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Valójában ez a könyv mindezek előtt született, még amikor két

hónapos volt a fiunk. Átaludta az éjszakákat, nagyokat evett és

játszott, ráadásul épp nem volt a kiadóban sem szerkeszteni-

valóm. Biztosan kevésbé figyelem a külföldi partnerek hasonló

tematikájú kiadványait, ha nem meghatározó élmény az

életemben ez a „legnagyobb tesónak lenni” dolog, vagy ha nem

aktuális épp otthon is, az, hogy a nagyobb gyereknek mesélünk

arról, milyen lesz egy baba. Szóval a személyes indíttatás mel-

lett a szakmai kíváncsiság bábáskodott a könyv

megszületésénél. Aztán hol máshol mutattam volna meg, mint

a Manó Könyvek irodájában. E-mailen elküldtem a kéziratot Kolosi Beának, a

kiadó igazgatójának, ő elfogadta, és elkezdődött a munka: szerkesztés, ötletelés,

formátum-, majd illusztrátor-választás. Szerencsére Pásztohy Pankának is tet-

szett az elképzelés, örültünk, amikor elvállalta. A könyv az illusztrálás alatt is for-

málódott, a kiinduló 99 ötletből kikopott pár, végül egy stramm közös gyerek lett

a Tesó lettem!

Valószínűleg sokkal egyszerűbben megoldanák ösztönösen a

gyerekek, ha mi, felnőttek nem kotnyeleskednénk bele folyton.

Pár hete a játszótéren egy már egyértelmű pocakkal tolató

anyuka azt mondta az óvodás korú fiának, hogy ne féljen az

éppen sikító másik gyerektől, mert a tesója is ilyen lesz. Ez a

jelenet megerősített abban, hogy nem mindenkinek megy ez

zsigerből, és az még a jobb verzió, ha valaki mer ötletet, segítséget kérni, mond-

juk, egy könyvtől. A szerkesztőségben is felmerült egy csomó dolog, amiről nem

Egy másfél éves kisfiú anyukájaként

nem meglepő, hogy egy novelláskötet

után most egy gyerekeknek szóló

könyvvel leped meg az olvasókat. Az

viszont elgondolkoztat, hogy miért

éppen a testvér téma foglalkoztat

ennyire. Egy gyereknél az az

általános, hogy a hozzátáplálás, bilire

szoktatás és egyéb első gyerekes hét-

próbákon igyekszünk helytállni.

A könyv útmutató egy nagytest-

vérnek, hogy mi mindenre jó egy kis-

testvér. Szerinted a testvérkedés nem

jön ösztönösen? Tippekre, tanácsokra

van szükség ahhoz, hogy minden úgy

menjen, ahogy az elvárható? 

Betalálni
egy-egy tippel
Csapody Kinga íróval Babiczky-Pfliegel Dóra beszélget



egyformán vélekedtünk (mi mindent lehet rábízni egy gyerekre, mi vicces, vagy

hogy egy babának tud-e savanykás szagú lenni a talpa, avagy nem). Pont ezek

miatt is igyekeztem alaposan utánamenni annak, hogy a különböző típusú gyer-

mekeknél hányféleképpen lehet betalálni egy-egy tippel, feladattal. 

Ezt jól látod, valójában ezt egy alapnak szántam, ami kapcsán

elkezdhetnek beszélgetni arról, hogy milyen lesz, vagy milyen

most a kistesó, milyen közös programot lehet várni. Arra gon-

doltam, hogy ha együtt nézegetik a képeket, beszélgetnek a

könyv kapcsán, az anyuka, apuka elfelejt majd stresszelni a

testvérféltékenységen, és ösztönösen jönnek elő majd az

ötletek, hogyan vonja be a nagyobbat a kicsivel közös dolgokba

úgy, hogy ne trónfosztásélmény legyen, hanem valami

kellemes, természetes állapot.

Amikor Gergő született tíz, amikor Máté, akkor 17 éves

voltam, így ez a jelmondat kimaradt. Nem tudom, hogy

könnyebb volt-e a fiúknak, hogy elsőként átéltek már

velem dolgokat a szüleink… Hátrányt nem éreztem,

csomó előnyét igen, de mindig szerettem volna, ha van

egy bátyám, aki kicsit oltalmaz, véd, bevezet társaságba,

stb. Hát, minden nem jöhet össze.

A valós testvérkapcsolatban kell hogy legyenek gyerekko-

ri szívatások, akár bunyók, meg véget nem érő cinkelések,

nem? Aztán egyre több cinkosság, meg a tudat, hogy

mondhat cifrát, de éjjel kettőkor is elindulnál érte

bárhová. Az élet számos területén csodálkozik rá az ember, hogy nem is tudna

bizonyos dolgokról, ha nincs a tesója. Remekül jött a sokévnyi meccsnézés, és

kosaras-kártya gyűjtés, amikor kosárlab-

dás könyveket szerkesztettem (már hár-

mat!), geek kérdésekben pedig a 16

évestől tanulok folyton. Arról nem is

beszélve, hogy a saját gyermeknél annyi

minden természetes volt, hogyan kell

csinálni...  Mivel épp, hogy már mindhár-

man felnőttek kezdünk lenni, ez még

biztos alakul, formálódik, de én örülök,

ha például valamelyikük nálunk alszik,

vagy közös programot csinálunk. Az

elmúlt másfél évben folyamatosan

meghatódok azon, mennyire szeretik

Noelt, és milyen jó érzékkel fogják meg,

játszanak vele, beszélnek neki. Ez azért

biztató, nem?
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Kétgyerekes anyaként olvasva a

könyvedet, sokszor azt éreztem, hogy

nem is feltétlenül – vagy pontosab-

ban nem csak – a nagytestvérnek adsz

ötleteket, hanem sokszor a szülőknek

is, hogy hogyan kezeljék az új

helyzetet. Kiket szerettél volna

megszólítani a Tesó lettem! könyved-

del?

Úgy tudom, van két öcséd, így első kézből

tapasztalhatod, milyen nagytestvérnek

lenni. A közös játék örömét, gondolom,

azért sokszor beárnyékolta a „te vagy a

nagy, legyél te az okosabb!” szülői jel-

mondat. Érezted hátrányát a nagytesóság-

nak?

Szerinted milyen egy harmonikus

testvérkapcsolat? Mi az, amit egy

nagytestvér adhat a kistestvérének, és egy

nagy mit kaphat a kicsitől?
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AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  kköönnyyvvffoorrggaalloomm  22001133--bbaann
A magyar kormány az elmúlt év elején első lépésben
központosította, egyetlen, állami cég (Könyvtárellátó
Nonprofit Kft.) feladatává tette a közoktatási tankönyvek
iskolákba történő eljuttatását. Ezt követően, 2013 végén
deklaráltan megszüntetve a tankönyvpiacot, a tankönyv-
kereskedelem után államosította a tankönyvek kiadását is.
Ezekkel az intézkedésekkel a kormány több mint egyne-
gyedével, pontosan 26,24%-kal csökkentette a ma-
gyarországi könyvpiacot. (Az elmúlt esztendőben a közok-
tatási tankönyvek forgalmának értéke 15.647.444.000 Ft-ot
tett ki, ami 2,19%-kal volt kevesebb, mint a 2012. évi forgal-
mi adat, a 15.997.607.000 Ft.)

A közoktatási tankönyvek nélküli, ún. szabadforgalmú
könyvpiac 2013-ban: 43.974.481.000 Ft volt, ami 4,63%-os
nominális forgalmi növekedést jelent a 2012-es, ugyancsak
közoktatási tankönyvek nélküli, 42.029.607.000 Ft-ot kitevő
könyvpiachoz képest. (Csupán az összehasonlíthatóság
miatt: a tankönyvekkel együtt számított könyvpiac 2012-ben
58.027.214.000 Ft-ot tett ki, s ugyanezen adat az elmúlt esz-
tendőben 59.621.925.000 Ft volt, a növekedés 2,75%-os.)

Tekintettel arra, hogy a hivatalos infláció az elmúlt évben
1,7% volt, ezért a tankönyvekkel együttesen számított
fogyasztói árú könyvforgalom valóságosan csupán 1%-os
növekedést mutat. A szabadforgalmú, a tankönyvektől
megtisztított könyvpiac valóságos, infláció fölötti
növekedése 2,9%.

Az elmúlt esztendő legfigyelemreméltóbb statisztikai
fejleménye, hogy a több mint 15 és fél milliárdos közoktatási
tankönyvkiadás adatainak mellőzésével a könyvpiac legna-
gyobb forgalmú ágazatává a szépirodalom, pontosabban a
fikciós művek kategóriája lett. Az ide sorolható művek tavalyi
13.762.958.000 Ft bruttó forgalma a könyvpiac 31,3%-át
képviseli. Az elsősorban a szórakoztató (bestseller művek)
iránti fokozott vásárlói érdeklődés következtében az ágazat
növekedési üteme egészen kimagasló volt, 16,7%! (A 2012. évi
forgalom 11.793.144.000 Ft volt.)

Az ismeretterjesztő könyvek kategóriájában a tavalyi
13.300.254.000 Ft bruttó forgalom a piac 30,25%-át
képviselte, ami statisztikánk szerint 10,09%-os visszaesést
mutat a 2012-es, 14.792.034.000 Ft-os forgalomhoz képest.

2013-ban a könyvpiac koncentrációja valamelyest csökkent.
A piac 15 legnagyobb forgalmat lebonyolító cége az összforga-
lom 56,4%-át képviselte. 41 kiadó állította elő az összforga-
lom 73,36%-át, 54 cég produkálta az összesített könyvforga-
lom 77,65%-át. Amíg tavalyelőtt az adatszolgáltató 188 kiadó
a piaci forgalom 91,84%-át birtokolta, tavaly már csupán az
összforgalom 87,44%-át. Az elmúlt esztendőben több
piacvezető, külföldi tulajdonú cég került újra magyar tulaj-
donba. Míg 2012-ben a teljes könyvforgalom 21,58%-át, azaz
12.522.094.0000 Ft-ot külföldi tulajdonban lévő könyvkiadók
állították elő, addig tavaly ez az adat már csak 4.982.577.000 Ft,
ami a könyvkiadás összforgalmának 8,36%-a.



Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage – Haruki Murakami – 3560 Ft
Tazaki Cukuru har minc hat éves. Zár kó zott, ma gá nyos fér fi, pe dig nincs egye dül. Szala, a ba rát nõ je úgy ér zi, Tazaki
meg re kedt va la hol a fel nõt té vá lás kü szö bén, és ez kap cso la tu kat is vis  sza ve ti. A To ki ó ban élõ fér fi majd nem két év ti -
ze de el köl tö zött szü lõ vá ro sá ból, ahol kö zép is ko lás éve it szin te egy más hoz nõ ve töl töt te négy ba rát já val, két fi ú val és
két lán  nyal. Bár az öt fi a tal el vá laszt ha tat la nul ös  sze tar to zott, Tazaki kö zü lük is ki ló gott: két fiú és két lány ne vé ben
sze re pelt egy színt je lö lõ írás jegy, egye dül Cukuru volt "szín te len". Az tán az örök nek hitt ba rát ság nak egy szer csak
vé ge sza kadt, de a fér fi az óta is egy han gú nak tart ja ma gát, mint aki nek nincs egyé ni sé ge. Szala rá be szé lé sé re Tazaki
ha za u ta zik szü lõ föld jé re, hogy meg tud ja, mi ért for dí tot tak ne ki há tat egy ko ri tár sai. Mi köz ben ti zen nyolc éve be zá -
rult aj tó kat tár fel, egy re biz to sabb ab ban, hogy Szalával va ló kap cso la tá nak is csak ak kor lesz jö võ je, ha meg fej ti a
tit kot. Murakami Haruki most is az em be ri lé lek mé lyé re száll. Ahogy a Nor vég er dõ cí mû, kul ti kus sá vált re gé nyé -
ben, most is a fel nõt té vá lás vesz te sé ge i nek, a nagy vá ro si em ber el ma gá nyo so dá sá nak, el vá gyó dá sá nak és el bi zony -
ta la no dá sá nak oka it ku tat ja.

The Pact – Jodi Picoult – 2020 Ft
Ti zen nyolc éven át egy más mel lett lak tak. Min dent tud tak egy más vi selt dol ga i ról. A Hart és a Gold csa -
lád éle te el vá laszt ha tat la nul ös  sze fo nó dott. A gyer me ke ik is együtt nõt tek fel, nem cso da, ha Chris és
Emily ba rát sá ga a kö zép is ko la évei alatt sze re lem mé érett. Va ló di lé lek tár sak vol tak, de egy nap ször nyû
hír ér ke zik a he lyi kór ház ból. Emily ön gyil kos lett. A ha lá los lö vés Chris édes ap já nak fegy ve ré bõl szár -
ma zik. A fegy ver ben ma radt még egy go lyó, ezt Chris el mon dá sa alap ján ne ki szán ták. Ugyan is a két ka -
masz tit kos egyez sé get kö tött. A kü lö nös tra gé dia szét té pi a két csa lád köz ti szo ros kö te lé ket. Chris az
egyet len, aki tud ja a tit kot az egyez ség rõl, de va jon az igaz ság meg ment he ti-e a ba rát sá got, és van-e fel ol -
do zás? Meg ren dí tõ és el gon dol kod ta tó re gény a csa lá di kö te lé kek rõl, és a leg na gyobb ál do zat ról, amit a
sze re le mért hoz ha tunk.

Silkworm – Robert Galbraith (as:Rowling) – 3780 Ft
A bûn ügyi re gény ben Rowling el sõ ál né ven meg je lent kri mi jé nek fõ hõ se, Cormoran Strike ma gán nyo mo zó
egy újabb ese tét is mer het jük meg. Az egy ko ri af ga nisz tá ni há bo rús ve te rán ból lett ma gán rend õr a The Cuckoo's Calling
cí mû könyv ben mu tat ko zott be. A könyv meg je le né se kor sze rény vissz han got kel tett, ám ami kor ki de rült, hogy
Rowling rej tõ zik a Galbraith ál név mö gött, ala po san meg ug rot tak a kö tet el adá sai. A Ki adó sze rint a le bi lin cse lõ új kri -
mi, amely egy író, Owen Quine el tû né se kö rül bo nyo ló dik, te le van vá rat lan for du lat tal. A tör té net ben Quine fe le sé ge
elõ ször azt hi szi, fér je csak pár nap ra sza bad sá gol ta ma gát, ahogy szok ta, és azért bé re li fel Strike-ot, hogy hoz za visz  -
sza. Ám a nyo mo zás so rán ki de rül, hogy a re gény író ép pen be fe je zett egy kéz ira tot, amely ben vit ri ol ba már tott tol lal
so ro za tos ka rak ter gyil kos sá got kö ve tett el is mert sze mé lyi sé ge ken. Ha a re gény meg je le nik, éle te ket dönt het rom ba,
ezért so kak ér de ke fû zõ dik ah hoz, hogy az író el hall gas son. Mi kor vé gül fel fe de zik a bru tá li san meg gyil kolt Quine
holt test ét, meg kez dõ dik Strike ver seny fu tá sa az idõ vel, hogy ki de rít se a kö nyör te len gyil kos mo ti vá ci ó ját.

Wakolda - The German Doctor – Lucia Puenzo – 3150 Ft
1960. Egy ar gen tin he gyi te le pü lés kis ho tel jé be új ven dég ér ke zik. A fér fi or vos, aki ha mar ös  sze ba rát -
ko zik és bi zal má ba fér kõ zik a szál lót ve ze tõ, né met nyel ven is be szé lõ csa lád tag ja i val. Mi köz ben a dok -
tor a kis kö zös ség ben igyek szik szak tu dá sát hasz no sí ta ni, ér dek lõ dé se egy re in kább a há zas pár kis lá nya
fe lé irá nyul. A kör nyék la kói mit sem sej te nek ar ról, hogy a né met dok tor nem más, mint a má so dik vi -
lág há bo rú egyik leg ve szé lye sebb ná ci há bo rús bû nö se, Josef Mengele, aki ausch witzi em ber kí sér le te it ál -
né ven, ha zá já tól mes  sze és évek kel a vi lág égés után is foly tat ná. A to vább ra is a ge ne ti kai kí sér le tek és
az iker je len sé gek meg szál lott ja ként mû kö dõ Mengele azon ban nem le het biz ton ság ban, a Moszad ugyan -
is Adolf Eichmann kéz re ke rí té se után az õ le va dá szá sá val foly tat ná a tör té nel mi igaz ság szol gál ta tást, és
ha ma ro san a fér fi nyo má ra akad nak.

Edge of Eternity – Ken Follett – 5250 Ft
Ken Follett tör té nel mi ka land re gé nye ket és nap ja ink ban ját szó dó kri mi ket ír. Vi lág szer te több mint 100 mil -
lió pél dány ban ad ták el kö te te it. Mû vei rend sze re sen a bestsellerlisták élé re ke rül nek. A kri ti ku sok egy ön -
te tû en ál lít ják, hogy az Év szá zad-tri ló gi á já val újabb mes ter mû szü le tett.  A há rom kö tet ben az író ar ra vál lal ko zik, hogy
el me sél je a 20. szá zad eu ró pai és ame ri kai tör té ne tét öt csa lád éle tén ke resz tül, akik nek sor sa egy más ba kap cso ló dik,
össze fo nó dik. 
Az 1. kö tet, A ti tá nok bu ká sa a 20. szá zad el sõ éve i tõl az el sõ vi lág há bo rú vé gé ig, a Pá rizs kör nyé ki bé ke kö té se kig ter -
je dõ idõ szak ban ját szó dik. 
A 2. kö tet a két vi lág há bo rú köz ti idõ szak ról és a má so dik vi lág há bo rú ról szól, sze rep lõi az 1. kö tet hõ se i nek gyer -
me kei. 
A 3. kö tet pe dig (meg je le nés 2014. szep tem ber 16.) a kö vet ke zõ ge ne rá ció éle tét mond ja el a hi deg há bo rú idõsza-
kában.

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



Solutions 2nd ed. Elementary Sb.
Solutions 2nd ed. Pre-intermediate Sb. 
Solutions 2nd ed. Intermediate Sb.
Solutions 2nd ed. Upper-intemediate Sb.

A Solutions 2nd edition megtartotta az eredeti erényeket – az áttekinthetõ
szerkezetet, a beszédkészség szisztematikus fejlesztését, a bõséges
gyakorlást, az érettségi vizsgafelkészítést – ám számos területen többet
nyújt elõdjénél. Több hallott szövegértési feladatot tartalmaz (minden
olvasmány hanganyag formában is megjelenik), valamint gazdagabb
szókincsfejlesztést, korszerûbb interaktív szoftvert, – így a sikeres nyelv-
tanítást és nyelvtanulást segítõ kiegészítõk mindegyikével rendelkezik. A
Solutions legfõbb érdeme az, hogy minden lecke elvégzése sikerélményt
nyújt a tanulóknak. Motivációjukat érdekes témákkal és olvasmányokkal
tartja fenn, miközben kommunikációs lehetõségek sokaságát kínálja fel,
ahol a diákok a frissen megszerzett szókincset és ismereteket felhasznál-
va fejezhetik ki gondolataikat, érzéseiket, akár szóban, akár pedig írás-
ban.

Oxford English Grammar Course 
Basic with Key (Pack) 
Oxford English Grammar Course 
Intermediate with Key (Pack)
Oxford English Grammar Course 
Advanced with Key (Pack)

A népszerû szerzõpáros, Michael Swan és Catherine Walter (Good Grammar Book,
How English Works) új nyelvtankönyvet írt, három szinten. A Basic és Intermediate
szint alapja a két korábbi könyv, az Advanced teljesen új, a haladó szintû nyelvtan-
ulók számára készült (C1-C2).. Színes ábrák, rövid példák szemléltetik a nyelvtan
mûködését. Átvett cikkek, idézetek és versek, internet gyakorlatok, és rengeteg
teszt (a könyvben is, és online elérhetõ) segíti a tanulókat a nyelvtan megértésében.
A könyvhöz tartozó CD ROM a kiejtést és a  hangsúlyozást gyakoroltatja. Kapható
megoldókulccsal és kulcs nélküli változatban is.

Business Essentials B1 
(Key Skills Vocab/Prof English+Dvd)

Az kiadvány a munkahelyi kommunikáció 6 kulcsfontosságú területére összpontosít, világos,
lényegre törõ formában. Ezek: telefon és e-mail, vendégek és látogatók, prezentációk, táblázatok
és grafikonok, üzleti levelezés, álláspályázat. Megtanít, hogyan hagyjunk telefonüzenetet, hogyan
készítsünk meghívót vagy ajánlatot, hogyan képviseljük cégünket, valamint hivatalos levelek és
önéletrajzok írásához ad segítséget. Üzleti környezetben fejleszti a beszéd- és íráskészséget, a hal-
lás utáni szövegértést és az írást. Külön van nyelvtani gyakorló rész, továbbá egy BEC gyakorló
teszt, hogy a tanulók megismerkedhessenek a vizsgával. A tankönyvhöz DVD tartozik, amelyen
video és MP3 file-ok találhatók. A tanári segédlet letölthetõ ingyenesen a kiadó honlapjáról.

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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