? Nem volna jó több a nyugiból? 

A 
Tarandus Kiadó 

ajánlata

Stendhal
AA  sszzeerreelleemmrrőőll
Senki sem akad a világirodalom-
ban, aki annyit tudna a szerelem
természetrajzáról, mint Stendhal.
Senki, aki oly magával ragadóan
térképezte volna föl az intim szen-
vedélyeket, az udvarlás technikáit,
mint ahogyan ő. A szerelemről máig
tartó hatásában az író nagy regé-
nyeivel vetekszik. 

Kötve, 456 oldal, 3490 Ft

Tarandus  Kiadó
9024 Győr, Baross Gábor út 73.

Telefon/fax: +36-96-410-957
E-mail: info@tarandus.hu
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Az 1963 óta évente megrendezett

Bolognai Gyerekkönyvvásár (Bologna

Children’S Book Fair) a világ legna-

gyobb gyerek- és ifjúsági könyv tema-

tikájú kiállítása és vására. Nem

közönségrendezvény, hanem kizáró-

lag szakmai fórum, ahová a világ min-

den tájáról érkeznek a kiadók, szer-

zők, illusztrátorok, ügynökségek, ahol

a jogok adás-vétele áll a középpont-

ban, és koncentráltan megjelennek itt

a világ minden tájáról érkező, gyerek-

könyvekben érdekelt cégek. 

Az idei expó március 24-étől március
27-ig várja a látogatókat.
2008. évi megalakulása óta a Magyar

Gyerekkönyvkiadók Egyesülése

(MGYKE) fontos feladatának tartja,

hogy a rendkívül magas színvonalú és

sikeres hazai gyerekkönyveket ne csak

az országhatáron belül juttassa el

minél szélesebb olvasóközönséghez,

Magyar nemzeti
könyvstand
Bolognában

hanem elősegítse a magyar nyelvű

gyermek- és ifjúsági irodalom külföldi

népszerűsítését is. 2010-től az egye-

sület szervezi a közös magyar kiadói

jelenlétet a bolognai vásáron.

Az elmúlt években az MGYKE gon-

doskodott róla, hogy a magyar gye-

rekkönyvkiadók Bolognában közös

nemzeti standon mutathassák be ter-

mésük legjavát. (2010-ben még egy 16

m2-es magyar nemzeti standon

mutatták be a hazai gyerekkönyves

termést, idén már egy 32 m2-es kiállí-

tótér segíti a résztvevő 14 gyerekköny-

ves kiadó munkáját.) Emellett az

egyesület informatív, mintegy 60

oldalas katalógusban mutatja be az

éves gyerekkönyv-termés legfrissebb

eredményeit, melyet minden lehetsé-

ges külföldi könyvvásárra eljuttatunk.

A katalógusban a könyvek és a kiadók

legfontosabb adatai (szerző, illusztrá-

tor, terjedelem, kötés, méret, korosz-

tály, műfaj, megjelenés éve, kiadók

elérhetősége és kapcsolattartó) mel-

lett helyet kapnak a szerzők és az

illusztrátorok is önéletrajzzal és a

szakmai útjuk bemutatásával.

A bolognai közös magyar részvétel

fontosságáról, előnyeiről Nánási

Yvette-et, az MGYKE elnökét kérdez-

tük.

Nánási Yvette: A koncepció alapja,

hogy együtt jelenünk meg, tehát nem

kis, elkülönített kiadói részlegek van-

nak, hanem közös kiállító és tárgyaló

tér, ahol azért igyekszünk törekedni

arra, hogy az egyes kiadók minél egy-

ségesebben mutathassák meg saját

profiljukat. A vásáron kiállító magyar

kiadók nagy számban képviseltetik

magukat személyesen is, ami nagy-

ban hozzájárul ahhoz, hogy sikeres a

részvételünk. Annak ellenére, hogy

egy kiadói tömörülés tartja kézben a

vásári megjelenés szervezését, nem

csak pusztán a kiadói szempontok

érvényesülnek, fontosnak tartjuk,

hogy mind a stand arculata, mind az

általunk készített katalógus minél

nagyobb megjelenési lehetőséget

biztosítson a szakma többi szereplő-

jének is. Minden évben kortárs illuszt-

A bolognai magyar nemzeti stand látványterve



rátorok művei díszítik a standot (igen

nagy sikert aratva a vásár látogatói

körében), illetve a katalógusban is

részletesen, fotóval, életrajzi adatok-

kal bemutatjuk nem csak az illusztrá-

torokat, de a szerzőket is. A kiadók

koncepciózusan készülnek a bemu-

tatkozásra, hangsúlyosan válogatva

könyveik közül azokat, melyek valódi

érdeklődést válthatnak ki a nemzet-

közi porondon.

A tavalyi bolognai megjelenésünk

eredménye, hogy az idei taipeii vásá-

ron volt magyar stand, melyen

magyar gyerekkönyvek is szerepeltek.

A vásár szervezőivel idén is tárgya-

lunk az esetleges folytatás lehetősé-

geiről, illetve arról, hogyan kamatoz-

tassuk az ott kiváltott érdeklődést.

A standon az egyesülés 12 tagja

(Cerkabella, Ceruza, General Press,

Gutenberg, Két Egér Könyvek,

Koinónia, Manó Könyvek, Naphegy,

Pagony, Scolar, Tessloff Babilon,

Vivandra) valamint a Móra és a

Kolibri könyvtermésén keresztül

mutatjuk be a magyar gyerekkönyv-

kiadás kínálatát. A standon a kiadók

zöme nem csak könyveivel, de szemé-

lyesen is képviselteti magát. A stan-

don megfelelő körülmények állnak

rendelkezésre a magyar gyerekköny-

vek bemutatására és a tárgyalások

lebonyolítására. A kiadóvezetők itt

folytatják tárgyalásaikat, találkozói-

kat, s az önálló standdal nem jelent-

kező magyar kollégák (könyvkiadók,

illusztrátorok, újságírók) számára is

ez a stand jelenti vásári látogatásuk

bázisát. Ez a közös megjelenés meg-

teremti a lehetőségét annak, hogy az

egyes kiadók saját profiljukat jobban

képviselve mutathassák be kiadvá-

nyaikat, mindeközben azonban a

standot nem kis, kiadói szekciók

alkotják, alapja a közös, nemzeti

megjelenés. A könyveken kívül nagy

hangsúlyt fektetünk arra is, hogy

illusztrátoraink munkái is megismer-

hetővé váljanak a vásár látogatói szá-

mára. 

A stand egyik oldalát hatalmas

illusztrációk borítják, amelyek nem

csak látványosak, odavonzva ezzel az

érdeklődőket, de nagyon jó áttekin-

tést is nyújtanak a magyar gyerek-

könyv-illusztrációról, a hazai művé-

szek munkáiról és az itthoni trendek-

ről. A standon igyekszünk minden

évben a lehető legátfogóbb képet

adni a magyar gyerekkönyv-kiadás-

ról, de közben szem előtt tartjuk,

hogy olyan könyvekkel képviseljük

Magyarországot, melyek alkalmasak

arra, hogy külföldre is eladjuk a joga-

ikat.
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sadalmi jólét. Az országok – és ehhez

minden joguk megvan – szükségle-

teik és értékrendjük alapján nagy va-

lószínűséggel eltérő döntéseket hoz-

nak, hogy a különböző intézményi

alternatívák közül melyiket választ-

ják.

Ezek az elgondolások óriási hatást

gyakorolnak a globalizációra és a

demokráciára, valamint arra is, hogy

milyen messzire mehetünk el az egyik

tekintetében, figyelembe véve, hogy a

másikkal is számolnunk kell. Ha egy-

szer megértjük, hogy a piacok haté-

kony működéséhez állami intézmé-

nyekre és szabályozásra van szükség,

és ha elfogadjuk, hogy a különböző

országoknak eltérő nézeteik vannak

ezeknek az intézményeknek és szabá-

lyoknak a konkrét formáit illetően,

akkor kialakíthatjuk azt a narratívát,

ami egészen új eredményre vezet.

Először is megérthetjük azt, amit én

A globalizáció
paradoxona
Osman Péter könyvajánlója

Szóljon ő: „Annak érdekében, hogy a

világgazdaságot biztosabb alapokra

helyezzük, jobban meg kell értenünk

annak az érzékeny egyensúlynak a

természetét, ami a piacok és a kor-

mányzás között áll fenn. Ebben a

könyvben alternatív narratívát szeret-

nék ajánlani, ami két egyszerű elgon-

doláson alapul. Először is a piac és az

állam kiegészítik, nem pedig helyet-

tesítik egymást. 

Ha több és jobb piacot akarunk,

több (és) jobb kormányzásra van

szükség. A piacok nem ott működnek

a legjobban, ahol az állam a leg-

gyengébb, hanem ott, ahol erős.

Másodszor, a kapitalizmusnak nem

egyetlen modellje van. A gazdasági

gyarapodás és stabilitás az intéz-

ményrendszerek többféle kombiná-

ciójában képzelhető el olyan terü-

leteken, mint a munkaerőpiac, a

pénzügyek, a vállalatirányítás és a tár-

a világgazdaság politikai „trilem-

májának” nevezek: nem lehet egy-

szerre akarni a demokráciát, a nem-

zeti szuverenitást és a gazdasági glo-

balizációt. Ha tovább akarjuk folytat-

ni a globalizációt, vagy a nemzeti szu-

verenitást, vagy a demokratikus poli-

tikai berendezkedést kell feladnunk.

Ha ragaszkodunk a demokráciához,

és ki akarjuk teljesíteni, választanunk

kell a nemzetállam és a szoros nem-

zetközi gazdasági integráció között.

Ha a nemzetállamot és az önren-

delkezést választjuk, akkor a demok-

rácia elmélyítése és a globalizáció

további bővítése között kell választa-

nunk. 

A gondjaink abból adódnak, hogy

vonakodunk szembenézni ezekkel az

elkerülhetetlen választásokkal.

Így hát választásra kényszerülünk.

Szeretném egyértelművé tenni az én

választásomat: a demokrácia és a

nemzeti önmeghatározás felülírja a

hiperglobalizáció szempontjait. 

A demokráciáknak joguk van a saját

társadalmi berendezkedésük védel-

méhez, és ha ez a jog ütközik a

globális gazdaság érdekeivel, ez utób-

binak kell meghátrálnia.”

Rodrik könyve alapmű. Nem mert a végső igazságot
mondaná – óvakodjunk azoktól, akik ezt teszik –, hanem
mert világos, alapos elemzésekkel és következte-
tésekkel segít érteni a problémákat, és a társadalmak
számára optimális megoldást találni.



International Express 3rd Elementary 
SB Pack Plus DVD-ROM
International Express 3rd Elementary 
Class Audio CDS

Új szinttel bõvült az International Express tankönyvcsalád. A sorozat azok számára készült,
akik gyorsan szeretnének megtanulni angolul, de nem csak az általános, hanem az üzleti,
kommunikációs nyelvet is el szeretnék sajátítani. Munkahelyi és szabadidõs (utazás,
közösségi élet) helyzetgyakorlatok egyaránt vannak benne, friss, aktuális témakörökkel,
népszerû, tanuló-központú megközelítésben. A kettõ az egyben tankönyv kombinálja a
hagyományos osztálytermi csoportos tanulást és az egyénileg (otthon, de akár az osztály-
ban is) elvégezhetõ munkafüzet feladatokat. A DVD mellékleten interaktív gyakorlatok
vannak, valamint minden fejezethez egy videoklip. A Pocket Book méreténél fogva alka-
lmas az út közbeni tanulásra. A hanganyag mp3 formátumban rajta van a DVD-n is, de
kapható külön Class CD-n is.

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 Learner's Dictionary of Academic English+CD-ROM
Az Oxford kiadó új szótára azoknak készült, akik már középfokú szinten tudnak angolul, de pon-
tosabban, választékosabban, szabatosabban szeretnék kifejezni magukat. Megtanítja, hogyan kell jól
összekapcsolni a szavakat, hogy épül fel egy kifejezés vagy egy mondat, hogyan kell meggyõzõen
érvelni. A CD-ROM mellékleten példákkal és tippekkel mutatják be, hogyan szerkesztünk és írunk
meg pl. esszéket, disszertációt. A függelék hasznos nyelvtani, stilisztikai kiegészítõ információkat ad.
80 szócikk mellett utalások vannak, - Thesaurus, Grammar Notes, and Which Word? és Language
Bank címen - ezek segítenek a helyes szó megválasztásában, illetve az esetleges helytelen szó
kiszûrésében, nyelvtani magyarázatot illetve példákat adnak.

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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