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Anthony Horowitz:
A Sólyom gyémántja
Tini Krimik sorozat
Ár: 1490 Ft
Ha nem csak az izgalmas detektívregényeket kedveled, de a humort is, ez a te könyved!

Cecil Bødker:
A szellemleopárd
Andersen-díjas írók sorozat
Ár: 1390 Ft
Tibeszó, az Afrikában, egy kis faluban élô kiskamasz életre szóló
kalandja a titokzatos szellemleopárddal.
Madeleine L’Engle: Idôcsavar
Ár: 1590 Ft
Meg édesapja az ötödik dimenzióban való idôutazással kísérletezett,
és két éve rejtélyes módon eltûnt.
Most a gyerekein a sor, hogy
megkeressék. Galaxisokon keresztül vezetô útjukon nem várt
ellenséggel kell megküzdeniük.

Francesca Simon:
Rosszcsont Peti
Rosszcsont Peti és a titkos klub
Rosszcsont Peti gazdag lesz
Rosszcsont Peti bosszúja
Ár: 598 Ft/kötetenként
Rosszcsont Peti tényleg rosszcsont.
Folyton valami kópéságon jár az
esze. Nem csoda, ha nemigen jön
ki bátyjával, Rendes Ricsivel. A
kedvesen illusztrált sorozat kezdô
olvasóknak szórakoztató gyakorlás, s a felolvasó szülôk sem fognak
elaludni rajta!
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Christine Nöstlinger:
Suzi és Paul titkos naplója
Ár: 1290
Suzi és Paul naplót írnak. Ugyanarról a helyzetrôl, amit azonban
nagyon is másként látnak. Vajon
kinek van igaza?

David Melling:
Apu, hová tûnt a puszim?
Ár: 1980 Ft
Eltûnt a kis királyfi jóéjt puszija. A bátor lovag felkerekedik,
hogy visszahozza jogos tulajdonosának.
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Rajnáné Sághy Gabriella:
Egy ház Budán

A K.u.K. Kiadó
karácsonyi újdonsága

A világ uralkodó családjai
B/5 méretben,
matt mûnyomó papíron,
végig színes fotókkal,
arany dombor védôborítóval,
kötve 5800 Ft

Budán, valahol Zugliget és Pasarét között állt egy ház.
Nagy vadgesztenyefák vették
körül, tavasszal ezernyi fehér
virággyertyával borítva, télen
pedig fekete, csupasz ágaikkal
markolva az eget. A házban élt
egy család; apa, anya és két
lánygyermek. A ház elôtti úton
még széles hátú muraközi lovak húzták a társzekereket, és
nyári délutánokon tárogató fájdalmas hangja szólt a környezô hegyekben. A gyerekek
karácsony elôtt Liebner bácsi
játéktárjegyzékét bújták, és
Stühmer dobozban tartották a fûzni való gyöngyöket. Az életmódjuk már eltûnt, és soha többé nem fog visszatérni.
Ha kíváncsi rá, milyen volt, nyújtsa a kezét, és én elvezetem Önt
elsüllyedt világukba. Keresünk majd langymeleg tojást egy
pusztán, számoljuk a piros pipacsokat, röpcédulákat kapdosunk
el a levegôben, sütünk lófasirtot, és igen, temetünk halottat a
kertben. Aztán szétrobban körülöttünk a zsarnokság világa, és
egyesek távoli országokba repülnek.
Eközben találunk tisztességet, szorgalmat, egymás megbecsülését és jó ízlést. Egy polgári világot.
Kérem, lapozzon bele ebbe a könyvbe, és jöjjön velem!

A szerzô, dr. Celler Tibor 15
éven át gyûjtötte az adatokat a
világ uralkodó családjairól, a
monarchiákról, intenzív levelezést folytatva az uralkodóházakkal. A rendelkezésére álló
adatok közül azokat igyekezett
csokorba szedni, amelyek a
nagyközönség érdeklôdésére
leginkább számot tarthatnak. A
könyv azokat a házakat mutatja
be, amelyek ma is országuk
uralkodói, Andorrától – Tongáig. 26 monarchia és három úgynevezett “formális monarchia”
(a Szuverén Máltai Lovagrend, Andorra és a Vatikán) tartotta meg uralkodó szerepét a világban.
Az élvezetes, sok ismeretlen érdekességet felvonultató írásokat olyan fotók sokasága színesíti, amelyek javarészét az uralkodó családok küldték
e szép kivitelû könyv számára.

Terjedelem: 260 oldal, kötve: 1290 Ft
Monopolterjesztô: Talentum Kft. 1133 Budapest, Gogol u. 17.
Telefon/fax: 239-9141; 349-8346

1138 Budapest, Népfürdô u. 15/E
Telefon/fax: 239-1189, 359-1634
e-mail: kukkiado@ax.hu, kuk.kiado@chello.hu

K.u.K. Kiadó

Hatvan oldal
■ Nem rôffel mérik az embert, szokta
volt mondani egyik barátom alacsony
termetû, idôs édesapja, mintha csak egy
klasszikus népi bölcsességet idézne,
noha ez valószínûleg csak az ô egyéni leleménye volt, én még soha mástól nem
hallottam.
A szentencia tartalmával amúgy teljesen
egyetértek, így aztán csupán tárgyszerû kijelentésnek tekintendô: a Könyvhét történetének eddigi legnagyobb terjedelmû
számát tartja kezében olvasónk (feltéve,
hogy e sorokat elolvasásra nem valaki más
tartja elébe, avagy nem valamely olvasóállványra, vagy asztallapra helyezve tárul
elébe ötödik oldalánál fellapozva a
Könyvhét).
A nagy terjedelemnövekedést két új hirdetési rovatunk eredményezte: a Könyvszemelvény és a Fülszöveg – a kiadók
ajánlata, amelyek bevezetésének legfôbb
oka az volt, hogy olvasóink – a korábbi
számainkban megszokotthoz képest is –
még több új információhoz juthassanak a
könyvek magyarországi világáról.
Természetesen az új rovatok nem a régiek rovására születtek, amint errôl egy
laza átlapozással is meggyôzôdhet olvasónk. E számunkban is megtalálható Kertész Ákos, Nádra Valéria, Nyerges András, Tarján Tamás rovata, az ifjú Lin-csi
vándorévei 10. részéhez érkezett, tematikus összeállításaink sorában a Felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadásról
szóló következett el, megszólal a 25. születésnapját Budapesten ünneplô Európai
Írókongresszus két résztvevôje, és többi
állandó rovatunk – a Sikerlista, a Könyvajánló, már új névvel (Könyvkilátó), a
Megjelent könyvek… – is megtalálható.
Szóval, nem rôffel mérik az embert, sem
az újságokat, ami hétköznapi magyarsággal mindösszesen csak annyit tesz: attól,
hogy vastagabb, nem szükségképpen
jobb, mint ahogyan attól, hogy véznább
volt (vagy majd lesz, mert lesz, az is biztos), nem volt (lesz) rosszabb.
De hát ezt úgyis tudja mindenki, aki
csak egyszer is elgondolkodott a „vékony”
és a „vastag” szemantikai relációin. (“Ne
csak hosszabbítson kend, vastagítson is!”)
Szóval és ismét, nem rôffel mérik… de
mégiscsak, hatvan oldal…
Fáradságos munka, de nagyon örülünk.
Köszönöm mindenkinek, aki segített.
Kiss József
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Az ifjú Lin-csi
vándorévei 10.
Közreadja: Sári László
21.
Az ifjú Lin-csi egy nap olyan sietôsen
haladt éji útján, mintha erôs szándék
hajtaná valahová. Vagy vágya ûzné célja
felé. Még a Hold is aggódva tekintett le
rá a párás égbôl.
– A kíváncsiság, lám, egyre messzebb
csalja,
egy út, egy ösvény se elég nehéz.
Csak nehogy a szenvedés karjába
hajtsa
egyszer a konok, az akarnok ész! –
szólt magában a Hold, miközben követte Lin-csit hegyre föl, völgybe le.
Lin-csi épp azon tûnôdött, valóban érdemes-e bejárnia a föllelhetô földi és
égi utak mindegyikét. Valóban érdemes-e ekkora fáradsággal vizsgálódnia,
ilyen nagy erôfeszítéssel keresnie magát? Nem túlozza-e el a földi élet fontosságát? Nem foglalkozik-e túl sokat
magával? De ezekhez a kérdésekhez
már nem illett a sietség, meg kellett állnia. Egy sárkányfej alakú sziklának támaszkodva le is ült. Visszagondolt a
csangani városlakók életére.
– Mûhelyeikben a mesterek, üzleteikben a kereskedôk, az utcákon járók, az
otthonaikban sürgölôdôk szinte valamennyien csak arra figyelnek, amit éppen csinálnak. Folyvást tesznek-vesznek,
szorgalmasak, igyekvôk. Ügyes kezek,
gyors lábak és élénk elmék szolgálják
örökké a célt, a holnapi megmaradást, a
biztonságos jövôt. Szolgálnak örökké.
Eközben magukra nem gondolnak, erre
már nincs idô. Úgy mennek el a földi világból, hogy nem ismerik magukat, nem
tudnak róla, kik ôk. Kinek az életét élik?
Honnan tudják, hogy a sajátjukét? – töprengett a távolba merengve Lin-csi. A
Holdra fel se nézett, úgyse várhat választ
tôle. Neki „kötelessége a titok„.
– Ki belép a kötelmek bûvkörébe,
akinek társa lesz a szelíd fegyelem,
vágyat csupán az teljesíthet,
s ki hidegen, akartának él –
szólalt meg Lin-csi fölött mégis a Hold,
mintha nem is ô lenne, aki a köznapi
élet parancsainak megszegésére csábítaná a törékeny lelkeket. – Vagy talán
éppen azért teszi, hogy gondoljanak olykor magukra az emberek? Hogy elfordítsa ôket a lázas, dolgos nappaloktól, s
éjszaka megtalálják a szívüket? – tette
föl magának Lin-csi a kérdéseket to-

vább. – Talán azért érzi a Hold munkáját az ember tébolyítónak, mert valóban
legyôzi benne a fegyelmet, a kötelmek
erejét. A porvilág rendjében nyugalmat
érez lelkében a földlakó, de a Hold elfelejtett égi tájakra csalja. Ahol ügyetlenül, tántorogva jár. Odalent érzi otthon
magát. Sürög-forog: ez számára az egyedüli biztonság. A jól berendezhetô valóság. Bárki legyen is, bárki életét élje is
benne, csak éljen, s minél tovább. Ez az
ember célja, s az érte való örökös küzdelemben csak zavarná, ha jobban ismerné
magát – vélte megtalálni az emberi vállalkozás kicsinységének okát Lin-csi. S
bár olykor valóban végtelennek és haszontalannak érezte tûnôdései sorát,
úgy döntött, nem hagy föl velük, folytatja tovább. Nagy szégyennek érezte
volna, ha földi alakja úgy válnék lenge
hamuvá, hogy nem is ismerte magát.

22.
Az ifjú Lin-csi egy nap váratlanul a Fekete Ló hegyén találta magát. Tûnôdései annyira elfoglalták, hogy jó ideje
nem is gondolt már úticéljára. Hirtelenjében azt sem tudta, mitévô legyen, miért is vette errefelé az útját. Leült hát, s
bámulta odalent a Pompás Tisztaság taván a hajnali fényeket, a lebegô párát.
– Nem is olyan rég Hszüan-cung
császár és szépséges asszonya eljöttek
ide, hogy tóparti palotájukban töltsék az
év legfényesebb éjszakáját. Innen csodálják az ôszi Teliholdat a nyolcadik hónap
tizenötödik napján. Csodálták a Holdat
az ôszközép elsô éjszakáján, csodálták a
második, majd a harmadik napján.
Összekapaszkodtak amikor bódító fénye
megjelent a Fekete Ló hegyének sötét hátán, s lekuporodtak a palota óriás teraszán amikor a Hold a büszke lófej fölé
emelkedett éretten, kövéren és sárgán. A
császár és asszonya éjszakáról éjszakára
lélegzet visszafojtva figyelte, amint a
sárga Hold aztán hirtelen a magasba tör,
fénye vakító fehérré erôsödik, majd tündöklô fövenyt borít az egész földi tájra:
a hegyre, a lombra, a fûszálra, a tóra, a
palotára, a teraszon kuporgó emberpárra. Nézték a világ csodás átváltozását,
egymás arcának ezüst ragyogását, szemük sötét, rejtelmes lángját. Nézték Teliholdnál, nézték a fogyó Hold fényé-
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ben. Aztán vakon merengtek a fénytelen
éjeken a dermedt sötétben, majd az Újhold fényében ismét meglátták a hegyet,
a lombot, a fûszálak ringását, a tó fodrát,
s a palota teraszán egymást. Megint láttak mindent, de másképp.
A vágtató téli Hold, a tavasz apró, a
nyár párás Holdja, mind másként mutatta nekik a tájat és másként látták a
változó fényben egymás arcát. Lehetetlen volt betelni a képek gyönyörûségével, az érzés mámorával. Ezért aztán a
következô év nyolcadik hónapjának tizenötödik napján, amikor éppen kerek
esztendeje figyelték kuporogva a Hold
és az Éjszaka titokzatos változásait, úgy
döntöttek, hogy a nagyszabású elôadást
teljes egészében megtekintik ismét. És
így telt a Pompás Tisztaság tavának partján a következô év, és pontosan így telt
el a harmadik is. Mert kerek három esztendôt töltöttek a tóparton, kerek három évig bámulták a Holdat és egymást.
Mit ér ehhez a csodához képest a trón,
a birodalom, az uralkodás? A legcsillogóbb mûvészet, a legmagasabb tudomány? Gondolta a császár, s ügyet sem
vetett többé a hiú földi világra. Ezután
már soha nem vette komolyan birodalmát. Oda is lett a trón, az ország, de
odalett a földi élet is hamarosan. Ám az
öreg Mennyben a császár és a császárné
tovább élnek. Ma is úgy, ahogy egy éjszaka a tó partján egymásnak ígérték.
„Úgy leszünk, mint összeforrt erû ágak,
mint közös röpte két félszárnyú madárnak„ –
idézte magának a hajnali tó lassan fodrozódó vizét fürkészve Lin-csi Hszüancung császár és Jang Kuj-fej hercegnô
igaz történetét. Csodálta ôket, mert
nem rettegte szívük az égi titkokat, s a
megvetett földiek bosszúját.
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Boldog születésnapot,
Almási Miklós
– Mások az Ön korosztályából,
akiknek már számos könyv van a
hátuk mögött, tanszékvezetôk az
egyetemen, ott ülnek mindenféle
fontos testületben, tagjai a Tudományos Akadémiának, s még sorolhatnám, hány imponáló címük van, adnak is rá, hogy tekintélyt parancsoló, humortalan figurák legyenek, mondhatnám: élô
szobrai önmaguknak. Ezzel
szemben Almási Miklós máig képes harsányan röhögni azon, ami
röhejes, kíváncsibb minden új jelenségre, mint sok fiatalember, s
még a tekintete is olyan, mint Pucké a Szentivánéji álomból:
mintha örökké fricskákon, tréfákon törné a fejét. A bevezetés
hosszú volt, kérdésem annál rövidebb: hogy tûri a világ, hogy ilyen
maradjon?
– Nem igen tûri, de az ilyesmi sosem érdekelt. Pernye
András barátom mondta annak idején, hogy jaj annak, aki
„elhiszi magát”, mert ez azzal
is jár, hogy felfújódik, hordja
címeit, viselkedik és elfelejt
gondolkozni. Nevetni meg jó.
Nem tudnám másképp elviselni az életet. Nietzsche Vidám tudomány-ról írt, Umberto Eco meg állandóan szamárfüleket mutogat és ettôl
olyan jó szerzô. Van ilyen.
– 195l és 1954 között járt a
Bölcsészkarra – ma ugyanott tanít. Ön hogy látja: akkor volt-e
jobb diáknak lenni, vagy ma? A
nagyobb információs szabadság,
a kinyílt határok, az egyéni kiugrás lehetôsége kárpótlás-e azért,
hogy elveszett a ráérôs dumálások, a szoros barátságok, emlékezetes ugratások világa? Az a fajta
cinkosság. ami még tanár és diák
között is kialakulhatott, ha elôbbi
számíthatott rá, hogy utóbbiak is
tudják: miért nem beszél arról,
amirôl nem beszél?
– Mondanám, hogy mi lett
jobb. A nyitottság. Például a
könyvekkel való ellátottság:
könyvüzletekben csorog a
nyálam, szakmámat illetôen
onnan rendelek, kölcsönzök,
veszek, ahonnan s amit akarok. Aztán itt az Internet. Az
egyetem, a tanszék géptermében állandó on line-on lehet
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szat valósága, (rémes régen:
1971-bôl) – ami valahogy elfelejtôdött az évek során. Pedig (én legalábbis úgy érzem),
akkor az elsôk között pedzettem a virtualizálódás, a látszólagosság terjedô járványát,
azt a jelenséget, hogy „a kép
maga a való”, azt a szindrómát, ami ma oly divatos jelenségkörré nôtte ki magát.
(Gondoljon Baudrillard-ra,
Virillo-ra, vagy akár a pictural
turn (képi fordulat) témakörére. De igaza van, akkor ez
az út le volt zárva – ne felejtse: az igazi filozófia tiltott
diszciplína volt – tovább
menni nem lehet… Mégis,
sajnálom, hogy ez a filozófiai
légifelvétel valahogy kikerült
a köztudatból. (Sovány vigasz, hogy ez a könyvem
négy nyelven is megjelent…)
– A modern dráma útjai címû
elsô könyve óta minden munkájára jellemzô, hogy világos, bárki
számára élvezhetô modorban ír,
noha témái nem tartoznak eleve a
könnyed bohóságok közé. Ír folyóiratokba, tartós kapcsolatban áll
egy napilappal is, ahová nem a leereszkedô tudós gesztusával ír,
hanem újságírókra /a szakma
legjobbjaira/ jellemzô oknyomozó
hevülettel, frappáns és szellemes
stílusban. A tudomány mûvelôinek világában nem tekintik árulásnak például legutóbbi: Korszellemvadászat címû könyvét? Még
nem vágták a fejéhez, hogy ami
ennyire népszerû, az nyilván tudománytalan?
– Mindig zavart a lila köd, a
tudományos
madárnyelv,
vagy általánosabban fogalmazva: a gondolat és a plebsz elkülönítése. Meggyôzôdésem, hogy elméleti kérdéseket kettôs skálán mozogva is
meg lehet közelíteni: ehetô
formátumban és tudományos
precizitással – egyszerre. Nálunk azonban nincs igazán
becsülete a gondolatot-tudományt népszerûsítô beszédmódnak, pedig… Hogy fejemhez vágják-e? Nem lehet,
mert szigorúan vett tudományos produkcióm is kitesz
hat vagy nyolc kötetet. Meg
aztán nekem mindig fontosabb volt, hogy az olvasó
értse a világot, amiben él,
vagy hogy a hallgató fejében
sercenjen egy szikra az egyetemi órán. És élvezem, ha lá-

szörfölni, ingyen: aki ügyes,
bármit megtalálhat, egy szakdolgozat teljes bibliográfiáját
is. (Nem egyszer át is ejtik a tanárokat…) Másrészt viszont
nincsenek tankörök, meghitt,
olykor az óra szigorú határain
túlcsorduló beszélgetések –
ma tömegoktatás van, (a hallgatóság javarészt arctalan).
Nagyobb baj, hogy a gyerekek
sem ismerik egymást, – még
egy xeroxra se tudják elkérni
társaik jegyzetét: nincs kitôl...
Vagyis: nehezebb társat, havert találni. Mégis találnak,
hogy miképp, az ô titkuk. És
persze ma is pontosan tudják,
hová érdemes járni – akár olcsó jegyért, akár jó elôadásért.
A cinkosság maradt: Magyarországon élünk.
– Pályája elején fôképp a drámával és a színházzal foglalkozott. Az utóbbi években mintha a
szépirodalom felé tenne oldalozó
lépéseket: írásaiban mind több a
belletrisztikai elem. Mindebbôl
arra következtetek, hogy Önben
eleve benne volt a mûvészhajlam,
lehetett volna akár rendezô vagy
színpadi szerzô is. Hogy mégis a
tudományos pályát választotta,
azt mi döntötte el? Nem hitt abban, hogy volna ilyen irányú tehetsége? Adminisztratív akadályok terelték másfelé? Vagy erôsebb volt az elmélet iránti érdeklôdése?
– A színház, vagy általában
a mûvekkel való bíbelôdés
nagy szerelem. A kritikaírás, a
mûelemzés számomra több
mint élveboncolás: tánc közel a lélekhez, közel az olvasóhoz és közel az élethez.
Másrészt – ne vegye dicsekvésnek – betegesen problémaérzékeny vagyok, (szakmai ártalom) így aztán egy-egy új jelenség, ami mások figyelmét
elkerüli, nem hagy nyugton.
Meg aztán valahogy kezemre
adódnak „szakmaidegen” kérdések is, aztán kíváncsiságból
beletanulok, míg végül belegabalyodom. Ilyen volt pl. a
„pénz forradalmának”, jelensége (errôl szól egyik könyvem), de ilyen volt máig legkedvesebb dolgozatom, A lát-
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tom: fellélegezik, mikor alapfokon és felsôfokon – kétszólamban adok elô – hallja az
elemzéseket, (és/vagy poénokat). De mit kertelek: szeretem az újságírást, a gondolat
gyors reakcióját, az olvasóval
való dialógust.
– Könyvei az utóbbi idôben
szinte egymás sarkára hágnak,
vagyis nagy kedve és sok energiája
van a munkához. De reagálnak-e
izgalmas jelenségleírásaira – ha
nem is az irodalmi élet képviselôi,
akik szeretik lenézni /bár nem tudom, milyen alapon?/ a közgazdaság és a szociológia problematikáját – de legalább a közgazdászok és szociológusok? Önt nem
környékezi-e a sokakra bénítóan
ható légszomj?
– Szakmák között bolyongok – filozófia, irodalom, szociálpszichológia, közgazdaságtan – lehet, hogy a visszhang is hosszabb idôt vesz
igénybe. Azt kérdi, légszomj,
vagyis, hogy nincs rá válasz,
nem veszik észre? Ha így van,
az az én hibám: olyat kell írni,
ami provokál. Ma pláne: ha
nem robban fel az olvasó –
kolléga, más szakmabeli társ,
akárki – nem érdemes számítógép elé ülni.
– Egyik könyvébôl sosem lehet
kitalálni, milyen lesz a következô,
pedig nálunk bevett szokás, hogy
ami valakinek „bejött”, azt ismételgeti a végtelenségig. Az olvasó
tehát el van készülve arra, hogy
az Ön újabb munkája ismét meglepetés lesz. Vagy a témája, vagy
a módszere, vagy a stílusa – esetleg együtt valamennyi. Mi lesz ez
a meglepetés, amit ezúttal rendhagyó módon nem a születésnapos
kap, hanem ô ad barátainak és
olvasóinak?
– Készülô dolgaimról nem
szeretek beszélni, mert akkor
valahogy „kihûlnek”, kidumálom ôket magamból, mire
a témák megsértôdnek, az
agyam meg leblokkol. De
hogy mégis mondjak valamit,
tizenöt éve halmozódik egy
kézirat-köteg köröttem, képtelen vagyok összerázni,
vagyis valamirôl szóló szöveggé gyúrni ezt a masszát. A
téma – a filozófiai antropológia szekrényén egy félig nyitott fiók. (Többet nem mondok: babonás vagyok…) Jó
lenne, ha sikerülne.
Nádra Valéria

FELSÔOKTATÁSI TANKÖNYV- ÉS SZAKKÖNYVKIADÁS
Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásár
2002. november 27. (szerda) és november 28. (csütörtök) 10.00–18.00
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest, XI. ker., Mûegyetem rakpart 3.
Az idei évben immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
a Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvkiállítás és Vásár. A
rendezvény célja, hogy lehetôséget teremtsen a felsôoktatási
tankönyv és szakkönyvkiadásban és vásárlásban érdekelt szakmai és szélesebb közönség találkozására, valamint a kölcsönös tájékozódásra.
A rendezvényt megnyitja: Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter
(2002. november 27. 10 óra, I. emeleti Díszterem)
A megnyitó valamint az egyetemi tankönyvkiadással foglalkozó konferencia helyszíne és idôpontja:
2002. november 27. 10.00–12.00, I. emeleti Díszterem
Felkért elôadók:
Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter (Oktatási Minisztérium)
Schneider Márta helyettes államtitkár (NKÖM)

Atlantisz
Könyvkiadó
Miklós Tamás
kiadó vezetô
■ Az Atlantisz Könyvkiadó
1990 óta mûködik. Alapítói
között megtalálhatóak az egykori Medvetánc címû folyóirat szerkesztôi és munkatársai. Többségükben egyetemi
tanárokról van szó, akik elhatározták, hogy kiadnak a humán felsôoktatásban nélkülözhetetlen mûveket. Minden
könyvük ajánlott vagy kötelezô olvasmány a humán felsôoktatásban.
– Az általunk kiadott mûvek megkerülhetetlen alapszövegek a humán mûveltségben – mondta el Miklós
Tamás kiadó vezetô. – Olvasóink a mûvelt nagyközönség
és a diákok közül kerülnek ki.
Eddig körülbelül 160 kötetet
jelentettünk meg. Sohasem
törekedtünk arra, hogy minél
több címünk legyen. A minôséget mindig a mennyiség
fölé helyeztük, amikor célkitûzéseinket megfogalmaztuk.
A piac képtelen eltartani a tudományos könyvkiadást. Mivel az állami támogatás az elmúlt években csak a tudományos könyvkiadás költségeinek kis hányadát fedezte,
külföldi – többek között angol, francia, német olasz,
holland, dán – alapítványok,

Dr. Bart István elnök (Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése)
Egyetemi és fôiskolai könyvterjesztôk szekcióülése:
2002. november 27. 12.30-14.00., I. emeleti Díszterem
A kiállítással egybekötött vásár sok újdonságot nyújthat a
felsôoktatási oktatók, hallgatók, és minden érdeklôdô számára. Az itt megjelenô tudományos szakkönyvekhez, illetve
felsôoktatási tankönyvekhez 20%-os árengedménnyel juthatnak a látogatók, akik a szakkönyvkiadásban érdekelt
mintegy 70 kiadó (köztük a felsôoktatási intézményekben
mûködô kiadók) és szolgáltató szervezet kínálatából válogathatnak majd.

hazai cégek és magánemberek támogatását kell igénybe
vennünk munkánkhoz. A kiadó megalapításakor éppen
azért hoztuk létre az Atlantisz alapítványt, hogy különbözô támogatóktól érkezô
segítséget is fel tudjuk használni. Minél több anyagi forrást vagyunk képesek bevonni a könyvkiadásba, annál kevésbé érezhetjük magunkat kiszolgáltatottnak.
Remek kommunikációt folytatnak más külföldi kiadókkal.
E szakmai együttmûködés jegyében indulhatott útjára például az Európa születése címû
sorozat. Fôszerkesztôje Jacques Le Goff professzor, az egyes
köteteket a legjobb kortárs történetírók írják, a párizsi Seuil,
a müncheni C. H. Beck, az
oxfordi Basil Blackwell, a római Laterza és madridi Critica
kiadókkal közösen jelenik
meg a sorozat.
További sorozataik: A kútnál, melyet az európai kultúra
antik forrásai és a bibliai hagyomány szövegei, vagy az
ezekrôl szóló munkák alkotnak. A Mesteriskola a klasszikus filozófia alapvetô szövegeit és az ezeket elemzô munkákat gyûjti egybe. A Circus
Maximus történeti munkákat
kínál olvasásra. A Veszedelmes viszonyok címû sorozatban pedig az Európa morális
normáit vizsgáló mûveket rendezték sajtó alá.

A kiadó önálló könyvesboltot mûködtet a váci utcában.
Az Atlantisz Könyvsziget
nemzetközi társadalomtudományi könyvesbolt és információs centrum. Egyedülállóan nagy katalógusgyûjteménnyel várja a diákokat és a
tanárokat, akik valamennyi
magyar kötethez tíz százalék
kedvezménnyel juthatnak
hozzá. Könyvek importálásával szintén foglalkoznak. Az
intézmények – egyetemek,
könyvtárak, egyházak, cégek,
közintézmények – és az
egyéni megrendelôk évek óta
szerezhetnek be külföldrôl
bármilyen könyveket a cég
vezetô európai és amerikai kiadókkal kiépített kapcsolatai
révén. Legfrissebb számítógépes adatbázisuk alapján bármely társadalomtudományi
témakörbôl és különbözô
nyelvterületekrôl készséggel
állítanak össze elôzetes árajánlatot.
Sokkal több állami támogatásra lenne szüksége a tudományos könyvkiadásnak ahhoz, hogy tervezhetôvé váljon
a jövôje. Piaci alapon nem lehet tudományos könyveket kiadni. Fontos, hogy a könyvek
kiadása jelentôs támogatással
történjen, mert különben csak
nagyon drágán juthatnának el
ezek az értékes mûvek az olvasókhoz.
B. L.
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Librotrade Kft.
Visnyovszki László,
könyv áruforgalmi
igazgató
■ A humán és mûszaki felsôoktatásban évek óta alapkövetelmény legalább egy idegen nyelv
ismerete. Másokat nem a megszerzendô diploma ösztönöz
tanulásra, hanem a korábban
megszerzett tudásukat szeretnék csiszolni, tökéletesíteni.
Ehhez minden esetben a nyelvtankönyvek, az ezekhez kapcsolódó oktatási segédanyagok
(hang- és képhordozók), valamint az olvasási készséget szinten tartó szépirodalmi mûvek,
és szórakoztató lektûrök nyújthatnak segítséget. Magyarországon a Librotrade Kft. az egyetlen olyan vállalat, amely öt világnyelven (angol, német,
olasz, spanyol, francia) importál tankönyvet és szépirodalmat
Nyugat-Európából. Az idegen
nyelven tanulni és mûvelôdni
vágyók túlnyomó részét tehát
közvetve, vagy közvetlenül ôk
látják el olvasnivalóval. A megrendeléstôl számított háromnégy héten belül bármilyen
mûvet beszereznek. Ha szükséges, az Egyesült Államokból is
importálnak könyveket.
Mint Visnyovszki László áruforgalmi igazgató elmondta, a
cég 1990 óta foglalkozik idegen nyelvû mûvek importálásával. Eleinte a könyvtárak és
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az oktatási intézmények tartoztak állandó megrendelôik
közé, késôbb ez a kör kibôvült
a nagy könyvesbolt hálózatokkal (Libri, Líra és Lant, Magyar
Könyvklub, Alexandra). Éves
forgalmuk eléri a hárommilliárd forintot. A vállalat Pesti
úton található raktáráruházában nagy választékban, engedményes áron áll a vásárlók –
kis és nagykereskedôk – rendelkezésére idegen nyelvû irodalom. A fôvárosban a Széchenyi, a Famulus, a Toldy Ferenc könyvesboltban, valamint a Kódex könyváruházban, ezen kívül Szombathelyen, a Librotrade üzletében is
megvásárolható és megrendelhetô a cég teljes kínálata.
– Az általunk importált mûvek döntô többsége angol, tizenöt-húsz százalékra tehetô a
német, és mindössze nyelvenként 2-3 százalék a spanyol,
olasz, francia kiadványok hányada – mondta el Visnyovszki László. – Mivel a legnagyobb példányszámban angol
könyvet importálunk, ezek ára
sokkal kedvezôbb a többinél.
Tekintettel arra, hogy összességben tetemes példányszámot
rendelünk külföldi partnereinktôl, egyes mûvek ára nálunk
olcsóbb, mint angol nyelvterületen. A német, a spanyol, az
olasz és francia könyvek esetében ez nem lehetséges, mivel
ezekbôl kisebb mennyiségre
van igény a magyar piacon.
A legnagyobb kereslet a nyelvkönyvek és az ezekhez kapcsolódó hangkazetták és videók
iránt van. Ezeket a felsôoktatásban és a tanfolyamokon egyaránt alkalmazzák. Sajnos elôfordul, hogy az oktatási intézmények túl késôn, augusztus
közepén jelzik, hogy pontosan
mire van szükségük, így a beszerzés is csúszik. Nagy segítséget jelentene, ha az oktatók korábban állítanák össze a kötelezô és az ajánlott olvasmányok
jegyzékét, hiszen nem egyszer
nehezen beszerezhetô szakirodalmat jelölnek meg. Ennek hiányában csak kalkulálni tudnak
az elôzetes információk alapján. Ehhez az elôzô évek eladási
számai nyújtanak segítséget.
Szinte lehetetlen pontosan felmérni, hogy a korábbi növeke-
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dr. Pálinkás Jenô. Gyerekkora
óta tanít, ha azt is számítjuk,
hogy ô maga legérdekesebb nevelési feladatai egyikének a hajdani mesemondó-versenyt említi, amelyet a helyszínen rögtönzött történetével megnyert.
A közvetlen hangnemhez a
mai napig sem lett hûtlen.
A felsôoktatási jegyzet, tankönyv és a szakmai mû különbségét példával magyarázza
meg. Minisztériumi, illetve
PHARE-pályázatra született A
vezetés és a technológiafejlesztés etikai kérdései címû tanulmánya, amely a három opponens kedvezô véleményét is tekintetbe véve a Mûszaki
Könyvkiadónál látott napvilágot. A magyar társadalom erkölcsi fejletlensége sokáig tüske
volt a fejlett Európa szemében.
A rendszerváltás után az új menedzser réteg nem tette magáévá az üzleti etika normáit.
Még a mostani csatlakozási tárgyalásokon is feltételként szabták az üzleti élet tisztaságának
biztosítását. Mindezen okokból ajánlatosnak látszott bevezetni a felsôoktatásban a vállalkozási morál ismereteit adó
tantárgyat. Sokáig a pályázaton
díjat nyert tanulmány volt „A
könyv” ebben a témában, ebbôl készültek fel vizsgára a
hallgatók. Késôbb írta meg a
szertô a valamivel több alapismeretet, magyarázatot és pozitív, valamint negatív példákat
tartalmazó tankönyvet. Ezt a
változatot úgy kellett olvasmányossá, könnyen emészthetôvé tenni, hogy közben a
színvonalat kívánatos volt lehetôleg tovább emelni. Ebben
segítettek a könyvhöz érkezett
észrevételek, az oktatás során
szerzett tapasztalatok.
Kiket lát maga elôtt, amikor
a mûveit írja – kérdeztem tôle.
Kifejezetten hallgatóközpontú vagyok – válaszolta. –
Még akkor is, amikor a szakmai közvélemény körében
mérvadó cikkeket írom, az jár
a fejemben, hogy ennek legalább a kivonatát az egyetemi,
fôiskolai hallgatók kezébe
adom, s a másolatokat körbeadogathatják egymásnak.
Nem mindennapi egyéniség,
talán a jó értelemben vett megszállottak táborába tartozik,

dési, vagy csökkenési mutatók
nyomán melyik kiadványra van
ténylegesen nagyobb igény.
Nemcsak importálnak, hanem terjesztenek is könyveket.
A cég nem tekinti feladatának
annak eldöntését, hogy a külföldi, vagy a hazai szerzôk
nyelvkönyvei segítik-e jobban
a tanulni vágyók munkáját.
Arra törekszenek, hogy kínálatukban ne csak idegen szerzôk
mûveit terjesszék. A Librotrade Kft. elsôsorban a nyelvkönyveket megjelentetô magyar cégek – például a Grimm
Kiadó – partnereként van jelen
a piacon. A Balassi Kiadó által
gondozott török-magyar, magyar-török szótár teljes készletét megvásárolták terjesztésre.
Céljuknak tekintik, hogy minél nagyobb választékot kínáljanak az olvasóknak a színvonalas mûvekbôl, legyen az
széppróza, vagy tankönyv.
– Egyre nagyobb divat az
idegen nyelven való olvasás.
Még mindig sok olyan szerzô
van, akinek a teljes munkássága nem olvasható magyarul.
Azokat a külföldi szerzôket,
akik magyarul olvashatók,
idôvel keresni kezdik az anyanyelvükön is. A megfilmesített mûvek iránt szintén növekszik a kereslet. A filmbemutatók után általában az idegen nyelvet ismerô nézôk kedvet kapnak ahhoz, hogy eredetiben is olvassák a történetet.
Az utóbbi hónapokban páratlan módon megnôtt a Harry
Potter mûvek, és Bridget Jones
naplója címû regény importja.
Nálunk van igény arra is, hogy
magyar szerzôt idegen nyelven olvassanak. Erre jó példa
Márai Sándor, A gyertyák
csonkig égnek címû könyvének német és angol kiadása.
B. L.

Tankönyvszerzôi
gondolatok
■ Több évtizedes egyetemi, fôiskolai oktatói tapasztalattal és
majd' tucatnyi szakkönyvvel és
jegyzettel a háta mögött a Gábor Dénes Fôiskola Vállalkozástudományi Tanszékét vezeti
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hiszen így beszélt: – Pénzért
sohasem írtam szakkönyvet;
az ismeretek továbbadásának
szándéka vezérelt. Gondolom,
sokan vannak így. Egyébként
méltatlanul honorált ez a tevékenység. Egyszer kiszámoltam,
hogy a környékünkön lakó
ember, aki nyugdíja mellett
kerteket tart rendben, fákat
gondoz, elszállítja a gallyakat,
ötször, bizonyos esetekben tízszer magasabb órabérért dolgozik, mint a tankönyvíró.
Hagyományos szerkesztési
módszerrel él dr. Pálinkás Jenô. Lehet, hogy épen hajnali
felkeléskor jut eszébe egy
téma, ötlet, amelyet egyszer
majd jó volna írásba foglalni.
Néha ez mindössze egy cím,
emlékeztetô gondolatsor, máskor felépítési vázlat. Az így és
hasonló helyzetekben született cédulák egész polcot foglalnak el a szekrényében. Ha
hozzájuk kapcsolódó cikket
olvas, adatot talál, olyasmit,
amivel vitába szállna, vagy éppen ellenkezôleg, némi megerôsítést talál, újabb cédulákkal hizlalja a dossziékat. Mindenekelôtt beépíti ezeket az
elôadásaiba. Amikor pedig
idôszerûvé válik egy újabb tananyag kidolgozása, elôveszi a
felgyülemlett feljegyzéseket és
ezeket is felhasználva lát a kimunkáláshoz A számítógép fárasztja a szemét, úgyhogy körmöl. Gyakran szerkeszti át
opusait, ilyenkor ollót és ragasztót használ, vagy eleve
csak egy-egy bekezdésnyi szöveget ír egy lapra és így „kártyázza ki”, szerkeszti meg a
végleges sorrendet, változatot.
Példaképe? Stefan Zweig, aki
a szállóige szerint az elsô változtatáskor feszesebbé kívánta
tenni a szöveget azzal, hogy
kihúzta annak egyharmadát,
másodszorra, vagy akár többedszerre ugyanilyen arányú
rövidítéssel elérte, hogy remekmûvet alkosson. De csodálja Gárdonyi Géza néhány
szavas mondatait is.
A felsôoktatási jegyzetekben
akkor, amikor kilóra, pontosabban ívre fizették a munkát,
még a „tajtékpipa” is benne
volt – tréfálkozik búcsúzóul. –
Nem kedveltem ezeket a szódiarés tankönyveket. Úgy gon-
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dolom, a jegyzetekbe nem kell
beleírni mindent, amit tudunk, hanem annak kell szerepelnie bennük, amit a hallgatónak szükséges tudnia. Ezt a
tartalmat könnyen áttekinthetô és érthetô formában,
könnyen tanulhatóan kell
megfogalmaznia, úgy, hogy
ne csak felkeltse az olvasó érdeklôdését, hanem segítse elô
az ismeretek elraktározását is.
M. Zs.

Jegyzetigényes
a távoktatás
■ Távoktatásra esküdött fel a
Gábor Dénes fôiskola annak
idején, tíz évvel ezelôtti indulásakor. Azóta minden szemeszter elején táskányi könyvet, oktatási segédanyagot, CD-t adnak diákjaik kezébe. A nappalisok ugyanúgy megkapják ezt a
paksamétát. Azt vallják ugyanis, hogy hallgatóiktól csak azt
kérhetik számon, amit megtanítottak nekik. Oktatni pedig
például elôadások alkalmával
lehet. Az itt tanulók azonban
gyakran vidéken vagy akár az
országhatáron túl élnek, mások
munka mellett tanulnak, de
azért igyekeznek részt venni a
konzultációkon. S mankónak
ott van nekik a tankönyv is
vagy a jegyzet, amelyet úgy
szerkesztettek meg, hogy lépésrôl lépésre segítse a diákok haladását. Különbözô nyomdai
eszközökkel emelik ki a példákat, a gyakorlandó és a bevésendô anyagrészt. A fejezetek
végén pedig ellenôrzô kérdések
sorakoznak. Afféle munkatankönyvek ezek.
Az óbudai egyetemi központ
egyik épületének alagsori helyiségeit frissen nyomtatott
könyvek illata lengi be. A
mennyezetig magasodnak a
jegyzetek. Más polcokról már
kifogyott a tartalék, újra kell
rendelni a példányokat.
Az LSI Informatikai Oktatóközpont Alapítványnál készült, nem tankönyv céljaira
szánt kiadványokat széles körben értékesítik. A fôleg informatikai, illetôleg gazdasági
tárgyú könyvek közül jó néhá-

nyat a hazai felsôoktatási intézmények használnak. A kereskedelmi osztály tájékoztatása szerint itteni irodalomból
tanulnak néhány szakközépiskola diákjai, illetve a Gödöllôi
Szent István Egyetem Informatika és Matematika Tanszékére beiratkozottak vagy a
Miskolci Egyetemen leendô
gépészmérnökei. A Szegedi
Tanárképzô Fôiskola éppúgy
kedveli a Bevezetés az operációs rendszerekbe címû kiadványt, mint a Budapesti Közgazdasági Egyetem. A vezetôképzô fôiskolával és a Budapesti Mûszaki Egyetemmel
ugyancsak kereskedelmi kapcsolatban állnak.
Az egyik könyv háromezres
példányszámot él meg, a másik felfut tizenötezerre is.
Összesen közel kétszázféle
könyvük van jelenleg forgalomban. Tavaly a tankönyvbörzén még arról tájékoztatott
a rendezvény „atyja”, hogy
anyagi okok miatt egyre kevesebb oktatási anyag lát napvilágot, inkább a szakkönyveké
a jövô, az oktatásban pedig az
irodalomjegyzékeké, amelyet
a diák kezébe nyomnak, hogy
szerezze be könyvtárban, boltban a szükséges olvasnivalót.
Lám, ahány ház, annyi szokás. Vagy változnak az idôk?
mátraházi

ELTE Eötvös Kiadó
dr. H. Nagy Anna,
igazgató
■ – Kiadónk 1994 óta fennálló
intézményi kiadó, ami nem jelenti azt, hogy az ELTÉn használatos összes tankönyvet mi
adjuk ki, hiszen vannak olyan
profi kiadók, akik már korábban ezen a területen mûködtek, és funkciójukat nem adták
át. Mûködésünk elsô éveiben
elsôsorban természettudományi tankönyvet és jegyzetet adtunk ki, ma már pl. nagyon sok
pszichológiakönyvünk alaptankönyv a tanárképzésben, és
egyre nagyobb számban fordulnak hozzánk történészek,
hogy a tankönyveiket adjuk ki.

Általában 20-25 könyvet jelentetünk meg évente, emellett
ugyanannyi, vagy még több a
jegyzet. Most van napirenden,
hogy létesüljön egy bolt, amely
a kiadóhoz csatlakozna, de
ahol az ELTÉn használatos
összes tankönyvet be lehetne
mutatni. Kapcsolatban vagyunk szinte minden felsôoktatási intézménnyel, éppen amiatt, hogy például földrajzból
mi adjuk ki szinte az egész magyar felsôoktatásban használt
tankönyveket, itt jelenik meg a
tanárképzéshez szükséges pedagógia-pszichológia alaptankönyvek egy része. Így széles
körben kapcsolatban vagyunk a
felsôoktatási intézmények jegyzet- vagy tankönyvboltjaival, a
nagy terjesztôvállalatokkal és a
Könyvtárellátóval.
– Kérem, nevezze meg néhány
standard kiadványukat, fontos
sorozatukat.
– A földrajzi tankönyv-család
egy nagy sorozat: az Afrika, és
a Közel-Kelet földrajza, Ázsia,
Ausztrália és Óceánia földrajza, Európa regionális földrajza, a gyakorlatokhoz regionális természetföldrajzi atlaszok, Európa, Tengerentúli világrészek, Magyarország társadalmi-gazdasági
földrajza,
ezek mind nagy, több ezres
példányszámban megjelenô
munkák. Már a 2. kiadást éri
meg pl. az Afrika és A KözelKelet földrajza. A másik terület, ahol tényleg széles körû a
felhasználás, a pszichológia, a
szociálpszichológia. Ebben az
egyik alaptankönyv Az iskolai
szociálpszichológia jelenségvilága. Újdonság a Fejlesztôpedagógia, Egészségpszichológia, Sztereotípiakutatás, Történeti bevezetés a szociálpszichológiába. Szerzôink közül a
földrajzi tankönyveknél Probáld Ferenc professzort kell
megemlítenem, aki a közoktatásban is közismert tankönyvíró, körülötte tulajdonképpen
kialakult egy iskola, tanítja is a
tankönyvírást. A másik oldalról Hunyady György és Kulcsár Zsuzsanna professzorokat
kell megneveznem, nekik is jelennek meg itt alapvetô tankönyveik. A történettudomány egy újabb terület, ahová
próbálunk
bekapcsolódni.
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Ring Éva docens „Lengyelországot az anarchia tartja
fenn?" címû munkája pályázat-nyertes könyv, Németh Istvántól az Európa-tervek szintén egy kitûnô, átfogó munka.
Folyamatban van egy politológiai témájú sorozat megjelentetése Pártok és politika sorozatcímmel, Vida István, Bihari
Mihály, Izsák Lajos és Gergely
Jenô professzorok a sorozatszerkesztôk.
– Mibôl gazdálkodik a Kiadó?
– A hallgatók évente normatív támogatást kapnak tankönyvek vásárlására. Ebbôl ez
egy részt kiadásra lehet fordítani. De van már a kiadónak
anyagi bázisa, a bevételeibôl
bizonyos összeget vissza is tud
forgatni. Sikeresek voltunk
több mûvel a felsôoktatási
tankönyvtámogatási pályázatokon. Egy Geofizika alaptankönyvünket a Magyar Geofizikusokért Alapítvány támogatott. A Közoktatás-Modernizációs Közalapítványtól is
kaptunk pénzt, a tanárképzésben is használatos alapvetô
pedagógiai-pszichológiai
munkák kiadására. Kaptunk
támogatást a múlt évben az Ifjúsági és Sportminisztériumtól, az Egészségpszichológia
tankönyv újrakiadására.
– Sikerül-e kordában tartani a
könyvárakat?
– Könyveink ára a példányszámtól függ, azok, amelyek
nem készülnek nagy példányszámban, mert nem olyan
nagy a felmérhetô igény,
azoknak általában magasabb
az ára. Ha kapunk valamilyen
támogatást pályázaton, az természetesen
árcsökkentô.
Igyekszünk a hallgatók számára biztosítani, hogy közel
önköltségi áron juthassanak
hozzá a könyvekhez. A kereskedelmi árrés, ami lassan 50 %
felé halad, megnöveli a könyvek árát. Az egyetemen belül
van árképzési szabály, amit be
kell tartanunk. Egy négyezres
példányszámú könyv pl. a rezsiköltségeket nyilván jobban
elviseli, egy 2-300 példányszámú kevésbé. A viszonylag
kis példányszámú könyvekhez
igyekszünk támogatást szerezni, hogy ne legyen elviselhetetlenül magas az áruk.
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– Elôfordulhat-e tankönyvhiány? És „honor-hiány”?
– A kiadó vagy a nyomda hibájából ritkán fordul elô tankönyvhiány, inkább az a probléma, hogy írnak-e a szerzôk az
adott szakterületen tankönyvet. Tulajdonképpen azt lehet
mondani, hogy az általunk belátható minden szakterületen
megvannak az alapvetô tankönyvek, vagy legalább jegyzetek, amelyek segítik a hallgatók
felkészülését. Nálunk szerzôi
honorárium nélkül nem jelenik
meg se jegyzet, se szakkönyv.
Szerzôdés szerint ugyan eltérô
mértékben de van honorárium.
Az egyetem vezetése is elfogadta, hogy honorálni kell a
tankönyvírói tevékenységet,
mert akkor lehet elvárni, hogy
igényes tankönyvek készüljenek. Hogy ez közelíti-e a piaci
értéket, azt nehéz megmondani. Más kiadóknál is változó a
honorárium, a könyv keresettségétôl vagy fogyásától függôen. Természetesen más egy
jegyzet és egy nagy példányszámú szakkönyv ívdíja.

Argumentum Kiadó
Láng József, igazgató
■ – Több mint 10 éve mûködik
kiadónk, mely a társadalomtudományok területén jelentet
meg kiadványokat, ezen belül is
elsôbbséget élvez az irodalomés a történettudomány. Az irodalomtudományon belül is a
tudományos igényû szövegkiadások dominálnak. Elsô helyen a kritikai kiadásokat említem, ezek között nem egy nagy
múltú sorozat található, amely
hajdan az Akadémiai Kiadónál
jelent meg. Ilyen az Ady- kritikai kiadás, a Mikszáth Összes, a
Jókai Összes, amelynek az
újabb kötetei már nálunk jelentek meg. Hasonló a Régi Magyar Drámai Emlékek sorozat,
amelynek éppen a napokban jelenik meg a Piarista iskoladrámák címû kötete, készül A magyarországi latin nyelvû iskoladrámák kritikai kiadása is, ez
várhatóan jövôre lát napvilágot.
Nem kritikai kiadás jellegû, de
fontos szövegpublikáció A Baumgarten Alapítvány doku-

w w w. k o n y v 7 . h u

mentumai. E vaskos, két kötetes
kiadvány elsô kötete várhatóan
jövô év elsô felében lát napvilágot. Ugyanilyen fontos kézikönyvnek ígérkezik a Németh
László-recepció dokumentumainak gyûjteménye Monostori
Imre összeállításában. Több éve
készül (Kerényi Ferenc rendezi
sajtó alá), és jövôre megjelenik
Madách Az ember tragédiájának kritikai kiadása, ami eltér a
Magyarországon szokásos kritikai kiadásoktól, amennyiben
szinoptikus kiadás lesz: a szövegváltozatokat egy szövegtestben mutatja be, és nem megbontva, a jegyzetapparátusban,
ahogy az a hagyományos formában szokásos volt.
– Ezek nagy szakértelmet és
hosszú, gondos elôkészületet
igénylô munkák. Hogy gyôzi
mindezt a kiadó?
– A dolog csak úgy képzelhetô
el, és csak úgy mûködik, ha a kiadó a szakmával, a szakma különbözô mûvelôivel szoros kapcsolatot tart fenn, és részben felveszi a szakmai berkekben elkészülô kéziratokat, melyeket aztán könyv formájában eljuttat az
olvasókhoz. Másrészt a kiadón
belül is folyik egyfajta szakmai
munka, nevezetesen a kiadói
szakmai munka: a szerkesztés,
lektorálás és egyéb munkafázisok, amelyekhez ugyancsak
megfelelô szakemberekre van
szükség. A kiadó rendelkezik
megfelelôen ütôképes apparátussal, egy stabil szerkesztôi gárdával. Megbízható szakemberekrôl van szó. Hegedôs Mária
például, aki több évtizedet töltött el a Magvetô Kiadónál fôszerkesztôként, irodalmi vezetôként, nyugdíjba vonulása elôtt
az utolsó években igazgatta is a
kiadót, tulajdonképpen az Argumentum Kiadó alapítása óta állandó munkatársunk. Hasonlóképpen Tóth Magdolna, aki korábban a Szépirodalmi Kiadónál, majd az Osirisnél, vagy
Eperjesi László, aki a Helikon
Kiadónál dolgozott hosszú éveken át. Bevált szakemberek ôk,
akik tudják, hogy mi a dolguk.
Igaz ez a mûszaki szerkesztôi
gárdára is, Murányi Zsuzsa, Kiss
Zsuzsa és Somogyvári Zsuzsa
nevét említhetem. Mindent tudnak, amit a könyvkiadás mûszaki területérôl tudni kell.

– Mekkora az a piac, amely ezeket a könyveket fölveszi, és mit tesznek önök az eredményes terjesztés
érdekében?
– A tudományos kiadványok
csak mérsékelt példányszámban adhatók el; irántuk a tudományos könyvtárak, a megyei
és az egyetemi-intézeti könyvtárak érdeklôdnek elsôsorban, a
szakmán túlmenôen elég kevesen. Ebbôl következik, hogy
ezeknek a munkáknak a példányszáma 300-tól 500-ig terjed, az ember a piachoz igazodik. A terjesztés terén mindent
elkövetünk, hogy a kiadványok
eljussanak az érdeklôdôkhöz.
Minden említésre méltó terjesztôvállalattal, könyvesbolttal régi
kapcsolatban állunk, ezek a cégek kellô idôben megkapják a
kiadványokra vonatkozó információkat, aztán rendelnek. A
terjesztés minden igyekezete ellenére egyre csökken az eladható kiadványok száma. A kiadványok zöme a nagy könyvterjesztô vállalatok révén hozható
forgalomba, csak nagyon kevés
könyvesbolttal lehet közvetlen
kapcsolatot fenntartani, azokkal csupán, amelyek nem tartoznak könyvterjesztô hálózatokhoz. Igyekszünk Budapesten és vidéken, a vidéki egyetemeken és minden lehetséges
helyen a partnereket megtalálni, velük jó kapcsolatot ápolni. A könyvek ára egyre kúszik
fölfelé, és nem biztos, hogy a
jövedelmek ugyanilyen mértékben nônek. Gondot jelent a
költséges kiadványokhoz a
megfelelô támogatást összeszedni, hogy azok ne eleve veszteséggel jelenjenek meg. A kiadók próbálják az árbevételbôl
is egyensúlyban tartani a mérlegüket, ettôl az árak nem lefelé,
hanem bizony fölfelé mennek.
A tényleges költségek és az árbevételekbôl realizálható jövedelem között igen nagy a szakadék. Az állami alapítványok,
amelyek a szakmai kiadványok
megjelentetéséhez gyakorlatilag
a kizárólagos pénzforrásokat jelentik, nem rendelkeznek elegendô pénzzel. A pénz nagy úr
ezen a területen. Az NKA-tól, a
Magyar Könyv Alapítványtól
lehet elsôsorban összeszedni a
pénzeket, további forrás a Felsôoktatási tankönyv- és szak-
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könyvtámogatási alap, ezen kívül van még az OTKA, ahová
azonban nem kiadók, hanem
szerzôk pályázhatnak. Létezik
végül az Akadémián belül az
Országos Kiemelésû Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány. Ez kissé rapszódikus
pénzforrást jelent, az alapítványnak ugyanis hol van
pénze, hol nincs. Ha van, általában jelentôs összegekkel támogatja a könyvkiadást. A felsôoktatási könyvtámogatási keret az utóbbi években erôteljesen csökkent, idén kora ôsszel
viszont Magyar Bálint miniszter pótlólag adott 150 millió forintot az alapnak, így végül
olyan pályázatok is támogatásban részesültek, amelyek az elsô
körben nem kaphattak pénzt.
Ismeretes, hogy a felsôoktatási
tankönyv- és szakkönyvtámogatási keret valamikor évi 700 millió Ft körüli összeggel indult,
aztán meredeken elkezdett
csökkenni a keret, legutóbb 150
millió volt, miközben inflálódott a pénz. Ezeket a kereteket
növelni kellene, amelytôl az államháztartás nyilvánvalóan
nem omlana össze, hisz az állami költségvetés szempontjából igazán elhanyagolható
összegek elegendôk lennének
ahhoz, hogy megszûnjön ezen
a területen az anomália. Bizonyára van még néhány olyan terület az ország életében, amelynek gondjait viszonylag kevés
pénzzel meg lehetne szüntetni.
Dehát ez nyilván harc kérdése
is, annak kérdése, ki tud jobban
lobbizni. Mindenesetre sok
gondot okoz a kiadóknak az,
hogy a költségvetéshez képest
mindig töredék összegekhez jut
a pályázó, és ez bizony olykor
jelentõsen növeli a kiadványok
megjelentetésének idejét. Mi az
utóbbi idôben elég rendszeresen pályázunk imprimatúra stádiumában lévô munkákkal.
Részben azért, mert jó tudni a
végsô paramétereket, hogy ne
számolja el magát az ember,
másrészt pedig ha sikerül elnyerni a szükséges támogatást,
gyorsan meg lehet jelentetni a
kiadványokat, hisz a nyomdai
fázis nagyon rövid idôt igényel.
Ami ez elôtt van, az a kemény
munka.
Cs. A.

A Librotrade Kft. ajánlata
Oxford University Press
Phillips,Janet: Oxford angol–magyar szótár
nyelvtanulóknak
3 554 Ft
Grimm Könyvkiadó
Hessky Regina: Magyar–német kéziszótár
6 800 Ft
Hessky Regina: Német–magyar kéziszótár
(2. javított kiadás)
6 500 Ft
Libro-Trade Kft.
Maklári Tamás: Német feladatlexikon kezdôknek
és haladóknak I–II
4 300 Ft
Péntek Bernadett
Péntek Bernadett: Középfokú kurzuskönyv
a német szóbeli nyelvvizsgára
1 950 Ft
Nordwest 2002 Kiadó
Péntek Bernadett – Hatos Hajnalka: Német felsôfokú írásbeli
gyakorlókönyv – új helyesírással
1 650 Ft
Domina Szakkönyvszolgálat
Dr. Emericzy Tibor: Ich bin im bilde
1344 Ft
Urbanus Trading
Urbán Viktor: Háromnyelvû mûszaki szakszótár
6 950 Ft
LIBROTRADE
KFT.
1173 Budapest,
Pesti út 237.
Telefon:
257-77-77
Famulus
Könyvesbolt
1137 Budapest
Újpesti rakpart 6.
Telefon:
349-36-56
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EMBER ÉS GONDOLAT

Tótfalusi Istvánnal
beszélget

Nádor Tamás
A mûfordítás hangyájának nevezném, ha annak merném nevezni. Bár köztudomású: a hangya testénél nagyobb terheket cipel,
és hegyeket képes összehordani. A szellem hangyája pedig addig
izeg-mozog az agyban, amíg az akár képtelen mutatványokat is
képes végrehajtani. Más szóhasználattal élve: mûfordító költôóriások árnyékában szorgoskodna itt egy tökéletes tisztviselô?
Netán egy kópiagyártó fordítógép? Szó sincs róla. Olyan költô,
prózaíró és átváltozómûvész mûködik benne, aki kellô ihletettséggel, pontossággal és eleganciával – másoknak adta és adja a
lelkét. Nem mûfordító tehát, hanem nyelv- és lélekanimátor.
– A mûfordító nyilvánvalóan
mûveket fordít. Ön például közvetítô nélkül kilenc nyelvbôl magyarra, és a tizedikbôl, magyarból
még angolra is, választott anyanyelvére. Mi ez az ön számára:
feladványfejtés, játék, újraélés,
pénzkereset, vagy ma már jórészt
mûvészi rutin, munkatechnika?
– Nem térek ki az egyenes válasz elôl, ha azt felelem: is, is, is,
is, is. Legföljebb arról érdemes
beszélni, hogy adott esetben
melyik tényezô erôsebb. A prózafordítás – amit mindig pénzért mûveltem – olykor fárasztóvá válik számomra, ezért nagyobb terjedelmû munkát nem
is vállaltam úgyszólván soha. E
mûfajban a játék vagy feladványfejtés eleme számomra másodlagos, a rutin annál fontosabb. A versfordításról mondhatom csak, hogy „ott vagyok
honn, ott az én világom”. Sokszor dolgoztam megrendelésre
közepes vagy gyenge alapanyagból, de az ilyen munkában is
mindig találtam örömet. Remekmûvek esetében persze sokkal többet, fôleg a siker örömét,
olykor mámorát. Mindig olyankor sikerült a fordítás legjobban,
amikor az eredeti vers olvastán
úgy éreztem, ennek neki sem fogok, ezt egyszerûen nem lehet
lefordítani. S amikor mégis elkészül a magyarítás, illetve amíg
készül, az olyan élvezet, hogy a
pénz gondolata teljesen háttérbe szorul. Sôt szívesen fizetnék magam, ha másképp nem
lehetne megjelentetni.
– Melyik nyelvben miért, miképpen leli örömét? Olyan olvas-
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mány-e még önnek, amit átültetett,
amelyhez akár vissza is tér? Vagy
fátylat rá, és mindig jöhet az újabb
kihívás, a következô feladat?
– „Nyelveim” között nehezen tudok különbséget tenni,
rangsort felállítani. Mindegyiket másért szeretem, de valamiképp ugyanúgy. Talán mint
szülô a különbözô gyerekeit.
Ha lenne két életem, az egyiket annak szentelném, hogy
megtanulok, de igazán, több
tucat nyelvet, és beszélem,
írom, olvasom ôket merô
passzió gyanánt. Ëgy, hogy
sok egyebet kellett csinálnom
ebben az egyetlen életemben,
csak az említett maroknyi
nyelvbe ütöttem bele az orromat, s közülük is csak néhány
van, amelyen élôszóban is jól
elboldogulok. Ëgy elmondható: több közöm van ahhoz a
nyelvhez, amelyikben biztosabb vagyok, és hosszú távon
több örömet is merítek belôle.
– Közhelyek közhelye: ahány
nyelv, annyi ember. Ön hogyan
volt ezzel: mennyire vált angollá,
németté, svéddé, norvéggá, franciává, olasszá, spanyollá, portugállá, stb. fordítás közben? Milyen mértékben ismerkedett meg az
adott szerzôvel, kultúrával, netán
személyesen is az író otthonával,
hazájával?
– A szóban forgó közhely nekem semmit sem mond. Az
idegen nyelveket is én beszélem, személyiségem megsokszorozódását még részlegesen
sem jelzi a tudatom. Ha valakit fordítok, az valóban közel
kerül hozzám, alapos túlzással

szólva: „belebújok a bôrébe”.
De ez talán nem annyira a más
nyelvnek, inkább a más személyiségnek szól. Tudom, hogy
az igazán érvényes fordításhoz
hasznos, sôt szükséges a lehetô
legteljesebben megismerni az
adott nyelv kultúráját, hazáját,
köznapi életét, az író személyét, életkörülményeit, de a
sorsom nem kényeztetett el
olyan helyzetekkel és lehetôségekkel, amelyek erre módot
adtak volna. Egyedül a svéd
nyelvrôl mondhatom el, hogy
bizonyos élményszerû háttérismeretem van róla, ha nem
túlzás ilyesmirôl beszélni néhány hónapos, bár intenzív tanulással töltött svédországi tartózkodás alapján. Talán azzal
vigasztalhatom magam: mindez kisebb hátrány a versfordítónak, mint annak, aki regényeket ültet át. Mert a költôk
köztársasága nagyobb mértékben nemzetek fölötti képzôdmény, mint a regényíróké.
– Mikor, miképpen dôlt el, hogy
kiknek mely mûveit tolmácsolja?
Mennyiben volt ez szabad választása, milyen mértékben szolgálta
megrendelôit, megélhetését? Kikkel
és miért került a legszorosabb, tartós, netán személyes kapcsolatba?
Mit mûvel netán másképp, mint a
többi kitûnô magyar mûfordító?
– Mûfordítói mûködésem során, s fôképpen 1990 elôtt a
megrendelés volt számomra az
irányadó tényezô. Elsôsorban
az Európa, de a Móra, a Magvetô és a Gondolat kiadó is
annyi munkával látott el, hogy
többre az idômbôl se nagyon
futotta volna. Tudjuk, milyen
extenzív világirodalmi kiadás
folyt akkoriban. Sok költôi remekmû és – politikai okokból
– sok közepes és gyenge vers jelent meg harminc-negyven év
alatt. Én, aki nem vagyok saját
jogon költô, bizony ritkábban
vagy kisebb arányban részesedtem az elôbbiekbôl, ezért éreztem olykor szükségét, hogy a
magam kedvére és vonzódásaimnak engedve keressek és fordítsak értékes verseket érdekes
költôktôl. A kérdés utolsó
mondata mintha a fordítói ars
poeticát firtatná. Már céloztam
rá, hogy sose számítottam a
jobb versfordítók közé, hiszen
nálunk (sok más nemzettôl el-

13

térôen) aranyigazság: igazán jól
csak a legngayobb költôk fordíthatnak, és ezt Arany, Babits,
Tóth Árpád, Radnóti, Weöres
vagy Vas István hazájában súlyos illetlenség vitatni. Márpedig én még kis költô sem vagyok, hiszen egyetlen sor verset sem adtam közre, nem
csoda hát, hogy az irodalmi
köztudat kevés ügyet vetett és
vet rám mindmáig. Hogy
mégis lehet értéke annak, amit
csinálok, arra csak azok a szerkesztôim figyeltek fel, akik
minden fordításomat maguk
vetették egybe az eredetivel, és
úgy látták, hogy – miközben a
szöveg költôisége és a formakészség dolgában legalábbis
megütöm a mértéket – sajátos
adottságom van arra, hogy az
eredeti vers értelmét és prozódiai jegyeit a lehetô legnagyobb hûséggel ültessem át a
magyar versbe. Fôleg tôlük
kaptam biztatást és rangosabb
munkákat is. Ars peticámat tehát így fogalmazom meg: a hûség minden elôtt! De hogy formai készségem sem alávaló,
annak csak egy tanúságát idézem: a Világirodalmi Lexikon
fôszerkesztôje, miután a szakma több nagyágyújával próbát
tett, végül velem fordíttatott
félezer illusztrációt a különféle
versrendszerek formai sajátosságainak bemutatására.
– És nem tartja végletes merészségnek, hogy Babits, Pilinszky,
Illyés és sok más klasszikus és élô
költônk verseit angolra fordítja?
– De igen, ez még annál is
nagyobb merészség, mint költôi sarzsi nélkül verset magyarítani. S már rég abba is hagytam volna, ha a kezdetektôl
nem kapok biztató kritikákat
angol anyanyelvû költô-ítészektôl, melyek summája az,
hogy javarészt elfogadható angol vers, amit létrehozok. Persze minden sort anyanyelvi
lektor is átrág, de ami végül
megjelenik, az azért az én szövegem. És a legutóbbi kötetekben már elég kevés dolga volt
a lektori piros ceruzának. Lehet, hogy az irodalom természeti törvényeinek ellentmond, amit csinálok, de szerényen talán hozzájárul ahhoz,
hogy költészetünk értékeit jobban megismerjék a világban.

É

s a csecsszopók fölnôttek, de nem nôtt meg
bennük az értelem –
tévedtél, Radnóti Miklós.
Semmi sem világít.
Két kínos esemény zavarta
meg a magyar értelmiség
diszkrét polgári báját: egy váratlan Nobel díj, és 1956 évfordulója. Ami a Nobelt illeti,
a szóbanforgó könyvet mindenki olvasta tíz, tizenöt évvel
ezelôtt, és mindenki tudta –
már akkor! – hogy remekmûvet tart a kezében. De senki
nem mondta. Még akkor sem,
amikor Kertész Imre (éppoly
váratlanul, mint most) Kossuth díjat kapott. Jó, Kossuth
díjat nálunk az kap, akinek adnak. De vajon Nobel díjat is?
Azt suttogják, a mû nem is
olyan zseniális, csak nagyon
fontos. Világméretû üzenetet
hordoz, attól fontos. Most
egy tisztességes, jól megírt,
szép regény, semmi posztmodern, csak egy pontosan,
manírok nélkül elmesélt emberi történet zseniális lesz attól, hogy világméretû üzenete van? Vagy egy igazán
zseniális mû nyilvánvalóan
világméretû üzenetet kell
hordozzon?
Ha tudnám, se mondanám,
mert itt nem errôl van szó. Itt
az üzenetrôl van szó. Arról
hogy a népirtás okozta seb hihetetlenül gyorsan beforrott.
A világ teste meg sem érezte,
hogy kiszakítottak belôle hatmillió ártatlan áldozatot. A

magyarság teste észre sem
vette, hogy hatszázezer magyar honfitársat kiszakítottak
belôle, a hús elképesztô gyorsan begyógyult. Tudjuk, mekkora malôr egy gyilkossági

vissza, a Lágert bezárták. Ettôl
kezdve ez a gyerek sorstalan.
Sorstalan mostanáig, 2002-ig.
És haláláig sorstalan marad.
És ez bizony nagyon kínos
egy olyan nemzetnek, amelyik

Kertész

Ákos

Hisz bûnösök vagyunk mi,
akár a többi nép
pernél, ha nincs holttest,
nincs tárgyi bizonyíték. Itt pedig a holttestek javarészt elégtek, kiszálltak a krematóriumok kéményein.
Ha a Sorstalanság a holokausztról szólna, nem kapott
volna érte Nobel díjat a
szerzô, mert ilyen már volt.
De a Sorstalanság a sorstalanságról szól: a holokauszt következményérôl.
Hazatántorog a koncentrációs táborból egy tizenöt év
körüli srác, megjelenik az erzsébetvárosi lakásánál, amiben laknak. – Hát te mit keresel itt? – Én itt lakom – mondja a gyerek. – Hát nem látod,
hogy mi lakunk itt? Hogy’ laknál itt te?! – De ez az én lakásom! – Már hogy lenne a te lakásod, amikor a mi lakásunk?!
Nekünk ezt kiutalták!
Igen, világos, itt közben kialakult egy statusquo. De akkor most hová menjen ez a
gyerek? A Lágerbe nem mehet

ötvenhét év alatt a bûntudatig
sem jutott el, nemhogy a lelkiismeret vizsgálatig, nem hogy
a bûnbánatig. Amelyik csak
bûnbocsánatot követel (nem
tudván, hogy a bûnbocsánat
kegyelmének a töredelmes
bûnbánat a föltétele), közben
siránkozik és ujjal mutogat
másokra.
Te érted ezt, Radnóti Miklós, mert te lélekben magyar is
voltál, a Názáreti követôje is
voltál – úgy voltál zsidó.
A másik sokk, ami ért bennünket, hogy egyesek túl merészelték élni ötvenhatot, és
emlékeznek. És akik most maguknak és a zsákmányszerzô
klienseknek dicsfényt akarnak
csiholni ötvenhat szocialista
forradalmárainak áldozatából,
szembetalálják magukat néhány szemtelennel, aki azt
mondja: én tudom, mirôl
szólt ötvenhat; történetesen
én csináltam. Ráadásul itt lakom. Ez az én hazám (is.)

– Már hogy volna a te hazád,
nem látod, hogy itt mi lakunk?!
Takarodj vissza, ahonnan jöttél, a siralomházba, ott a te helyed, és ott mesélgesd a haverjaidnak, hogy mit akartatok ti
október 22-én, meg 23-án. Gerô Ernô megmondta, hogy itt
ellenforradalom van, az is volt!
Mi csináltuk, meg apáink, igaz
magyarok. Mi odavágtunk!
Amíg ti nyivákoltatok, hogy
senki se szennyezze be a forradalom tisztaságát…
Kétszázezer magyar exodusza? Ki vette észre? Micsoda
sebrôl beszéltek?! Már másnap beforrt! Megoldódott a
lakáskérdés Budapesten, még
ha néhány lakást szét is lôttek
a ruszkik.
Igen, ez a két esemény egyszerre kicsit sok volt nekünk,
most enyhén frusztráltak vagyunk, de az idô, mint tudjuk… szóval csak aludjatok
nyugodtan.

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY ÔSZI AJÁNLATA
A genom
(A génkutatás új útjai) Szerk.: Dr. Hídvégi Egon (Tanulmányok)
A/5 kb. 330 o., kb. 2800 Ft
A legjobb magyar génkutatók, mások mellett dr. Béres Judit, dr. Raskó István, dr. Gánti Tibor, dr. Hídvégi Egon a gén mûködésétôl az antropológiai kutatásokon át a törvényszéki felhasználásig stb. adják közre e tudományterület eredményeit a laikus érdeklôdô számára is érthetô megfogalmazásban.
Bárdos László: Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életmûvéhez
(Monográfia) F/5, keménytáblás kötésben, 218 o., kb. 1800 Ft
A Kossuth-díjas írónô születésnapjára megjelenô kötet áttekinti az életmû
fô állomásait. Olyan, nagy sikert aratott mûveket elemez, mint a Ne féljetek, a Napok, a Jákob lajtorjája és a Szegény Sudár Anna.
Csontos János: XL (Összegyûjtött versek) A/5, 400 o., keménytáblás, 1800 Ft.
A neves költô-publicista gyûjteményes kötete 1980 és 2002 között keletkezett verseit adja közre.
Jókai Anna: A töve és a gallya (Esszék, 3. kiadás) B/5, keménytáblás, kb. 126
old., kb. 1500 Ft
A Kossuth-díjas írónô esszéi a bibliai parancsolatok üzenetébôl kiindulva gondolkodtatnak el maradandó szellemi értékeinken és hiábavalóságainkon.

Karácsony Sándor: Ocsúdó magyarság (Társaslélektani tanulmányok)
Kövendi Dénes és Deme Tamás utószavával. B/5, 440 o., kb. 3900 Ft
A sokáig mellôzött jelentôs gondolkodónak a társaslélektan és a társadalomnevelés témakörébe tartozó ma is aktuális tanulmánykötete elsô megjelenése (1942) óta most kerül ismét az olvasók és szakértôk kezébe.
Várkonyi Hildebrand Dezsô: Blaise Pascal (Tanulmánykötet)
Utószó: Dr. Bolberitz Pál, A/5, 340 o., 2800 Ft
Várkonyi H. Dezsô, a feledésre ítélt kitûnô teológus, pszichológus és filozófus B. Pascal zseniális gondolati hagyatékával folytat párbeszédet.
Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai (Életmûkiadás, 8. kötet – ff. illusztrációkkal) B/5, 672 oldal, függelékkel, névmutatóval, cérnafûzött, keménytáblás,
4900 Ft
A legendás mû elsô szöveghû, cenzúrázatlan kiadása az emberiség történelem elôtti korszakainak titkát kutatja a mítoszok, fennmaradt régészeti
emlékek segítségével.

Címünk:
1068 Bp. Városligeti fasor 38. Telefon/fax: 351-0593
iroalap@interware.hu
Kiadónkban vásárlóinknak 20% engedményt nyújtunk!
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OLVASÓSZEMÜVEG

A „békeuszítók” titkai
■ Rajtam már csak azért sem
foghatott a szabadkômûvességet befeketítô propaganda, mert
családunk legendáriumában
elevenen élt a tény, hogy nagyapám egykor szabadkômûves
/ô még így mondta: szabadkômíves/ volt, azt pedig saját emlékeimbôl tudtam, hogy temetésén megjelentek a páholytestvérek is /például Supka Géza/,
és láncot alkottak a ravatala körül. Igaz, mire ez megesett –
1949 áprilisában – a mozgalom
már /sokadszor/ be volt tiltva,
de félni még nem kellett amiatt,
hogy néhány öregúr szabadkômûves módra adta meg neki a
végtisztességet.
Eszem ágában sincs privát
ügyeimmel traktálni az olvasót,
én valójában a Szabadkômûves
füzetek elsô, Trianon és a Szabadkômûvesség címû kötetérôl
írok, melyben fôképp dokumentumok és szorosan ezekhez
tartozó tanulmányok olvashatók, de számomra, fentebb jelzett érintettségem okán azzal a
többlettel, hogy érzelmileg is
van hozzájuk némi közöm.
/Például Supka Géza nevét
látva/. Vagy itt van a titkosság
és titokzatosság dolga, amit
nagyapám 1945 után már nevetségesnek tartott. Nacsády
Andrásnak, a Magyarországi
Nagyoriens szabadkômûves
egyesület elnökének bevezetôje
viszont épp azt hangsúlyozza,
hogy ennek immár vége: „Kilépünk a nyilvánosság elé” Kilépnek pedig azért, mert „Ideje
tiszta vizet önteni a pohárba és
publikálni minden hozzáférhetô dokumentumot”, ami jelen esetben a Triannnal kapcsolatos dolgokat érinti. Ennél örvendetesebb kezdeményezéssel
aligha rukkolhatott volna elô az
1991-ben újjáalakult mozgalom. Nemcsak azért, mert a szabadkômûvesség /vélekedjék
róla akárki akárhogy/ mindenestôl része a magyar mûvelôdéstörténetnek, de azért különösen is, hogy példát mutasson
abból, hogyan lehet szétpukkasztani a rosszhiszemû rágalmakat, nevetségessé, okafogyottá tenni a szabadkômûvesség elleni uszítást.
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Annak is csak örülni lehet,
hogy az antológia szerkesztôje,
Márton László író, aki nem elôször tesz valamit a szabadkômûvességet övezô homály eloszlatásáért, nem ragaszkodik a
formális idôrendhez, hanem a
problémák súlyának megfelelôen dönti el, mivel is kezdôdjék a tényfeltárás. Az ôsjobboldali, hiszterizáló ideológia legmakacsabb, legveszélyesebb és
legrosszzindulatúbb rágalmával: azzal, hogy a háborúért és
Trianonért a szabadkômûvesség a felelôs. Már az 1550/1920.
sz. belügyminiszteri rendelet,
amely a páholyok mûáködésének betiltását tartalmazta, ezt
közölte indoklásképpen: „A
szabadkômûveseknek a háború
felidézésében, a forradalomnak
és a bolsevizmusnak felidézésében való tudatos aknamunkája
köztudomású tény”. Dömötör
Mihályt /az ügyeletes minisztert/ ennen körömfeketényit
sem zavarta az, hogy közvetlenül ôelötte, 1919 májusában
Kun Béla tiltatta be a szabadkômûvesség mûködését... Felsorolhatatlan számú idézet bizonyíthatná, hogy a két háború
közti rendszer hányszor, hányféleképp s mi mindennel vádolta meg a mozgalmat, de az
biztos, hogy minden alkalommal hivatkozott mûködésének
titkos voltára, ahogy például
194O-ben, a Sorakozó c. lap
hasábjain vitéz Csenkeyné: „A
legnagyobb veszedelem a szabadkômûvesség. Nem áll ki a
porondra, nem helyezkedik
soha bátran szembe az emberrel, hanem alattomban, a napfénytôl elrejtôzve végzi nemzetrontó aknamunkáját!” Mi több,
a nemzetiszocialiszák lapjában,
a Magyarságban azt is megírta
egy bizonyos Wilhelm Köppen, hogy „a szabadkômûvesség felelôs a háború kirobbantásáért” – mármint a másodikért
is. S ha már úgyis benne vagyok, álljon itt még egy jellemzô idézet arról, mi volt a
szabadkômûvességben annyira
irritáló a mindenkori jobboldal
számára? Friedrich Hasselbacher adta tudtunkra 194l áprilisában az imént említett lapban:

„A szabadkômûvesség ideológiája a humanitás elvén épül fel,
melynek alapvetô követelése a
másokkal szembeni türelem...”
Helyben is volnánk: hiszen a
másokkal szembeni türelem a
rendszerváltás utáni idôk legfontosabb /és a legkevésbé
megoldott/, problémája mert
például, míg a humánumot és a
toleranciát elutasítani még a
mai szélsôjobboldal számára is
„szenáns” lehet, addig – legalább is ôk úgy vélik – ugyanez
büszkén felvállható a szabadkômûvesség elleni harc formájában. Erre is tömérdek példát
hozhatnék, de érjük be a leginkább szemet szúróval: a kiváló
atlétából kritikán aluli ideológussá süllyedt Balczó András
hirdette a kilencvenes évek közepén, hogy „istentagadóknak,
homoszexuálisoknak és szabadkômûveseknek nincs helyük a
magyar úton!”
Jelen könyv nem akar az ilyen
és hasonló nézetek vitairata
lenni, de talán mégsem árt felidéznünk, hogy megjelentetése
nemcsak azért esemény, mert
szenzációsak a benne olvasható
dokumentumok, például A
szabadkômûves Békeiroda felhívásai 1917-bôl, melyekbôl
éppen kiviláglik: nemhogy a
háború kirobbantásáért nem
terheli ôket felelôsség, de éppen azt tûzik ki célul, hogy
„meg kell szervezni a BÉKEUSZÍTÁST”. Idôszerûvé teszi –
sajnos – az is, hogy a vele szemben hangoztatott rágalmaknak
is redivivusa van manapság. Az
újabbkeletû „összeesküvéselméletek” idején nem árt azt látnunk itt, hogy például sose, létezett egyfajta „szabadkômûves
Vatikán”, vagyis amolyan nemzetek fölötti iránytóközpont,
sôt, épp azt tartották feladatuknak a háború idején, hogy „a
nemzeti szabadkômûvességek”
próbálják kiírtani „a nemzetiségi heccek és hódító célok bacillusait” – saját soraikból is.
Nemhogy világot átfogó, titkos
hatalma nem volt a mozgalomnak, inkább az lett a problémája még újonnan belépett tagjainak is – a két háború között
különösen – , hogy a szabadkômûvesség már nem volt több,
mint az egykor oly erôs polgári
radikalizmus
romantikája.
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Ahogy Tamási Áron /aki 193O
és 1935 közt volt páholytag/
vallotta saját élményeirôl: „A
társaság gyakorlati munkája jótékony szolgálatban jóformán
kimerül, szellemi téren pedig
nem haladja meg azt a színvonalat, melyet egy értelmes felnôttekbôl alakult öképzôkör
bárhol kifejthet” Éppen ezért
kellett ellenségeiknek démonizálniuk a mozgalmat, hiszen
magától nem volt az. A mai olvasó alapélménye a csodálkozás: vajon miért nem lehetett
már korrában is nyilvánosságra
hozni az itt található dokumentumokat? Például azokat,
melyekbôl a Trianonnal kapcsolatos vádak nevetségessége
is napnál világosabbá válik.
Elég csak az amerikai szabadkômûvesekhez /a párizsi békekonferencia idején/ írt felhívást
elolvasni, melyben jóelôre felhívják a figyelmet arra, hogy a
tragikus döntés „végtelen bajok
forrása” lehet. Lám, már akkor
érezték, hogy ebbôl fakad majd
fel a magyar irredentizmus zavaros vize. Meghatóak Jászi
Oszkár Naplójának részletei,
melyek azt az illuziót rögzítik,
hogy végül is miben reménykedtek a szabadkômûvesek: abban, hogy „egy lojális és demokratikus Magyarországgal
szemben Csehország hajlandó
volna a békeszerzôdés igazságtalanságait orvosolni”. Vajon
ekkora – fôként doktrinér értelmiségiekre jellemzô – naivitás
nem arról árulkodik, hogy a
szabadkômûvesség még tévedéseiben is alapvetôen jóhiszemû
volt? Ideje volna alaposan megfontolni azt is, amit e kötet lapjain Jean-Robert Ragache, a
Francia Nagyoriens volt elnöke
hangoztat: „A szabadkômûvesek ott vannak mindenütt, de a
szabadkômûvesség – sehol”?
Trianon és a Szabadkômûvesség
/Dokumentumok, tanulmányok/
S.G.B. kiadó /A Magyarországi
Nagyoriens megbízásából/, Bp.
2002, 76 old.

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Kálnay Adélt
KÁLNAY ADÉL (1952) író, Ózdon
született, 1971 és 1974 között a sárospataki Coménius Tanítóképzô Fôiskolára
járt. Elôbb Ózdon, késôbb Budapesten,
majd 1975 óta dunaújvárosban tanít.
1991 óta publikál. eddig tíz könyve jelent meg. Munkásságát Greve-díjjal
(1999), Pro Cultura Intercisae-díjjal
(2000), valamint az Év Könyve-díjjal
(2001) ismerték el.
– Írói pályája szokatlanul, a Zsuzsi címû, felnôttet, gyereket egyaránt elbûvölô meseregénnyel kezdôdik. Tudatosan törekedett arra, hogy gyerekközönséghez is szólni tudjon, (ahogy Kaffka Margit se
érezte rangján alulinak, hogy megírja a Kisemberek,
barátocskáimat), vagy csak könnyebb volt elindulni a pályán meseíróként?
– Miután tanítónô vagyok, természetes, hogy
a gyerekekhez szóltam elôször. Fél életemet velük töltöm, s tudom, mennyire éhesek a szép,
emberi szóra. A mesét rendkívül fontosnak tartom. Igen értékes, nekem szóló üzeneteket kaptam tôlük gyerekkoromban, olyan üzeneteket,
melyeket ugyan csak felnôttként értettem meg
igazán, mégis észrevétlen iránytûim voltak
hosszú évek során. A jó mesék tanítanak, akinek füle van, hallja. Saját gyerekeimnek is olyan
meséket meséltem, melyekrôl azt gondoltam,
hogy egyszer használni tudják azt, amit belôlük
megértettek. Gyerekeknek mesét írni óriási felelôsség, mert lélekformáló erôvel bír. Nagyon
kell vigyázni, ezzel a hatalommal. Hiszem továbbá, hogy a jó mese a felnôttnek is szól. Én
ilyen meséket, történeteket szeretnék írni.
– Régi és nem is ok nélküli panasza a kritikának, hogy szinte eltünt a novella mûfaja, az írók
már vagy nem tudnak vagy nem akarnak történeteket elmndani. Az Ön eddigi köteteinek fele elbeszéléseket tartalmaz. Honnan ez a vonzódás a
mûfaj iránt?
– A novellában azt szeretem, hogy hamar kész
van. Rágondolok egy szereplôre vagy helyszínre
s máris ott van a fejemben egy pillanat alatt az
egész történet. Olyan mint egy festmény vagy
egy fénykép. Látni a szereplôket, s belôlük, meg
abból, ami körülöttük van, tudni, érezni lehet a
múltjukat, de még a jövôjüket is. A novella nekem olyan, mint mikor gyerekkoromban sötétedés után végigmentünk az utcán, s beláttam a
kivilágított ablakokon. Egy régi szekrényt láttam
vagy asztalt, valaki lehajolt éppen, egy magas,
ôsz hajú asszony átment a szobán, nevetést vagy
tányérzörrenést lehetett hallani, ennyi volt csupán, s én már vittem haza magammal az egész
házat a konyhával, a szobákkal, s a többi nem
látható, de érezhetô szereplôvel . . . nekem ez a

novella. Egy kép, egy jelenet, s ami mögötte van
vagy mögötte lehet. Ez a sors. El kell mesélni
ôket, muszáj, nincs mit tenni.
– Legtöbb elbeszélése olyasmit örökít meg, ami
független a politikától és a történelemtôl. Nyomasztó gyerekkoro élmények, álmok, temetések, árvaházak, idôs emberek emlékezései – szinte a 20.
század bármely szegletében lejátszódhatna mindez,
a történeteken nem sok nyomot hagy az idô. Egyik
novellájában szerepel egy ketyegô, de mutatók nélkül járó óra – az is mintha e törekvés szuggesztiv
jelképe lenne. Azért ír így, mert úgy érzi, az ilyen korok fölött lebegtetett történések kevésbé romlékonyak? Az ilyen nû ötven, száz év mulva inkább átélhetô lesz az akkori olvasó számára, mint az egyegy korhoz rögzített elbeszélések?
– Valóban általában nem jelölök meg konkrét helyszíneket vagy idôt, ám ezt csupán így
visszatekintve állapítom meg én is, mint jellemzôt. Azt hiszem, gyakran tényleg nem fontos ez. Hiszem, hogy noha évtizedek, évszázadok múlnak sebesen, az ember folyton ugyanazokkal a problémákkal szembesül. Szegénység, gazdagság, születés, betegség, halál, félelmek és szorongások, örömök, vágyak, álmok,
körülmények, határok . . . Ugyanakkor sok írásomban elég konkrét az idô, s a tér is. Ilyen a
Háborús történet, amely az I. Világháborúban
játszódik vagy a Kedves Naplóm, mely a hatvanas évek végén egy kisvárosban. Az átélhetôséget szerintem nem elsôsorban az adja,
hogy tudom pontosan mikor és hol játszódik
amirôl írok, hanem az, mennyire tudom odavonzani a történetbe az olvasót. Ezt pedig
csak a hû megidézéssel lehet: a képekkel, a színekkel, a hangulat megteremtésével.
– Írásaiban gyakran szerepelnek azok az elesettek, akiknek sorsát egyik novellájában így jellemzi:
„Beültünk a magunk építette börtönbe”, másrészt a
testi-lelki kiszolgáltatottság. a nyomor, vagy valamilyen elôitélet sujtja ôket, mint például egyik legemlékezetesebb hôsét. egy cigányfiút. Honnét ismeri
ôket ennyire?
– Az elesett emberek iránti vonzódásom él,
mióta az eszemet tudom. Segíteni szeretnék,
mert érzem a sorsukat, s tudom, hogy rossz
nekik. Segíteni szeretnék, de nem tudok, talán
mert félek, talán mert nem is lehet. Sok ilyen
elesett embert ismerek, tanítottam olyan gyerekeket, akiknek az életébe én belepusztultam
volna . Rengeteget tanultam tôlük. Ugyanakkor nem kell ismerni minden szerencsétlen
sorsú embert ahhoz, hogy érezzem az életüket. Ez a képesség talán velem született, s
mondhatom nem könnyû cipelni. Egyébként
az a bizonyos cigányfiú a Hazatalálni címû
novellámban a barátom, s örömmel jelenthetem, a valóságban jól alakul az élete.
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– Hôseinek realitást és fantasztikumot ötvözô látomásai, némelyik Bergman-film nyomasztó álmaival vetekedô víziói azt sejtetik, hogy mûveinek
filmrendezôkkel való találkozásából különös, összetéveszthetetlen világ születne filmen is. Ne,m gondolt-e még arra, hogy forgatókönyvvel vagy valamilyen más drámai mûfajjal is próbálkoznia kellene?
– Ó, persze, micsoda öröm is lenne a találkozás egy filmrendezôvel! Nagy szerelmem a
film, Tarkovszkij, Bergman, Fellini, Wenders .
. . Úgy látják a világot, az embereket, ahogy én
is láttatnám filmen, ha tehetném. A filmben
ott van minden, együtt. Ott egyetlen képpel
megteremtôdik az a milliô, az a hangulat, amit
szavakkal oly nehéz és hossadalmas megfesteni. De hát ilyen találkozás csak a mesében van
vagy a filmeken . . .Forgatókönyvet most írok
elôször, ugyan nem filmhez, hanem színdarabhoz. Izgalmas nagyon. Dunaújvárosban a
Bartók Mûvészetek Házában mûködô iskolaszínház bízott meg, hogy a Ház ötvenedik
születésnapjára írjak színdarabot. Meseregényembôl, a Szivárványországból írom most
éppen nagy kedvvel, kíváncsian.
– Min dolgozik jelenleg? Mit olvashatunk Öntôl
legközelebb?
– Jelenleg két elkezdett munkám van. Az
egyik egy ifjúsági regény, ennek még nagyon
az elején vagyok, mert a másik erôsebben jelentkezik. Ez a másik pedig egy regény az ötvenes évek elejérôl, 1957 – ig. Két kisgyerek
szemléli a világtól elzárt völgyben zajló eseményeket, annyit látnak meg a történelembôl,
amennyi látszik a felnôtteken belôle. Értelmeznek és félreértelmeznek, értenek és félreértenek. Ártatlanságuk és tisztaságuk szöges ellentétben áll az egyáltalán nem ártatlan, kusza
és zavaros felnôtt világgal. Ãk nem ítélkeznek,
csupán figyelnek, létük mégis éles tükröt tart
mindnyájunk elé. Ennek a regénynek néhány
részlete megjelent már a Holmiban, az És –
ben, az Árgusban. Remélem a tél csendességében el is készülök vele. Az pedig, hogy legközelebb milyen könyvet lehet tôlem olvasni, az
sajnos nem rajtam múlik. Két meseregényem,
s egy ötvenkét rövid mesébôl álló meséskönyvem keresi gondos kiadóját. Reménykedem,
eljön az idejük.
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SZEMMAGASSÁGBAN

A közép is égtáj
félcédulái
■ A legutóbbi évtized folyamán
különféle kiadók viszonylag sok
különbözô szimbólumtárat bocsátottak rendelkezésünkre. Ezeknek közös, elemi gondja mindig a
kör megvonása, a szócikkek tartományának mérlegelése: mi szimbólum, és mi nem az; miképp legyen épp önmagával arányos,
nem túl tág és nem túl szûk a
gyûjtemény. (Jobb, ha kissé bô,
mint nemrégiben az Enciklopédia Kiadó remek és szellemes Hetes lexikona, amely olyannyira
ügyel a kitüntetett szám kísérô jelenségeire, a hetest valamiképp
tartalmazó mûcímekre – lásd:
Heti Hetes –, hogy az ember
néha azt hiszi: egy kezén hét ujja,
egy percben hét másodperc van.
Persze a tárgyát komolyan, szakszerûen kezelô mû cinkos iróniájába ez a játékosság, akár az asszociatív képzelgés is belefér.) A Szukits Kiadónál jelentkezô Tokaji
Zsolt eleve a nehézségek bejelentésével kezdi: „A kínai jelképek,
szimbólumok bemutatására vállalkozó mû, legyen bármilyen
részletes, bármilyen terjedelmes,
szerzôje, szerkesztôi legyenek
bármily alaposak, bármily körültekintôek vagy épp rigorózusak,
sohasem lehet teljes és tökéletes.
Ilyen könyvet, lexikont, enciklopédiát készíteni teljességgel reménytelen és lehetetlen feladat.
Ez a könyv mégis a Kínai jelképtár címet viseli”.
A kötet aztán be is mutatja e nehézségeket, sôt tetézi mindezt elkerülhetô hibákkal is. A mohamedán (ember) önmagában nem jelkép, de a szónak helyet akartak
szorítani a könyvben, a nélkülözhetetlen háttértudás érdekében. A
Buddha címszó roppant rövid, és
a buddhizmussal, valamint az utalásokkal kiegészítve is szegényes,
például ahhoz képest, mekkora
terjedelmû a gránátalma vagy a
harang értelmezése. (Elképzelem,
miként dühöngött Temesi Ferenc
író, minden kínai tudnivalók tudója, ha kézbe vette a mûvet…)
Egészében mégis hasznos és színvonalas eligazítás ez (bár akár csak
a nemrég érintett, a Panoráma kiadta Kína útikönyvben is nemegy-
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szer eltérô magyarázatokat, összefüggéseket találok.) A szerzô hitelesen, világosan fogalmaz, felépíti
azt a szükségképp redukált jelképvilágot, amelyet munkája szellemi
tereként létrehoz. Mélyen elgondolkodtat tömör ismertetéseivel is
(köztük: Kínában hagyományosan öt égtájat különböztetnek
meg, mert a közép is égtáj; piktogramja a legrégebbi írásjegyek
egyike: céltábla centrumát metszô
nyílvesszô), és valamiképp megnyugtató és gyarapító új ismeret
mondjuk az, ha – a színjátszás
szócikk szerint, melynek tárgya
önmagában szintén nem egyértelmûen jelkép – „a kalapon viselt fácántoll azt jelzi, hogy az illetô
nem kínai”.
Innen – a színháztól – csak egy
„lapozás” a Korona Kiadó újdonsága: a Házigazda – vendégségben
reprezentatív
albumsorozatát
nyitó Verebes István-portrékönyv.
Odze György tollából, Szebeni
András fényképeivel (Jordán Gergely szerkesztésében, Richter
Andrea terve alapján), Verebes
kommentárjaival fûszerezve páratlanul szép, a képes-vallomásos)színes-pletykás-olvasmányos) pályaösszegzés mûfaját magas nívón
kiteljesítô könyv, könyvtárgy keletkezett. Milyen mûvészszemélyiség a kötet hôse? Alkatának, tehetségének,
tevékenységének
összetevôit a mozaikos szöveg és a
számos felvétel segítségével magunk regisztrálhatjuk és olvaszthatjuk egybe, mert bár nem ritkák
az expressis verbis kimondások –
szeret rezonôrködni; makacs; keveset, tartalmasan és katonásan alszik (a fontos eseményeket, így
egyik gyermeke születését átalussza, fôiskolai felvételének híre
álmából felköltve éri); nôcsábász
és lovag, gyakorlatias és lusta, érzelmes és hûvös stb. –, sem a
„megszólító” Odze, sem a „megszólított” Verebes nem kergeti a
„teljes” személyiségrajz illúzióját.
Keményen megdolgoztak ezért a
könyvért, mely nem két-három
„összeülés”, hanem idô- és érzelemigényes utazások, visszalátogatások, találkozások, egymást-kínzások eredménye: intenzív emlé-

kezés, mérlegelés és elemzés is kellett hozzá. Odze György a pulzáló hosszú és az odacsapó rövid
mondataival úgy dolgozik, mint a
jó teniszezô. Hosszú labdamenetek; idônként egy-egy ász; néha
kettôshiba. Utóbbi fôleg olyankor, ha (tudat alatt) verebesebb
próbál lenni Verebesnél, meg
amikor nem korrigálja az adattévesztéseket. Ha egy most ötvennégy éves, „többházasságos” és
többgyermekes mûvészférfi „legalább száz lakásban lakott élete
során”, akkor – és nem a lakások
miatt –minden negyedév számít,
és nem lehet tájékozódási pont,
hogy „Várkonyi Zoltán 1980-ban
halt meg”, hiszen 1979 tavaszán
hunyt el. Verebes István szuverén
értékítéleteit és vélekedéseit természetesen nem –, de a memóriacsúszásait javítani illett volna.
Szebeni András mesteri fotói
mindig simulnak a fragmentáló,
kaleidoszkopikus szöveghez, egyben külön életet is élnek. Úgy
fényképezi a kassai teátrumot – a
Divadlo Janka Borodáãa felirattal
–, hogy Verebest is odalátjuk, pedig ô egy lappal odébb van, a magyar színházban, Kassa Tháliájában (a két homlokzat önmagáért
beszél). Az épületfotózás igen
fontos e kötetben; persze az arcés jellemfotózás még inkább. A
fekete-fehér képek olykor túlpoetizáltan, túlfilozofáltan mesterkéltek, ám ezek is kiváló kompozíciók. Sôt, a színes felvételek pazar képvilága, dús, informatív
narrációja ellenére ezek sorában
áll a talán jóserejû Lear-Verebeskép (43. oldal), valamint a Törôcsik Mari univerzum-orcáján, a
szemüveg két lencséjében megbújó Verebes-kettôsportré. Ezek
is, mint a legtöbb fénykép, többet
mondanak önmaguknál (magát
Szebenit is mondják). Sugalmazzák, hogy az író-színész-rendezôdirektor-mûsorvezetô „öt égtáj
felé” (vagy lelkében a közép uralta öt égtájjal) él. Akár „szereti” valaki Verebest, akár nem, elismeréssel forgathatja e színház- és
kortörténetként is olvasható portrét egy talentumos színházi emberrôl (aki cyranói módon radikális önkritikára képes, már csak
azért is, hogy a „külsô” kritika ne
nagyon legyen ínyére).
A könyv populeritását szolgálják
Verebes kedves receptjei: a gasztronómiai kultusz. Szöveg és kép
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mellett a recepteken kívül szívesen láttam volna még egy-két dolgot. Így a mûvész kézírását, festményeit. Firkáit akár. Feuer Mária
A firka lélektana címû könyvének
(Akadémiai Kiadó) útmutatása
nyomán kísérletet is tehetnék a
dekódolásukra. Aligha járnék teljes eredménnyel. Bár a szöveget
átjárja a derû fuvallata, bizonyára
szakszerû munkának szánták – akkor viszont kétséges, hogy a pszichológia számára minden rajzocska azt jelentse, amit jelképszerûen sûrít. Aki tíz-tizenöt vonalból és egy pontból félig-meddig
véletlenszerûen sünt ügyetlenkedik a papírra, „környezetét óvatosan figyelô, fürge, tettrekész ember”? Csak a labdát firkáló személy játékos? És ha a sün után besatírozott négyzet jön („a firkáló
fél a nyitottságtól”), és arra hagyma („belsô keresés”, talán Peer
Gyntileg)? Horváth Andrea kedves firkarajzai a Bárd Johanna tervezte narancssárga könyvet abban
a terrénumban tartják, ahová leginkább való: a játékos jelképtár
közelében.
Liszt Ferenc elég csúnyán írt: pacázott, áthúzott, merôlegesen elfuttatta a sorokat. Rajzocskája
nincs azokon a hasonmásokon,
amelyek a Liszt-emlékek Szekszárdon fényképoldalait megtöltik.
Vendel-Mohay Lajosné nagyon
gondos munkáját még 1986-ban
tette közzé Szekszárd Város Tanácsa és a Béri Balogh Ádám Megyei
Múzeum. Jómagam a minap már
a Wosinsky Mór (1907-ben elhunyt apátplébános, régész, múzeum alapító) nevét viselô intézményben vásároltam meg, 25 (huszonöt) forintért. Annyiért,
amennyiben tizenhat esztendôvel
ezelôtt került. Árát nem ragasztották át kis fehér címkével, ráírva
(kézzel) azt (mondjuk) 950 forint.
Remek forrás. Oldalpárjaiból, tipográfiájából, elmosódott fényképfelvételeibôl korhangulat árad,
kifejtései a Liszt-életmû egy periferiálisabb adaléka felôl is a centrum irányába tartanak.
Huszonöt forint. A Verebeskönyv kétszázhússzor ennyibe kerül. Így van rendjén: más formátum, s megéri az árát. De kérem a
szekszárdi múzeumot: ha igazgató úr vagy más illetékes kezébe
kerül e pár sor, ne kapjanak észbe,
s hadd maradjon továbbra is az a
25 forint – 25 forint!

EURÓPAI ÍRÓKONGRESSZUS

Az alkotó
a leggyengébb láncszem
25 éve alakult meg
az Európai Írókongresszus
■ Meglehetôs érdektelenség
övezte az Európai Írókongresszus III. Európai Fórumának budapesti sajtótájékoztatóját. Pedig a fórum olyan
érdekfeszítô kérdésekkel foglalkozott, mint például: olvasnak-e még egyáltalán az
emberek, vagy csökkentik-e
az elektronikai eszközök az
irodalom társadalmi és kulturális jelentôségét. Ki engedheti még meg magának
az irodalom „luxusát”, amikor világszerte mélyül a szakadék gazdagok és szegények
között? Hogyan befolyásolja
a profitorientált gazdasági
rendszer az írók munkakörülményeit és az olvasáskultúrát? A magyar írótársadalom elôtt ráadásul nem ismeretlen az Európai Írókongresszus (European Writer’s
Congress, azaz EWC), hiszen egyszer már tartott itt
szemináriumot. Negyedévszázados fennállást azért ünnepelte a szervezet éppen
Budapesten, mert ezzel ráirányította a figyelmet a volt
szocialista országokra, amelyek a küszöbönálló EU csatlakozás okán hasonló problémákkal küzdenek a kultúra
területén, mint a nyugati társaik. A hazai vendéglátó a
Magyar Írószövetség, valamint a JAK, mely most nyert
felvételt a kongresszusba és
életkor tekintetében is a szervezet legfiatalabb tagja. Kalász Márton, az Írószövetség
elnöke megtisztelônek tartotta, hogy itt rendezték meg
az eseményt és reméli, hogy
a szerzôk érdekvédelme,
amely eddig nem mûködött
jól, végre mûködni fog. A hidegháború idején, 1977-ben
Nyugat-Berlinben részben
azzal a céllal alakult meg a
szervezet, hogy fórumot biztosítson az Európa keleti és
nyugati felében élô írók

kommunikációjának és a cserekapcsolatoknak. Mára 28
ország 51 írószervezetét,
közvetve mintegy ötvenezer
alkotót képvisel. Évtizedek
óta különbözô fórumokon,
konferenciákon és szemináriumokon küzdenek az írói
jogérvényesítésért, a kisebb
nyelveken való alkotás védelméért, valamint az uniós
kultúrpolitika befolyásolásáért. Tulajdonképpen az írók
minden ügyes-bajos dolgával
foglalkoznak: szerzôi jogvédelemmel, (jog)díjszabással,
adóügyekkel és társadalombiztosítással, az eladott
könyvek utáni díjazással,
vagy a könyvtári kölcsönzési
jogokkal. A szerzôi jogokról
megjelentettek egy háromnyelvû kézikönyvet is. A legaktuálisabb kérdés jelenleg
kétségtelenül a digitalizálás,
azaz az elektronikus terjesztés. Az elektronikus eszközök legkülönfélébb fajtái
használják fel az egyéni alkotásokat anélkül, hogy az alkotókat bárki is honorálná.
Egy leendô Alapszerzôdésben – ahogyan Hans Peter
Bleuel, az EWC alelnöke fogalmazott – ezért az lenne a
legfôbb törekvésük, hogy az
alkotókat
megvédjék
a
visszaélésektôl, mûveiket a
tisztességtelen gazdasági felhasználástól. Az október
24–27 között a Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban
megrendezett
fórumon
olyan témakörök szerepeltek, mint a digitalizálás, a piacorientáltság, az olvasásszociológia, illetve az európai
kultúrpolitika. A magyarok
közül az Írószövetséget képviselô Kalász Mártonon kívül Szabó Magda, SzegedyMaszák Mihály, Gyertyánfy
Péter (az ARTISJUS Magyar
Szerzôi Jogvédô Iroda fôigazgatója) és Inkei Péter (a

Budapesti Kulturális Obszervatórium igazgatója) vettek
részt a kerekasztal-beszélgetéseken. A JAK összeállításában 12 kortárs író mûveinek
fordítását is bemutatták egy
felolvasóesten. Jochen Kelter
svájci költô és Hans-Peter
Bleuel író-történész, az
EWC alapítói és elnökei
mellett többek között felszólalt Jaan Kaplinski, a neves
észt költô, Dubravka Ugresic, horvát-holland író, Elaine Feinstein angol költô,
Adolf Dietz a szerzôi jogok
szakértôje, vagy Mercedes
Echerer színész, az Európai
Parlament Kulturális Bizottságának tagja. A külföldi íróvendégek a könyvtárnak
ajándékozták mûveik egyegy példányát.
Sz. Zs.

A vers vers
marad
Interjú Jaan
Kaplinskival
■ Az Európai Írókongresszus 25. Jubileumi Konferenciája alkalmából érkezett
hazánkba Jaan Kaplinski észt
költô, esszéista, publicista,
mûfordító, az észt költészet
kiemelkedô alakja. Kaplinskit tartják az észt prózavers
megteremtôjének. Köteteit
szinte valamennyi európai
nyelvre lefordították. Magyarul legutóbb megjelent
mûvei többek között: Egy s
más, A lehetôségek lehetségessége, Hitetlenség a hit.
– Ön nagyon aktív író, számos
területen fejti ki véleményét.
– Igen, írok politikáról, természetrôl, tudományról.
– És az irodalom?
– Ha valaki író, akkor irodalomról írni olyan, mintha egy
helyben forogna az ember.
Más témák jobban foglalkoztatnak.
– Például a politika?
– Mindenek elôtt a politika.
Kelet-Európában még mindig
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sok írót találunk a politikusok
között. Az önök volt köztársasági elnöke, Gönz Árpád is író,
mûfordító, a cseh elnök, Hável is író, és lehetne még folytatni a sort. Mások azért választották az írást, mert a politikában nem termett számukra
babér, mint például a mi volt
elnökünk Lennart Meri.
– Mit gondol, az emberek jobban hallgatnak az írókra?
– Valaha így volt, de ez már
a múlté. Egyébként meg az újságíróktól a szórakoztatást
várják, hogy popénekesekrôl
írjanak, ilyesmi.
– Ön lírájában is sokat foglalkozik a természettel, az ember és természet viszonyával.
– Többé-kevésbé igaza van.
Amit természetnek hívunk,
sokszor fellelhetô a verseimben, nem mint háttér, keret,
hanem mint vezérmotívum.
A klasszikus európai festészetben mindenütt fellelhetô a
természet, de legtöbbször,
mint háttér van jelen, fákat látunk, hegyeket, állatokat, melyek nem játszanak szerepet.
Az elôtérben embereket ábrázol a kép, rajtuk van a hangsúly. A klasszikus kínai festészetben ezzel szemben a természetnek sokkal fontosabb
szerep jut. Ha egy képnek,
mondjuk, az a címe, Három
filozófus beszélget Konfóciuszról, akkor nagy, erdôborította hegyeket látunk, s valahol, ha keresgélünk, három
pici alakra bukkanunk. Az én
költészetem is hasonló. Mint
a klasszikus kínai festészet.
– Milyen kihívásokkal néz
szembe egy ilyen költészet a modern, iparosodott, természettôl
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mind inkább eltávolodó, ahogy
ön nevezte, szórakozásra vágyó
emberek világában?
– Nem tudom. Ezek a problémák egyre égetôbbek. Nem
lehet besöpörni ôket a szônyeg alá. A természettel nem
lehet kompromisszumot kötni. Kompromisszumot lehet
kötni terroristákkal, de nem a
természettel. A természet fütyül ránk. Mi meg még mindig
nem értjük a természetet.
– Mit ért ezalatt?
– Leginkább a természettudományokat, fizikát, kémiát,
ökológiát, biológiát, genetikát. Ilyesmit. Emellett gondolok az empátiára, emocionális
megértésre. Ezek is fontosak.
– De az ön megközelítése nem
természettudományos.
– Elég sokat foglalkoztam
ökológiával is, nem vagyok
természetesen szakértô, de értek annyit hozzá, amennyit
mindenkinek értenie kellene.
Sajnálatos, hogy a természetés bölcsésztudományok eltávolodtak egymástól, én ezért
próbáltam meg mindkettôt tanulni. Tanultam matematikát,
botanikát, melyek jól megvannak a költészettel.
– Akkor befolyásolják a természettudományok az irodalmi
munkásságát.
– Hogyne.
– A klasszikus kínai festészethez
hasonlította költészetének természethez való viszonyát. Ez jelenti
a kínai vagy más távol-keleti filozófiák iránti vonzódását is?
– Nem jellemzô. A buddhizmus ugyan érdekel, fôleg,
ahogy Japánban értelmezik,
taoista vonásokkal átitatva.
De más vallásokba nem mélyedtem el, eléggé inkompetensnek tartom magam ebben
a kérdésben.
– Merre tart az európai költészetben a mai észt líra?
– Európa nagy változásokon
megy keresztül, melynek következményeként a fiatalabb
generációnak kitüntetett feladat jut. Nagyon tehetséges fiataljaink vannak. Amit írnak,
néha nagyon különbözik attól, amit mi írtunk. Leginkább
agresszív és modern. Persze
azért létezik egy folytatása a
tradícióknak, de a legtöbben
más utakon járnak.
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– A kongresszus egyik jelszava:
Írók az elektronika korszakában:
belépés megtagadva.
– Tudja, Negyven évvel ezelôtt én írtam az elsô programok egyikét számítógépre. Akkoriban akkora volt egy számítógép, mint egy szoba, és nagyon zajos. Nyugodtan mondhatom, nem ijedek meg a technikától. Nagyon sok hóbortot,
divatot láttam már életemben.
A kibernetika például nagy divat volt a Szovjetunióban, minden, amit gyártottak, kibernetikus volt. Ez ma már sokunk számára technikatörténeti érdekesség. Ez a mai, túlkompjuterizált
világ erôsen emlékezete engem
a kibernetikus idôkre. A hatvanas évek elején azt hitték, hogy
a kibernetika minden problémánkat egy csapásra megoldja,
persze nem oldotta meg. És
persze a számítógépek sem fogják. Sôt, rengeteg problémát
gyártanak. Persze rengeteg elônye van. Én például elég sok
idôt töltök a saját honlapommal. Érdekes irodalmi mûfaj.
Egy honlapon mindig mindent
meg tudok változtatni. Egy élô
organizmus. A könyv, ha egyszer készen van, akkor készen
van. Egy website sosincs készen. Hirtelen rádöbbenek,
hogy egy rossz sort ki kéne vennem, és átírni a szöveget. A szöveg mindig változik. Különös.
– Új költészet születik a nettel?
– Nem hinném. A vers vers
marad. Az irodalom más erôknek engedelmeskedik.
V. G.

Folyamatos
részesedés
a haszonból
Beszélgetés
a szerzôi
jogokról
Adolf Dietz-cel
■ Adolf Dietz a Max Planck
Intézet professzora, a nem-

zetközi szabadalom, szerzôiés versenyjogok szakértôje.
Évekig volt az Európai Unió
Versenybizottságának szakértôje. A mai napig a szerzôi
jogok kutatója, az Európai
Unióban a szerzôi jogok harmonizációja elképzelhetetlen az ô kutatásai nélkül.
– Ön az Európai Írókongresszus 25. Jubileumi Konferenciája alkalmából érkezett Budapestre.
– Különleges a szerepem
ezen az írókongresszuson,
tudniillik jogász vagyok nem
író, s mint a szerzôi jogok
szakértôje vagyok jelen.
Amint talán tudja, a szerzôi
jogok rendszerében kisebb eltérések mutatkoznak. Németül, franciául, magyarul a szerzôi jog megnevezi a személyt,
akinek a jogait védi. Az angol
copyright kifejezés viszont
teljesen neutrális, hallgat magáról a személyrôl, akinek az
érdekeirôl szó van, szerzôkrôl
és elôadókról. A copyrighttal
elvész az összefüggés, hogy
mit is jelent maga a szó. Többek között erre a veszélyre
szeretném felhívni a jelenlévô
mûvészek figyelmét.
– Mi a tapasztalata a magyar
szerzôi jogokkal?
– Münchenben dolgozom
a Nemzetközi- és Versenyjogok Intézetében, szellemi
tulajdonra és szerzôi jogokra
specializálódtam, így a közép- és kelet-európai szerzôi
jog fejlôdésével is foglalkozom, beleértve Magyarországot. Sôt, magyar szakemberekkel is volt szerencsém
dolgozni. Azt kell, hogy
mondjam, a magyar jogszabályok nem is olyan rosszak.
Többé-kevésbé megfelelnek
a kihívásoknak, alkalmazkodnak a fôbb európai
irányvonalakhoz. Más országokkal összehasonlítva papíron nagyon jó magyar törvények vannak. A gyakorlat
persze teljesen más képet
mutat. De maguk a jogszabályok nagyon jók, modernek, felveszik a versenyt más
európai országok hasonló
törvényeivel.
– Milyen követeléseket támaszt az Európai Unió a szerzôi jogok terén?
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– Ezidáig hét pontra terjedt
ki jogharmonizáció. Az eddigi eredmények dicséretre
méltóak. A kérdés az, hogy
azokon a területeken, amelyeket a harmonizáció nem
érintett, történik-e elôrelépés. Például az alkotói körök, csoportosulások jogainak terén. Van még egy figyelemreméltó szféra, amit
Németországban úgy hívunk: szerzôi jogok felhasználására vonatkozó jogszabályok. Ez tulajdonképpen szabályozza a szerzô és szerzôdôpartnere – például kiadók,
producerek – közti kapcsolatot. Ez mindeddig szabályozatlan Európában.
– Gondolom sok problémájuk
akad az internettel is.
– Az internet nagyon Janusarcú eszköz. Rengeteg elônye
mellett nagy veszélyt is jelent
mindenki számára, akinek
szerzôi jogai vannak. Az internettel határtalan lehetôségek nyílnak meg a publikálásra. Mindenki publikálhat.
Akinek kedve szottyan, készít
egy honlapot, és felteszi a saját munkáit, és elôfordul,
hogy más szerzôk munkái is –
a kellô díjazás nélkül. S ha ez
mondjuk Hawaiiban történik, vagy olyan helyen, ahol
nincsenek szerzôi jogok, akkor semmi eszköz nem áll a
szerzô rendelkezésre, hogy ellenôrizze saját munkáját vagy
annak felhasználását. Természetesen kifejlesztettek néhány módszert, amit technikai védelemnek nevezhetünk,
s melyekrôl nemzetközi szerzôdések is születtek. Ez arra
kötelezi a szerzôdést aláíró
országokat, hogy bevezessenek néhány eljárást, amely interneten csak egy kulcs segítségével teszi hozzáférhetôvé
a védett szellemi terméket.
Kell a kulcs? Akkor fizess.
Persze, mint minden ez is hamísítható. Ezért a kulcsot is
védelem alá kell helyezni.
– Milyen kulcsok vannak? Jelszavak?
– Jelszó, elôfizetés, szerzôdés. Akik nem írták alá a
szerzôdést, nem férhetnek
hozzá az anyaghoz. A szerzôi jogokkal visszaélôk, például rádiók, televíziók azzal
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szoktak érvelni, hogy ôk egyúttal reklámozzák is az anyagot, ezért nem akarnak érte
fizetni. A szerzôi jogok
szempontjából nem érthetünk ezzel egyet az érvvel,
nekik is fizetniük kell,
amennyiben saját céljaikra
használják fel az anyagot.
Végül is üzleti érdekeiket
tartják szem elôtt. Sajnos az
illegális használat gazdasági
hatásairól nagyon keveset állíthatunk bizton, hiszen túl
sok a ha és a volna. Kétmilliót adhattam volna el,
ha…de az Internet miatt
csak egymilliót adtam el. Ezt
lehetetlen bizonyítani.
– Nem gondolja, hogy az árak
csökkentésével meg lehet akadályozni a jogvédett anyagok illegális másolását, terjesztését?
– Ez nem jogi érv. Noha a
piac elszalasztotta a lehetôséget, hogy olcsón tegyen
hozzáférhetôvé munkákat az
internet segítségével. Most
persze panaszkodnak, hogy
csak veszteség érte ôket, elô-
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nyük semmi sem származott
az internetbôl. Én jogász vagyok, nem közgazdász, nem
tudom, hogy igazuk van-e.
– Érdekli ez az egész magukat
az írókat?
– Ha a jogszabályok nem
garantálják, hogy a szerzôk is
részesüljenek a haszonból,
ha csak az ipar profitál, a
szerzô nem, akkor az írók
passzívvá válnak. Úgy gondoljuk, hogy a szerzôi jog
egy permanens részesedést
jelent a haszonból. A kiadók
elôszeretettel hangoztatják,
hogy ôk megveszik a jogokat, amiért a szerzô pénzt
kap, azután azt csinálnak
vele, amit akarnak. Mi más
véleményen vagyunk, a szerzôi jog nagyon-nagyon
hosszú védelmet kell élvezzen, s csak oly módon lehet
felhasználni, hogy garantálja
a szerzô folyamatos részesedését, ameddig csak haszon
van. Ez a lényeg.
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A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése tagjainak

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének Igazgatótanácsa a 2002. október 21-ei ülésén egyhangúlag elfogadott állásfoglalása szerint arra kéri az MKKE minden könyvkereskedô cégét, valamint könyvárusítási tevékenységet is folytató könyvkiadó tagjait,
hogy üzleteikben ne forgalmazzák az NBA Kiadó Nyíregyháza jelzéssel napvilágot látott Magyar festôk és grafikusok életrajzi lexikona
I–II. címû kiadványt, amely az Enciklopédia Kiadó 3 kötetes Kortárs
Magyar Mûvészeti Lexikona szócikkeit – a szerzôk és a kiadó hozzájárulása nélkül –, törvénytelenül használja fel. Az Enciklopédia Kiadó
a fent említett kalózkiadás ügyében a hivatalos eljárást megindította.
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése
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A haza egy érzés
Stephan Lang
hollandul ír
szülôföldjérôl
Mindig vannak, akik nem a saját hazájukban válnak prófétává. A nemrég megrendezett holland irodalmi fesztivál egyik
résztvevôje sokunk meglepetésére egy magyar, pontosabban erdélyi származású író volt. Stephan Lang, azaz Láng István közel harminc évesen hagyta el Romániát és továbbment Nyugatra. Egy nagynéni segítségével Hollandiában telepedett le.
Könnyedén elsajátította a nyelvet. Tanult és dolgozott újságíróként, dramaturgként, forgatókönyvíróként, színházi rendezôként és tévés sorozatok írójaként, de volt tolmács a törvényszéken és betegápoló is. Elsô, holland nyelvû regénye 52 évesen
jelent meg, de a holland irodalmi köztudatba a másodikkal (A
vakondvadász) került be igazán.
– Már forgatókönyvíróként is
foglalkozott magyarországi témákkal.
– Magyarországi Mária címmel forgatókönyvet írtam a
XVI. századi állapotokról,
Mohácsról, Zápolyáról és
Habsburg Ferdinándról. Magyarországon is végeztem
hozzá kutatásokat, vagy hatvan könyvet olvastam el hozzá
öt nyelven. A film elkészült, sikeres lett. Talán ez volt a legjelentôsebb forgatókönyvem.
– Miért kellett ilyen hosszú ideig
várni a regényekre? Mindkét mûvében sok az önéletrajzi elem és
erôsen vallomásosak.
– Mindig is tudtam, hogy
egyszer írnom kell, komolyan
bele kell kezdenem. Azt is
tudtam, hogy az írás önfeláldozás és ha belemerülök, mással nem tudok törôdni. Ezért
folyton halasztgattam. A sorsom úgy alakult, hogy más országban, más nyelven írtam
meg a szülôföldem történetét
és a személyes sorsomat.
– Elsô, magyarul még nem olvasható regényében (Az erdélyi
mennyegzô, 1997) emigrálásának körülményeit és a hollandiai
fogadtatást, beilleszkedést örökítette meg. Azt írja, hogy az értelmiségiek nem hitték el, hogy Romániában létezik a politikai üldöztetés.
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– Közömbösen viselkedtek a
kelet-európai sorsokkal szemben. Divat volt baloldalinak
lenni, de a kommunizmus
árnyoldalait egyáltalán nem
ismerték és, nem is hitték el.
Sztálinról egyetlen rossz szót
sem ejtettek. Így a regényt
meglehetôsen hidegen fogadták, egyfajta szemrehányást
éreztek benne, mivel leírtam,
milyen érdektelenséggel fogadták annak idején elvándorlásunk történetét és okait. Néhányan mégis felfigyeltek rá,
és kedvezô kritikákat kaptam.
– Második regényében A vakondvadászban Erdélynek egy
másik történelmi szakaszát,
konkrétan a szülei idejét elevenítette fel. A három egymás mellett
lévô falu – a református Börvély,
az ortodox román Lucaceni, valamint a katolikus sváb Kálmánd
– egymás mellett élésének és konfliktusainak felidézése mintegy az
erdélyi társadalom modelljét adja.
Különbözô idôpontokat emel ki,
így a bécsi döntést, Ceaucescu idejét és a bukása utáni idôszakot,
amely szintén bosszúvágyra sarkallta a népesség egy részét. A holland kritikusok az etnikai konfliktusok leírásában tanúsított
pártatlanságáért szerették ezt a
könyvet.
– Az etnikai konfliktusok ábrázolásánál fontosabb ezek-

nek a problémáknak az elhallgatása, amely annyira jellemzô volt az ötvenes évektôl
Erdélyben is. Könyvemet a
nyugati olvasóknak szántam,
akiknek a történelmi eseményeket is el kellett magyarázni. A könyv a falvak sorsán keresztül reprezentálja a kort,
amelyben gyerek voltam.
Nem neveztem egyetlen helységnevet és személyt sem az
igazi nevén, mert a regény sok
ezer ember életét és tragédiáját
sûríti magában. Nemcsak a mi
leventéinket vitték el Földvárra, ahol tífuszban meghaltak, nemcsak a mi svábjainkat
deportálták, nemcsak a mi
szüleinket és rokonainkat hurcolták el az oroszok kényszermunkára a távoli Donbassba.
– A regény másik szála személyes jellegû: egy anya-fiú kapcsolat
elemzése az anya haldoklása
alatt, amikor elszámol mindennel
és mindenkivel és rég eltemetett
családi titkokra derül fény.
– Az anya sorsa mindazon
anyák sorsát magában hordozza, akiket otthon ismertem. Súlyos terheket hordoztak, számos titkot ôriztek,
amikrôl nem lehetett beszélni.
Ezek az emberek szolidarizáltak egymással. Kevesen voltak,
akik hazatértek, és ôk is testileg-lelkileg megfélemlítve és
megnyomorítva élték életüket. Felnevelték a gyerekeket,
akikkel a fogságban estek teherbe. Sorsuk több volt mint
titok: történelmi folyamatokat
jelképeztek.
– Mit jelent a vakondvadász
cím?
– A fôhôs gyermekkorában átesik egy próbatételen: meg kell
fognia egy vakondot és megfojtania, mivel haszontalan állat.
Ez valóban megtörtént és mély
nyomot hagyott bennem.
Anyám azt mondta, így belémszáll a vakond ereje. Honnan
szedte, nem tudom. Egy szomszédasszony meg azt mesélte
egyszer: „úgy küszködtünk a
szénbányában a sötétben, mint
a vakondok”. A vakondvadász
így metaforává vált.
– A regény fôhôse húsz év után
tér vissza szülôföldjére. Vágyik az
otthoni szagokra, ízekre, a rég
nem látott barátokra. Két nap
múlva mégis úgy érzi, hiányzik
Hága, a villamosok csengése,
mindaz, ami számára az otthont
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jelenti. Mi az otthon, és hol van a
haza Láng István számára?
– Sehol és mindenütt. A
haza egy érzés – ahogy írom a
könyvemben. Az ember a
múltját magával viszi egy életen át, de hogy hol a haza, a
körülmények szabják meg,
nem az egyén. Ha valaki tizenhét évig nem mehet haza,
erôs honvágy él benne, ez a
honvágy azonban csalóka lehet. Közben kialakít magának
egy másik otthont, megismer
egy másik nyelvet. Ahogyan
én. Szinte anyanyelvem sincs
már. Ha anyanyelvnek azt nevezzük, amit az ember az
anyatejjel szív magába, úgy a
magyar az anyanyelvem. Ha
az anyanyelv olyan alap,
amely egyfajta mérce és minden ebbôl indul ki, úgy nincs
anyanyelvem. A szorzótáblát
ugyan csak magyarul tudom,
de minden másban hollandul
gondolkodom.
– A következô regényének helyszíne megintcsak a szülôföld.
– A könyv idôben a nagyszüleim világába nyúl vissza, részben Erdélyben, részben Magyarországon, Budapesten és
Csepelen játszódik. Az elsô világháborúval kezdôdik és 56tal fejezôdik be. Úgy látszik
visszafelé haladok ,a gyökerek
felé: elsô könyvem a saját generációmról, második a szüleimérôl, harmadik a nagyszüleimérôl szól. És bár könyveimet elsôsorban a holland olvasóknak szánom, izgalommal és feszülten várom, hogy
a magyar közönség és az otthoniak miként fogadják.
Szénási Zsófia
Stephan Lang:
A vakondvadász
Pont Kiadó, 1380Ft
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Terézanyu,
a megállíthatatlan
Beszélgetés Rácz Zsuzsával
Tavasszal jelent meg Rácz Zsuzsának az Állítsuk meg Terézanyut! címû könyve, amelybôl kevesebb, mint fél év alatt több,
mint 50000 példány fogyott el. A hetekben pedig megszületett a
válasz is, Sáringer Károly Nôt akarok címû mûvével. Rácz Zsuzsát azért kerestem fel, hogy beszéljen magáról, és arról is, hogy
neki ez a válasz mit is jelent.
– Induljunk ki a fülszövegbôl:
„Rácz Zsuzsa tíz éve szabadúszó
újságíróként dolgozik a média
különbözô területein.„ Mit jelent
ez? – fel tudná sorolni, hol dolgozott eddig?
– Inkább az a kérdés, hogy
hol nem. Nagyjából végigjártam a média minden területét.
A rádió Munkastúdiójában
kezdtem, 1991-ben, akkor kerültem Pestre is. A Reggeli
Csúcs szerkesztôségéhez tartoztam, de azt 1997-ben tönkretették. Mint ahogy az a közszolgálatinál megszokott menet: nem volt különösebben
durva a dolog, egyszerûen úgy
döntöttek, hogy túl sok az ember, túl sokba kerül az egész. A
baj csak az, hogy itt egy nagyon jó szerkesztôséget tettek
tönkre, ezt azóta sem tudom
megbocsátani... Azóta nem találom a helyemet. Kepessel pedig egészen a visszavonulásáig
dolgoztam. Utána az írott sajtóba is belekóstoltam, írtam a
Magyar Hírlapnak, a Népszabadságnak, de nem volt már
bennem elég alázat, hogy újrakezdjem, mint a rádióban napi
szinten a munkát.
– A munkáról sok szó esik a
könyvben. Merôben önéletrajzi ez
a regény? Gondolok itt a nevekre,
eseményekre, dátumokra is...
– Senki nem szerepel valós
néven. Annyiban önéletrajzi a
könyv, hogy nagyon sok történet velem esett meg, és annyiban nem, hogy sokat csupán elmeséltek nekem, én pedig beletettem magam a sztorikba,
mint egy képkeretbe. Van
benne rengeteg fikció, amit
csak úgy kitaláltam, hogy szórakoztassam magam.

– Nyilvánvaló a Bridget Joneshatás. Említi is többször a könyv
folyamán. Nem érte az a vád,
hogy annak a sikerét akarja meglovagolni?
– Nyolc éves korom óta írok
naplót, tehát 22 éve már. Mindig január elsején kezdtem nagyon precízen. A napokban került elô a nyolcéves kori naplóm, amin az anyukán szétsírta
magát. teljesen örsi napló jellegû, klasszikus piros, rá is van
írva: Napló. Csíkos füzetlapok
gyöngybetûkkel
teletöltve
olyasmikkel, hogy például a
névadó ünnepségen két tál
gesztenyepürét ettünk és kettôt
titokban hazavittünk, mert nagyon szeretjük. Szóval a naplóírás végigkísérte az életemet, így
törvényszerû volt, hogy valamit
ezzel kellene kezdenem. A másik az, hogy nagyon szeretek
írni, a rádióban az én igazi mûfajom a jegyzet volt. Nagyjából
ekkor kezdtem írni, pedig régóta álmodoztam arról, milyen
jó lenne írónônek lenni. Mostanában gondolkodtam, hogy végül is már harminc éves vagyok,
valamit kéne már írni... És akkor kézenfekvô volt a napló.
Rosszul éreztem magam a megírás idején, nem volt állásom,
igazán mély helyzetben voltam.
Annyit nyavalyogtam a barátnôimnek, hogy ôk dolgoznak,
van pasijuk, kerek az életük, én
meg egyedül élek a kisszobában, nem történik semmi, feszt
járok állásinterjúkra – egyik rémesebb volt mint a másik –
egyszóval hogy kudarcélmények sorozata volt az életem.
Egyszer addig panaszkodtam,
míg az egyik barátnôm rám
szólt, hagyjam ezt abba, próbál-

jak úgy fellendülni, hogy kísérleti jelleggel leírom ami történik, ami foglalkoztat, pusztán
azért, hogy elfoglaljam magam.
Az elsô száz oldalig nem gondoltam, hogy ebbôl bármi lesz,
hisz miért érdekelne bárkit is az
én személyes panaszkodásom.
A Bridget Jones addigra már sikeres lett, szállóigévé vált a baráti körben is, engem pedig felszabadított, mert éreztem, ehhez nekem is közöm van. Pasikeresés, szingli élet – tipikus
élethelyzetek. Szerintem a nôk
is és a férfiak is sokat kínlódnak
mostanában. Onnantól kezdve,
hogy egy nô meg tudja teremteni az egzisztenciáját tényleg
megbillentek a hagyományos
szerepek. Már nem az a kérdés
egy férfinél, hogy le kell lôni a
mamutot este, vagy sem, és aztán hazavonszolni, hisz a nô
már meg tud venni mindent a
legközelebbi szupermarketben.
Szerintem ez egy komoly válság. Végignézve a baráti körömön mindenki válik, egyedül
neveli gyerekét, ebbôl persze lehet tragikomikus helyzeteket
kerekiteni, de én nem gondolom, hogy igazából igy szeretnének élni az emberek.
– Nagy változást jelentett az életében a könyv sikere?
– Persze. Arról írtam könyvet,
hogy kudarcaim vannak, és ehhez képest most én vagyok a
bestsellerlisták tetején. Egy hónapja jelent meg a könyv, és én
az elmúlt két-három napban
kezdtem el örülni neki. Teljesen összezavarodtam, hogy
most mi van, melyik ráczzsuzsi
az igazi?
– Ezek után felmerül a kérdés,
hogy írónak tartja-e magát, és közvetlen ehhez kapcsolódva az, hogy
hogyan látja a továbbiakat?
– Még nem tudom, hogy minek tartom magam, nem is érzem fontosnak. Hogy író vagyok-e annak szerintem elég kiderülnie húsz-harminc éven
belül. Biztosan lesz következô
könyv, de gôzöm nincs, mirôl
és mikor. Ez a siker minden várakozásomat felülmúlta. A kiadómon, Novák Andráson kívül
nagyon kevesen hittek a könyvben. Átlagpéldányszámban
gondolkodtunk, én pedig csináltam persze, mert maximalista vagyok, és ha bármin dol-
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gozom, csak teljes erôbedobással tudom tenni, de ez túlment
azon, amit álmodtam. Már
most elégedett vagyok.
– Hogyan reagált Sáringer Károly könyvére? Nem volt olyan érzése, hogy most valaki éppen az Ön
megdolgozott sikerét váltja aprópénzre, azaz a gyors sikerre?
– De. Van egy ilyen érzésem.
– Válasznak érzi-e Sáringer
könyvét?
– Egyfelôl örülök, hogy valamilyen párbeszéd elindult az
ügyben, hogy mi a szösz van a
párkapcsolatokkal, hogyan mûködünk, illetve hogyan nem
mûködünk. Másfelôl nekem
ebben a témában Nick Hornby
Pop, Csajok, Satöbbi címû
könyve az alapmû, amely történelmileg még a bridgetjonesidôk elôtt született, és végtelenül szellemesen, okosan és
meghatóan ír a férfiak lelkérôl.
A most született mû nem az a
válasz, amire vágytam.
– Fog válaszolni a szerzô utolsó
oldalon található levelére?
– Nagyon kedves levél, jól is
esett, de nem érzem, hogy válaszolnom kellene rá.
– Egyetért-e Sáringerrel, hogy a
szex így mûködik, és hogy ennyire
és így hangsúlyos az életünkben?
– Régóta tudom, pszichológiai tanulmányokból és barátokkal folytatott éjszakába
nyúló konyhai beszélgetésekbôl, hogy a férfiak identitása alapvetôen a szexuális teljesítményükre épül, és éppen
ezért jóval sebezhetôbbek
ezen a téren, mint a nôk.
Ennek ellenére azt is gondolom, hogy a férfiak lelke éppolyan édes kis bonyolult szerkezet, mint a nôké, és ha a
nôkhöz való viszonyukat leegyszerûsítjük a szexhez való viszonyukra, akkor soha nem fogjuk
megérteni. egymást. Én legalábbis állandóan olyan pasikba
szeretek bele, akiket nem a libidójuk vezérel, hanem a lelkük.
– Ezek után meg kell kérdeznem,
hogy tetszett Önnek egyáltalán az a
Nôt akarok?
– Engem ez a könyv nem
érintett meg. De sebaj, attól,
hogy az embert táncra kérik,
még nem kell feltétlenül táncba
menni, ha nem jön be a pasi…
Karafiáth Orsolya
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BESTSELLER

„A pornó nagy
tisztelôje vagyok”
Beszélgetés
Sáringer Károllyal
Alig néhány hete jelent meg Sáringer Károly Nôt akarok! címû
könyve, amely máris az eladási listák élére került. Vajon csak az
alcíme (Válasz Terézanyunak) miatt? Ezt és még sok mást próbáltam a szerzôvel körüljárni.
– Mibôl gondolja, hogy a könyve
válasz? Én például nem éreztem
ezt, hisz míg Zsuzsánál a szex alig
van jelen, a maga könyvének az
adja a gerincét…
– Éppen ez a válasz. Hogy
sokkal fontosabb és több a szexualitás az életünkben, a férfinô kapcsolatban pedig végképp, mint amennyit a nôk hajlandóak elismerni. Nem vitairat
akart lenni, hanem válasz. Nem
vitatkozni akartam vele, hanem
a meggyôzôdésem szerint kiegészíteni a mûvét.
– Tetszett egyébként a Terézanyu?
– Igen. Az egy jó könyv. Nem
is véletlenül fogyott el ennyi
példányban. Szerintem jobb is,
mint a Briget Jones naplója, bár
ez utóbbi humorban erôsebb,
míg Zsuzsánál a lelki vonulatok
miatt emelkedik meg a könyv.
Öniróniáját tisztelem és szeretem benne. Írtam is neki az
utolsó levélben, hogy másokon
könnyû, magunkon nagyon keserû nevetni. Azt vettem észre,
hogy a közönség is értékeli, ha
valaki fel meri vállalni saját
esendôségét.
– Magának például nem esett nehezére a saját kudarcairól is ilyen
ôszintén írni?
– Azt gondolom, hogy ha az
ember igazán megbarátkozik
önmagával, és az élet már
meggyûrte annyira, hogy némi
bölcsesség is ragadt rá, akkor
lesz annyi bátorsága, hogy az
esendôségét is beismerje. Ha
megvan a belsô békéd, a külsô
megítélésbôl nem csinálsz
problémát.
– A könyvvégi életrajz nem sokat
árul el magáról…
– Székesfehérváron születtem,
máig ott élek, és reményeim
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szerint ott is halok meg. Szeretem azt a várost. Fehérváron
kezdtem dolgozni is, rengeteg
szakmám volt, a pincérkedéstôl
elkezdve újságkihordáson keresztül a masszôrségen át. Már
harminc éves voltam, mikor teljesen véletlenül, az egyik percrôl a másikra újságíró lettem.
Végigúsztuk egy barátommal a
Duna magyar szakaszát, 1988ban és készültünk Amerikába,
ahol 1000 kilométert akartunk
úszni, és ebbôl készült egy televíziós interjú a Fehérvár tévében. A mûsor alatt kint ült a Fehér Megyei Hírlap fôszerkesztôje, Baranyi Pál. Hallotta az interjút, és mikor kijöttem a stúdióból azt mondta: Te nem is
vagy olyan bunkó, mint a sportolók általában… Szerintem se
– válaszoltam, mire ô megkérdezte, hogy szoktam-e írogatni,
és én azt hazudtam, hogy igen,
pedig addig egy büdös sort le
nem írtam. Bekért másnap reggelre néhány írást. Hazafelé menet vettem egy spirálfüzetet, teleírtam, az egyik írás rögtön
meg is jelent. Hogyan, hogyan
nem a kollegák attól fogva úgy
tekintettek rám, mintha újságíró lennék. Egy hét múlva már
be is vésték a munkakönyvembe, hogy én a Fehér Megyei
Újság munkatársa vagyok. A
könyvben mindezt meg is írtam, a mû egyéb tekintetben is
kilencvenöt százalékban igaz.
Késôbb 1992-1994-ig dolgoztam a Magyar Televízió Híradójában a legendás Pálffy-féle
mûsorban szerkesztô riporterként, a médiaháború kellôs közepén. Eztán másfél évig igazgattam a Westdeutsche Allgemeine Zeitung lapjainak a bu-

dapesti irodáját, majd három
évet végigittam. Hivatásos alkoholistaként mindent abbahagytam, nem dolgoztam semmit,
máig rejtély, milyen isteni
csoda útján tudtam visszakapaszkodni a szakmába. 1999 január hetedikén megint elkezdtem dolgozni a Fehérvár TVnél, aztán elkészítettem egy
börtönfilmet, majd a Magyar
Televíziónak készítettem két
dokumentumfilmet Szembesítés címmel. Legutóbb pedig
négy darab zenészfilm köthetô
a nevemhez, Máté Péterrôl,
Szécsi Pálról, Zámbó Jimmyrôl,
és felvettünk egy Dupla kávé
koncertet is.
– Közben írt?
– Igen, írtam könyveket, de kizárólag megélhetési céllal. Nem
zavart különösebben, hogy a
munkám más neve alatt jelentek meg. Nem vagyok hiú ember, ebbôl nem csinálok ügyet.
Egyébként is: eddig a könyvig
nem is szerettem írni. Ezelôtt
csak pénzért írtam, amibe belefogtam, annak már mindig
megvolt a helye és az ára. Nem
voltak kellemes élményeim a
könyvírással kapcsolatban, a tavalyi New Yorki merényletek
után, volt két könyv, amit
nyolc-tíz nap alatt kellett megírnom. Erre viszont úgymond
rengeteg idôm volt, hat hetem.
Kedvvel írtam, egyszerûen kibuggyant belôlem. Annyira régóta érlelôdött ez a téma, hogy
szinte magától kerültek a papírra a sorok. Ma már valószínûleg senki nem fogja elhinni
nekem, hogy már évekkel ezelôtt akartam valami ilyesmit írni. Egyébként pedig sokkal kevesebbszer hangzott el a vád,
mint vártam, hogy most Rácz
Zsuzsa vállán akarok felkapaszkodni a Parnasszusra, illetve a
toplisták élére. Lehet, hogy csak
nem mondják, vagy meg akarnak kímélni a nyers ôszinteségtôl. Tudatosan készültem a támadásokra, de nem birizgáltak
ezzel.
– De az tény, hogy Zsuzsa sikere
után kezdett munkához?
– Igen. Úgy fogalmaztam ezt
meg magamnak, hogy Rácz
könyve kapóra jött, lélektani
és írói, valamint marketing
szempontból is. Nem lehet tagadni, hogy enélkül az alcím
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nélkül biztos, hogy nem kelt
volna el tíz nap alatt 25000
példányban.
– Más szinten is meg van támogatva a PR, gondolok itt az RTL
klub kampányára…
– Errôl nem tudok nyilatkozni, a médiajelenlétet a kiadóm, a Pallas Antikvárium vezetôje, Kerekes László igazgatja.
Nagyon keményen dolgozott
rajta, hogy ilyen publicitást kapjon a könyv.
– Azt mondja, hogy nem tartja
magát írónak. Mikor Zsuzsát ezzel
támadták, ô annyit mondott, hogy
ô a „legszebb lábú magyar lektûrszerzô”. Maga hogy van ezzel?
– Nem védekezek. Ha nem
tartanak írónak – elfogadom.
Úgy gondolom, hogy ezt a
mûfajt is lehet magas szinten
mûvelni, még ha az úgynevezett magas irodalom nem is
fogadja be.
– Voltak meghatározó élményei
az erotikus irodalomból?
– Nem igazán. Én a pornó
nagy tisztelôje vagyok.
– Visszajelzések érkeznek-e? esetleg sérelmezte-e valaki, hogy magára ismert?
– Elméletileg csak az ismerhet
magára, aki a történet szereplôje
volt. Ketten már jelentkeztek is.
Felhívtak, s az egyik azt mondta, szívesen mesélne a továbbiakról, a másik meg csak annyit
kérdezett, hogy muszáj ezt csinálnom? Tervezek folytatást is,
két fejezet el is készült. Elôször
azt hittem, fejemet veszik az
ôszinteségemért, de egyszerre
csak megleptek a feleségem barátnôi a saját sztorijaikkal. Észrevétlenül összegyûlt a folytatás, Bepaliztak lesz a címe.
– Mennyire fontos a népszerûség,
a hangos siker?
– Óriási dilemmám ez, mióta
írásra adtam a fejem. Az lenne a
nagy álmom, hogy egyszer valamikor, ha tehetségembôl futja,
és a sors engedi, akkor értékeset
és népszerût alkossak. Úgy látom, erre még kevés vagyok,
mert tudatosan kettéválasztom
a dolgot. Pillanatnyilag még
nem vagyok képes erre. A maga
nemében tisztességes munkát
végzek, de ha választani kell a
kettô között, ma még a népszerûséget választanám.
Karafiáth Orsolya
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1. Kertész Imre
Sorstalanság
Magvetô Könyvkiadó

1. Lugosi Lugo László
– Klösz György:
Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

1. Janikovszky Éva:
Aranyesô
Móra Ferenc
Könyvkiadó

2. Dolák-Saly Róbert:
Madáretetô
Európa Könyvkiadó
3. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg
Terézanyut!
Bestline Kiadó
4. Sáringer Károly:
Nôt akarok!
Válasz Terézanyunak
Pallas Stúdió
5. Márai Sándor:
A gyertyák
csonkig égnek
Helikon Kiadó
6. Millet, Catherine:
Catherine M.
szexuális élete
Ulpius-Ház
Könyvkiadó
7. Kárpáti Andor:
Kurvajó
Dee-Sign Kiadó
8. Márai Sándor:
Füveskönyv
Helikon Kiadó
9. Kertész Imre:
Az angol lobogó
Magvetô Könyvkiadó
10. Keyes, Marian
Lucy Sullivan
férjhez megy
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

2. Tótfalusi István:
Operamesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó
3. Dr. Somorjai Lajos:
Megjártam
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Rubicon-Ház Bt.
4. Tasnádi Péter:
983 nap a Fidesz
börtönében
Stardust Pjblisching
Kft.
5. Rigby, Gwen
(szerk.):
Régiségek – Kézikönyv
régiséggyûjtôknek
Alexandra Kiadó
6. Gróf Edelsheim
Gyula Ilona Horthy
István kormányzóhelyettes özvegye
Becsület és kötelesség 2.
Európa Könyvkiadó
7. Hankiss Elemér:
A tízparancsolat ma
Helikon Kiadó
8. Egely György:
Borotvaélen
Egely Kft.
9. Tepperwein,Kurt:
Mit árul el a betegséged?
Hungalibri Könyvkiadó
10. Hiatt, Marta:
Elmekontroll
Édesvíz Kiadó
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2. Scarry, Richard:
Sürgés-forgás tesz-vesz
városban
Lilliput Kiadó
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3. Romhányi József:
Doktor Bubó
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Könyvkiadó
Szabó Magda: Für Elise
Európa Könyvkiadó
Kertész Imre: Valaki más
Magvetô Könyvkiadó
Kertész Imre:
Kaddis a meg nem született gyermekért Magvetô Könyvkiadó
Kertész Imre: A számûzött nyelv
Magvetô Könyvkiadó
Sáringer Károly:
Nôt akarok! Válasz Terézanyunak
Pallas Antikvárium Kft.
Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut!
Édesvíz Kiadó
Dolák-Saly Róbert: Madáretetô
Európa Könyvkiadó
Millet, Catherine:
Catherine M.szexuális élete
Ulpius-Ház Könyvkiadó
Kundera, Milan:
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2. Deák Sándor Dr.:
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4. Smith, Eliot-Mackie, Diane: Szociálpszichológia
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5. Kolakowski, Leszek:
Legújabb kis elôadásaim nagy kérdésekrôl Európa Könyvkiadó
6. Goldberg, Bernard: Médiahazugságok
Focus Könyvkiadó
7. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona:
Becsület és kötelesség 1. 1918–1944
Európa Könyvkiadó
8. Oláh Attila–Bugán Antal szerk.:
Fejezetek a pszichológia alapterületeibôl ELTE Eötvös Kiadó
9. Schenden, P.A.: Planet X
N-Press Kiadó
10. Gyarmati Ildikó: Rendezvényszervezô
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5. Szepes Mária:
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néni kunyhója II.
Édesvíz Kiadó
6. Nöstlinger
Christine:
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naplója
Animus Kiadó
7. Wilson, Jacquelin:
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8. Shan, Daren:
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Móra Ferenc
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10. Fekete István:
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Móra Ferenc
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9.
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Gyöngy-világ Vadon élô állatok
Lazi Könyvkiadó
Janikovszky Éva: Ha én felnôtt volnék
Móra Kiadó
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Papirusz Duola Kiadó
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KÖNYVKILÁTÓ
Magyar irodalom

Orpheus
– mobiltelefonnal
■ Orpheus, a görög mondák varázshatalmú énekese csodákat mûvelt
lantjával és hangjával. Ha csodára
nem is, de nagyszerû szórakozásra,
kellemes órára számíthat, aki belelapoz Turczi István „SMS 66 kortárs
költônek „ – Lévai Ádám grafikáival
illusztrált – kötetébe. (Hogy azután
már le se tudja tenni...)
A költô-mûfordító Turczinak az
idei Ünnepi Könyvhéten már
megint sikerült meglepnie környezetét. S nem csak azt. A spanyolnáthaként terjedô „kór”, az SMS nyelvét emelte igényes
költészetté. Az SMS-versek olvasóját egyfajta „mobil Így írtok
ti” érzése keríti hatalmába. És élvezettel lapoz tovább és tovább, még akkor is, ha nem ismeri a címzettet, valamely
kortárs – élô vagy nemrég eltávozott – költôt a 66-ból.
Turczi István a Parnasszus folyóirat alapító fôszerkesztôjeként
mindennapos, „az atyaitól az anyázóig terjedô” kapcsolatban áll
a kortárs líra „aprajával-nagyjával” – ahogy könyve fülszövegében írja. – „Hol a tisztelet és barátság hangja erôsödik fel bennem, hol az egyszerû ’szivatástudat’.” Elismerés és ugratás, humorral fûszerezve. Így kezdôdik:
„ITT ÜLSZ
Maga-magának
1
Itt ülsz kezedben egy egérrel
a monitor elôtt. Nehéz pálya,
folyton tüzelnek rád. Már csak
1 életed maradt.
2
Kérj erôsítést,
szól a bölcs Nem apó,
s egy laza enterrel
támadásba lendülünk.”
Az önálló alkotássá nemesedett elektronikus üzenetek kötetbe
rendezésével Turczi István immár mindennapi kommunikációs
nyelvünk világából nyújt át egy csokorra valót. Valamiféle „SMSfalat” állít, ahol – a mûfaj szabályainak megfelelôen –, egy üzenet terjedelme 160 karakter. Némely címzettnek küldött csípôshízelgô „levélkéje” csak két-három SMS-be fér bele. Imigyen:
„MOBILIZÁLTAD
Petri Györgynek
Mobilizáltad magad. Küldhetem az
„üzit” oda át, piszkos kis Lakóniába,
hol telehamuzott paplanok közt
purgálsz vagy purgálnak angyali
terv szerint. Dobj le egy csikket
legalább.”
A mobilfónia jóvoltából a címzettek ugyane módon válaszolhatnak, de – és ez is olyan „turczipistás” ötlet – a könyvvel kapcsolatos véleményét bárki elküldheti a 06 30 30 066-os, csak
SMS fogadására alkalmas (nem emelt díjas) hívószámra. „...és
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akkor mindez akció lesz, méghozzá inter” – teszi hozzá korunk
Orpheusa. – Ha nem, marad „társasági könyv, egyben személyes
hangú jelentés a költészet és az emberi viszonyok állapotáról”.
Én meg azt teszem hozzá: legyen akár interakció, akár társasági
könyv, remek szórakozás!
A 21. század haikujaként emlegetett „mûfaj” elsô hazai mûvelôjének 90 oldalas kötetét ki is gondozhatta más, mint az Orpheus Kiadó.
Hegedûs Eszter
Turczi István: Sms 66 kortárs költônek
Orpheus Kiadó, 86 oldal, 1500 Ft

Külföldi irodalom

Egy fiúról
A mû egyik kulcsfigurája a regény közepe táján ekképp morfondírozik: „Az élet olyan sok
idôt felemészt; hogyan lehetséges, hogy valaki ugyanazon a
napon dolgozik is meg, mondjuk fürdik is? Gyanította, hogy
egy-két ismerôse él bizonyos
nem túl gusztusos kompromisszumokkal.”. Hát igen. Will
Freeman valódi életmûvész,
hamisítatlan semmittevô, szerencsés aranyifjú. Tipikus magányos antihôs: harminchat
éves, nôtlen, gyerektelen, nincs még egy aranyhala sem, a munkákról nem is beszélve. Életében ha két szalmaszálat keresztbe
tett, már sokat mondok. Jogdíjakból él, de még ezt is örökölte:
édesapja írt egy ugyancsak butácska karácsonyi dalt, amit minden évben rogyásig játszanak. Az ebbôl befolyó összegek biztosítják Willnek a napi söröket, whisky-ket, vacsorákat. Barátai
sincsenek, az idôt ami van elüti a már emlegetett fürdéssel, kószálással, lemezhallgatással. Ha néhanap feléled benne az
igény valami változatosságra, csakis ôrült dolgokba vág bele.
Például elmegy egy ESZÜK (Egyedülálló Szülôk Klubja) összejövetelre, kisfiát magányosan nevelô apának álcázva magát.
Cél persze a nettó csajozás, ami még be is jönne, ha az események nem kavarodnának össze körülötte. Egy ESZÜK-ös kiránduláson a kiszemelt lány barátnôjének (Fiona) a fia baguettetel megöl egy kacsát. Ez a srác Marcus, az Egy fiúról egy fiúja,
pontosabban a hôse. Will ekkor fejjel ugrik a sztori középpontjába: hazaviszi Marcust, kinek édesanyja, Fiona a padlón fekszik, öngyilkossági kísérlet miatt. Mikor Fiona felépül, Marcus
Will mellé szegôdik. A regény végigköveti, hogyan oldódik e
két embernek, és az ôket körülvevôknek a magánya, hogyan ismerik meg a szeretetet és a szerelmet, majd egy különös éjszakán, Kurt Cobain halála napján lesz végkifejlet is. Ám addig a
pontig rengeteg humorral és empátiával, finom részletezéssel
halad a történet, melybôl – akár csak Hornby másik híres
könyvébôl, a Pop, csajok satöbbi…-bôl – filmet forgattak, melyet nálunk is vetítenek a mozik.
Nick Hornby: Egy fiúról
Európa Könyvkiadó, 1800 Ft

25

K.O.

GYEREKKÖNYVSZEMLE

Ott vagy otthon, ahol
könyvek is vannak

■ A cápáknak 370 fajuk létezik,
amelyek nagyon különböznek
egymástól méretben, alakban és
színben. A legtöbb cápa aktív
vadász és magányosan él a víz
alatti sötét világban. Erôs állkapcsa és testformája miatt
bolygónk egyik legtökéletesebb
ragadozója – olvasható a Tudakoló sorozat új kötetében. Aki
tudni akarja, mi is a cápa, és hol
él a cápa, vagy: hogyan születik
a kis citromcápa – vegye kézbe a
remekül illusztrált, s mondhatni, izgalmas képeskönyvet.
Egyébént: a legtöbb cápa nem
támad emberre, és nem veszélyes. Ilyen remek könyvben nézegetni ôket és olvasni róluk
sok-sok érdekességet, ezzel
együtt különleges élmény.
„Már óvodás vagyok” – újságolja mindenkinek Dani egy kora
reggel, amikor anyuval kettesben
elôször megy az óvodába. Janikovszky Éva az óvodai életrôl, a
kicsik szorongásáról és örömeirôl,
a tipikus mindennapi kis történésekrôl mesél nagy gyermekismeretre valló könyvében, monhatni:
kedvcsinálónak azok számára,
akik óvodások lesznek, és az óvodás öntudat erôsítése végett azoknak, akik Danival együtt büszkén
mondják: már óvodás vagyok. A
mû nagy sikeréhez hozzájárulnak
Réber László jellegzetes, színeiben is vidám rajzai.
Egy óvodáskorú kislány hangján szólnak a Csillagszedô Márió
versei. Úgy látjuk mi is a világot,
a családját, a szomszéd kisfiút,
ahogy ô látja, meg saját magát
persze: gyermeki naivitással, ami
– érdekes módon – nagyon ha-

sonlít a bölcsességre, de legalábbis eredeti. Érzések, szösszenetnyi gondolatok fogalmazódnak meg a kötet szabadverseiben,
s végül egy családtörténet füzére
fonódik belôlük. Íme egy jellegzetes „megszólalás”: A vonatsínek/
egymás mellett/ mennek,/ de valahol messze/ összeérnek./ Apa
szerint/ csak a végtelenben.//
Apa és anya/ is egymás mellett/
mennek,/ én meg középen,/ mert
én vagyok a végtelen,/ ahol ôk
összeérnek.(A rajzokat Paulovin
Boglárka alkotta.)
„Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy kislány. Úgy hívták, hogy Friderika. Ennek a Friderikának szörnyen fura haja
volt. Sok tincse úgy piroslott,
mint a paradicsom. A homlokán
viszont sárgarépa színben virított
a frufru. A legtöbb haja szála
azonban sötétpiros volt, akár a jó
vörösbor. Mindennek a tetejébe
Friderika szeplôs volt, és mi tagadás, eléggé dundi is” – kezdôdik a
világszerte ismert (Andersen-dí-

jas) osztrák írónô, Christine
Nöstlinger különös meséje. A
gyerekek persze kinevetik, csúfolják a kislányt, amitôl az szenved.
De elárulom: ha valakinek
ennyire nem közönséges a hajzata, azzal elôbb-utóbb teljesen
szokatlan, nagyon érdekes és, olvasóként hadd tegyem hozzá,
szórakoztató dolgok történnek.
Úgyhogy ezt a könyvet föltétlenül érdemes elolvasni. (A szerzô
maga illusztrálta: egy fekete és
egy piros ceruzával.)
A Libabôr sorozatban szerintem
az a jó, hogy kellemesen,jólesôen

lehet borzongani olvasás közben.
Az izgalomkeltés legfôbb írói eszköze, ha jól megfigyeljük, az,
hogy maga a fôszereplô meséli el
a történetet, s ha beleéljük magunkat a helyzetébe, márpedig ez
biztosan bekövetkezik, mi is
összerezzenünk, nekünk is elakad
a lélegzetünk, szaporábban ver a
szívünk, aztán ha visszalépünk a
saját világunkba, elismerô fejcsóválással állapítjuk meg: a szerzô
ezúttal is ügyesen magával ragadott bennünket. Hát ha hagyjuk
magunkat?! Van, aki már tizenötödször hagyhatja, hisz A rettegés tornya – amely nagyon cseles

sztorit tartalmaz – ezt a sorszámot viseli. Sue és öccse, Eddie
londoni városnézésen vesz részt,
amikor is meglátogatnak egy
ódon várbörtönt...Aki olvassa a
sorozatot, elismeréssel adózhat a
szerzô kimeríthetetlen fantáziájának, aki most kezdi az ismerkedést vele, nem is kezdhetné jobbal. (Fordította Máthé György.)
Ha tetszett A kofferes kislány, a
Komisz lányok, a Micsoda anya!,
a Kettôs játszma és a Tracy Baker
története, vagyis Jacqueline Wilson magyarul már korábban megjelent öt mûve, akkor a tizenévesek biztosan nem hagyják ki „a
kôkemény tinilány” újabb kalandjait, „további nyomulását” elbeszélô Ki mer többet? címû
könyvújdonságot, amelyet Damokos Kata ültetett át magyarra.
A saját maga szerint „csúcsszuper” Tracy lóg a suliból és szenzációs fogadásokat köt, új barátaival, Focival és Ubival, miközben
arra vár, hogy nevelôanyjától az
igazi anyukájához kerüljön végre.
Még hogy igazi? Háát... Nick
Sharratt rajzai remek humorukkal
egészítik ki a többszörösen kitüntetett mûvet.

26

Janikovszky Éva ifjúsági regényei legalább olyan népszerûek a
fiatalok körében (évtizedek óta),
mint kezdettôl a Réber Lászlóval
közösen alkotott, a mûfajt megújító gyerekkönyvei. Aranyesô
címû mûve negyven évvel ezelôtt jelent meg elôször, mostani, 4. kiadásához a szerzô utószót írt. Ebbôl idézek: „Negyven
év nagy idô. Mennyi minden
változott azóta körülöttünk. Az
akkori Budapesten még villamos
járt a Rákóczi úton, másutt volt
a HÉV végállomása, nem épült
még meg a metró, kevés családnak volt autója, televíziója, nem
ismertük a videót, a komputert,
az internetet, a mobiltelefont,
nem jártunk diszkóba, és a fiatalok nem küldözgettek egymásnak SMS-eket. De vajon belül is
mások voltunk?” Igaza van Janikovszky Évának, a mai tinédzserek akár történelmi regényként is
olvashatják eme régi munkáját,
de csak megerôsíteni tudom: álmodozni, lázadozni, szeretni,
csalódni, áldozatot vállalni,
helytállni a mai olvasók sem tudnak igazából másként, csak mint
e regény fiatal hôsei. Meseszövése, igényessége, érzékenysége
okán mai ez az idôtálló alkotás.
Janikovszky Éva: Már óvodás
vagyok. Móra Kvk., 54 old., 1390
Ft; Aranyesô. Móra Kvk., 287
old., 1390 Ft; Kiss Ottó: Csillagszedô Márió. Móra Kvk., 64 old.,
990 Ft; Christine Nöstlinger: A
tûzpiros hajú Friderika. Ciceró
Könyvstúdió, 85 old., 990 Ft; Stephen Savage: Cápák. Tessloff és
Babilon K., 32 old., 1540 Ft; R. L.
Stine: A rettegés tornya. Passage
K., 138 old., 690 Ft; Jacqueline
Wilson: Ki mer többet? Animus
K., 244 old., 1290 Ft.
(Cs. A.)
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FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA
Áron Kiadó
Tel.: 313-1793
Weiss János:
Metafizika és esztétika
Tanulmányok Adorno
hagyatékáról
2240 Ft
Mintegy öt-hat évvel ezelôtt
kezdôdött meg Adorno hagyatékának publikálása: befejezetlen mûvek, elôadás-jegyzetek,
levelezések. Adornót gondolkodóként az állandó útkeresés jellemezte. Tanárként mindent
megtett az autoriter viszonyok
leküzdése érdekében, és nagyon
érdekes, sokszor viharos személyes kapcsolatokat tartott fenn.
Weiss János könyve a nemzetközi szakirodalomban is az elsôk
között tesz kísérletet a hagyaték
interpretálására.

CANDY Bt.
8200 Veszprém,
Lóczy u. 6/C.
Tel./fax: 88-422-493
Sándor Zsuzsa:
Irodalmi mûvek
feldolgozása
Segédanyag általános
és középiskolai tanároknak
VEGYED-E? füzetek 9.
A/4, irkafûzött, 52 oldal, 700 Ft
A szerzô – aki gyakorló középiskolai magyartanár – az irodalommal való foglalkozást örömszerzô tevékenységnek fogja fel.
Ebben a kiadványban drámapedagógiai munkájának tapasztalatait osztja meg az olvasókkal.
A könyv Alekszandr Puskin:
Jevgenyij Anyegin, Madách Imre: Az ember tragédiája és Franz
Kafka: Az átváltozás c. mûvének drámapedagógiai eszközökkel való feldolgozását tartalmazza.

György) magyar költô fordításában, de hálánk kifejezése is
azért, amit Clive Wilmer költészetünk nyugati befogadásáért
eddig tett.
Szônyi György Endre:
Bédekker: Lengyel
történet–Portugália
11x20cm, 214 o., 1200 Ft
Lazi Kiadóval közösen

A 634 oldalas 226 színes képpel illusztrált lexikonban megtalálja
azokat a festôket, szobrászokat,
építészeket és fotómûvészeket,
akik kezdetektôl napjainkig a magyar, illetve a magyarországi mûvészet meghatározó alakjai voltak.
A kötet 2 fiktív útirajzot tartalmaz. A Lengyel történet a 70-es
évek államszocializmusában felnôtt fiatal értelmiség kalandvágyát és e vágyak behatároltságát mutatja meg lengyelországi
epizódokon és egy amerikai szereplô koordinátáin keresztül. A
Portugália egy más világról szól,
a 90-es évek közepén a posztkommunista és Európa felé
igyekvô Magyarország találkozásáról a szintén feltörekvô, de
az EU áldásait már élvezô, fantasztikus hagyományokat ôrzô
Portugáliával.

Lucullus Bt.
1133 Budapest,
Pozsonyi út 61.
Tel./fax: 329-0879
Frank Júlia:
Gépek a konyhában
295 recept
4., átdolgozott kiadás
Mikrohullámú sütô és társai
224 old., kartonált, A/5

JATEPress, Szeged,
Petôfi S. sgt. 30–34.
Tel.: 62-426-632.
Clive Wilmer:
Végtelen változatok
11x20cm, 81 o., 900 Ft

Formailag hagyományôrzô költônek, a magyar költészet angol
tolmácsolójának 46 versét tartalmazza a kötet, amelyek háttere egy félmúltba süppedô
Anglia, gótikus templomok,
csöndes vidéki temetôk, fakuló
családi fényképek világa. E válogatás nemcsak egy nagytehetségû angol költôt mutat be egy
Budapesten (Szabó T. Anna) és
egy Cambridge-ben élô (Gömöri
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Magyar Mûvészeti
Kislexikon
Fôszerkesztô: Körber Ágnes
B/5, 634 oldal, 226 színes kép,
9900 Ft

Frank Júlia elsô könyvei közé tartozik e mû „ôskiadása”, amely
azóta több kiadásban is megjelent, de 1994 óta hiánycikk. E
mû mind a kezdô, mind a „haladó” háziasszonyok nélkülözhetetlen alapmûve, amelybôl egyrészt megismerheti és megtanulhatja a legfontosabb kisgépek használatát, s emellett mindezek kipróbálásához 295 kitûnô receptet mellékelünk, olyanokat, amelyeket a család gyermekei is sikerrel kipróbálhatnak.

Enciklopédia Kiadó
1114 Budapest,
Fadrusz u. 12.
Tel./fax: 385-2120,
466-9553
www.c3.hu/~encipubl,
e-mail: encipubl@c3.hu

Tatai Erzsébet
Mûvészettörténeti
ismeretek
17,2 cm x 25,2 cm, 288 oldal
(380 színes illusztráció), 3 400 Ft

Új mûvészettörténeti tankönyv
– új szemléletmód. A könyv a
vizuális mûvészetekkel foglalkozik, a mûvészi alkotás sajátosságainak megértéséhez kíván segítséget nyújtani, egyszersmind hozzájárul a mûvészettörténeti tanulmányok elmélyítéséhez.

Huber, Wolfgang:
Az egyház
a korszakváltás idején
Társadalmi átalakulás és az
egyház a korszakváltás idején
Fordította: Szabó Csaba
A/5, 299 oldal, kartonkötés,
1800 Ft
dolgozott új kiadása. E könyv elsôsorban a karatét most kezdôknek nyújt nagy segítséget az
alapok részletes ismertetésével,
de ezek rendszeres átismétlése a
haladó gyakorlóknak is hasznos
tudásuk elmélyítéséhez.
Az individualizálódott, plurális
társadalomban az egyház sajátos feladata az emberek segítése egy új szellemi orientáció keresésében. Ehhez a hit és a felelôsen gyakorolt személyes szabadság témakörének újra középpontba állítása, s a keresztyén élet szociális formáinak újrafogalmazása szükséges. A kötet a németországi protestáns
egyházak jelen viszonyainak önkritikus értékelésén keresztül
keres választ mindezekre.

Aula Kiadó
1093 Budapest,
Közraktár u. 2/B
Tel./fax: 217-2714
e-mail:
mail@aula.bke.hu
www.aula.hu
Bekker Zsuzsa
Kossuth gazdasági írásai
B/5 formátum, 600 oldal,
kartonált, 6900 Ft

Kálvin Kiadó
1113 Budapest,
Bocskai út 35.
Honlap:
www.datanet.hu/
kalvinkiado/
Bolyki János:
János evangéliuma a görög tragédiák tükrében
B/5, 195 oldal, kartonkötés,
1900 Ft

E mû alkalmat teremt az antikvitás kulturális szerepét észrevenni az Újszövetség keletkezésében, megérteni János evangéliuma szerzôjének hihetetlen merészségét a Jézus-hagyomány
újraértelmezésében, s eközben
mindenféle „tévtanítást” elkerülô biztonságát, és végül segít,
hogy az eklektikus „multikultúrában” úgy kapjunk hûséget,
identitást, hogy az vonzó legyen
és túlszárnyalja a teológiai-egyházi-pszichológiai „merevség”
hitelvesztett formáit.
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A kötet Kossuth gazdasági írásaiból készült szöveggyûjtemény,
nézeteit elemzô tanulmánnyal
kiegészítve. A szövegválogatás
keresztmetszetet ad Kossuth
gazdaságfejlesztési, gazdaságpolitikai koncepciójáról, az ipar-,
vám-, pénzügyi-, hitelügyi és
adókérdésben elfoglalt álláspontjáról, közlekedésfejlesztési
elképzeléseirôl. Egyúttal bepillantást nyerünk a kor legfontosabb
gazdasági vitakérdéseibe.

Lunarimpex Kiadó
Tel./fax: (27) 362-240
E-mail:
lunar@globenet.hu,
Internet:
www.globenet.hu/
lunarimpex
Adámy István
Kyokushin Karate I.
A/5, 276 oldal, 1838 Ft
A szerzô korábbi, nagy sikert
aratott könyvének teljesen át-

BME Szolgáltató Kft.
Mûegyetemi Kiadó
1111 Budapest,
Goldmann Gy. tér. 3.
Tel.: 4 633 863
Czvikovszky–Nagy–Gaál:
A polimertechnika
alapjai
B/5, 460 oldal, 3835 Ft
A polimertechnikát a modern
mûszaki anyagtudomány egységes szemléletébe illesztve ismerteti. Gerincét a szintetikus polimerek túlnyomó többségét jelentô hôre lágyuló polimerek
képlékeny alakítási technológiáinak ismertetése képezi.
A környezetvédelem szempontjából tárgyalja a nélkülözhetetlen
polimer-újrahasznosítási
technikákat.
Ginsztler–Hidasi–Dévényi:
Alkalmazott
anyagtudomány
B/5, 194 oldal, 1362 Ft
A szerkezetekre ható különféle
igénybevételek ismertetését és
az anyagtulajdonságok terhelés
hatására bekövetkezô változásának bemutatását követôen átfogóan megismerhetôk a mechanikai, a termikus tulajdonságok, a villamos vezetési jelenségek, a mágneses és szigetelô
anyagok. Új tárgyalásmód mutatja be az anyagtulajdonságokat az elektromágneses spektrum különbözô frekvencia-tartományaiban.
Schmidt-Rajki-Vincze:
Jármûvillamosság
B/5, 348 oldal, 4312 Ft
A villamos hajtású jármûveket, a
jármûhajtásokat alkalmazás szerint csoportosítva ismerteti a
könyv. Jármûtípusonként áttekinti a fôbb jellemzô tulajdonságokat, az energiaigényt, az
energiaellátási módokat a mozgásszabályozási feladatokat, tárgyalja a jármûhajtás szempontjából jól elkülönülô generációkat,a fontosabb kapcsolásokat,
szabályozási, vezérlési módokat,
fejlesztési irányokat.
Hunyár-SchmidtVeszprémi-Vincze:
A megújuló és környezetbarát energetika
villamos gépei
és szabályozásuk
B/5, 340 oldal, 6058 Ft

FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA
A 21. század egyik legnagyobb
kihívása az, hogy a század végére kb. 10–12 milliárdra szaporodó emberiséget úgy lássuk el
energiával, hogy közben otthonunkat a Földet ne tegyük
visszavonhatatlanul tönkre. A
könyv témájának súlypontjait a
környezetbarát
energetikai
rendszerek szabályozási kérdései jelölik ki.
Bánhidi–Kajtár
Komfortelmélet
B/5, 438 oldal, 3800 Ft
Az az igény, hogy a mindennapi
élet, a munkavégzés komfortkövetelményeit, azok kielégítési
lehetôségeit, mindezek gazdasági, energiagazdálkodási kihatásait egységesen kell kezelni, az
elmúlt évtizedben került elôtérbe. Napjainkban egy épület, az
épületen belüli feltételek tervezése legalább kéttényezôs – az
emberi komfort és gazdasági
paraméterek függvénye.

Kiadó: Zombori Ferenc
– pop.tvnet.hu/~pcsuli
Deutsch einmal anders 1.
Alapfokú német nyelvoktató
CD-ROM
7000 Ft
A hasonló címû könyv alapján –
nemcsak kezdôknek – az alapfokú nyelvvizsgáig. 25 lecke (minden lecke 4 részbôl áll: olvasmány, szószedet, nyelvtani- és
témaköri gyakorlat több mint
2500 feladattal és azonnali kiértékeléssel), több mint 4 órás,
eredeti anyanyelvi hanganyag,
3000 mondat, 2500 szavas hangos szótár, kiejtésgyakorlás,
nyomtathatóság stb. A CD-ROM
az önálló tanulás mellett segédanyagként is kiváló a német
nyelvi gondolkodásmód tökéletesebb elsajátítására.

Harmat Kiadó
1114 Budapest,
Bukarest u. 3.
Tel./fax.:466-9896;
E-mail:
harmat@harmat.hu;
Internet:
www.harmat.hu
Michael Behe:
Darwin fekete doboza
Az evolúcióelmélet biokémiai
kihívása
376 oldal, keménytáblás, A/5,
2900 Ft
A tudomány története bizonyos
értelemben „fekete dobozok”
megismerésének a története.
Behe népszerû, ugyanakkor tu-

Em Griffin:
Bevezetés a kommunikációelméletbe
536 oldal, keménytáblás, B/5,
3750 Ft

dományos igénnyel megírt bestseller könyvének magyar fordítása szakemberek és laikusok érdeklôdésére egyaránt számíthat.
John Lennox:
Informatika
72 oldal, kartonált, Fr/5, 1200 Ft

Vajon az információs társadalom megvalósulása szebb és
igazságosabb vagy félelmetesebb jövôt tartogat számunkra?
Az információ hatalom. A felelôsen gondolkodó embernek el
kell töprengenie az információs
technika használata során felvetôdô erkölcsi problémákon, az
adatvédelemtôl kezdve, a személyi szabadság és a közösségi
érzés elvesztésén át, a társadalmi igazságosságig. Ezen kérdések átgondoláshoz nyújt segítséget a könyv – mely az Informatikai Vállalkozások Szövetségének
találkozóján elhangzott elôadáson alapul –, hiszen „az etika
nem adhatja meg magát a technológiának”.
Del Ratzsch:
Mibôl lesz a tudomány?
Rövid bevezetés a tudományfilozófiába
230 oldal, keménytáblás, A/5,
1980 Ft.

A természettudományos kutatások eredményei a mai ember
életét minden eddiginél erôteljesebben befolyásolják, és a
„tudományos igazság” sokak
számára továbbra is az egyetlen
elfogadható igazságfogalom.
Azt már kevesebben vizsgálják,
hogy mi is voltaképpen a tudomány, meddig terjednek a tudományos megismerés határai,
és milyen elvek alapján értelmezzük tapasztalatainkat. A
szerzô alapvetô és nélkülözhetetlen eligazítást nyújt a tudományelméletben járatlan olvasók számára.

A könyv harminckét kommunikációs elméletet mutat be közérthetô, olykor humoros stílusban ismertetve az adott szakterület legkiválóbb tudósainak
eredményeit. A könyv tematikájában és naprakész szakmaiságában egyaránt újdonság a magyar szakirodalom és a felsôoktatási segédeszközök tárházában. (Dr. Pléh Csaba, pszichológus, egyetemi tanár). A szerzô a
kommunikáció legismertebb
szakértôje és oktatója, 1991ben megjelent elsô kiadása óta
folyamatosan bôvíti és csiszolja
könyvét. Bátran mondható tehát, hogy az olvasó az új ezredév tankönyvét tartja a kezében.
(Dr. Buda Béla)
Ferenczi Andrea:
Genetika-Génetika
Beszélgetések
152 oldal, keménytáblás,
22x22cm, 1480 Ft
A géntechnológia robbanásszerû fejlôdése olyan lehetôségekkel kecsegteti az emberiséget, amelyekrôl korábban nem
is álmodott. Az élet meghosszabbítása, örökletes betegségek megelôzése, a rák és az
AIDS gyógyítása, a meddôség
kezelése új reprodukciós technikákkal...
Könyvünk abban segíti az olvasót, hogy a vitatott és olykor
összetett kérdésekben saját maga alakíthassa ki véleményét.
Ebben olyan ismert magyar
szakemberek segítségére számíthat, akik szüntelen tudományos igazságkeresése nem öncélú, hanem felelôsségbôl és szeretetbôl fakad.

Perfekt Kiadó
1135 Budapest,
Jász u. 36-38.
Tel.: 239-58-74,
359-74-30, e-mail:
nagyker@perfekt.hu
024/02 Példák
számvitelbôl
Korom Erik, Reizingerné Ducsai
Anita, Simon Szilvia, Siklósi Ágnes, Miklósyné Ács Klára
393 oldal, A/5, 2980 Ft

A pénzügyi-, számviteli képzésben részt vevôk könyvvezetési
ismereteinek fejlesztéséhez, ill. a
számviteli törvény elsajátításához nyújtanak segítséget a példák. A mérlegfôcsoportok rövid
összefoglalása után feladatokat
talál az olvasó, melyek egy részéhez megoldás is tartozik.

szervezés és vezetés címû tananyaghoz címû kiadványunk szorosan kapcsolódik a Számvitelszervezés és vezetés tantárgy
két elméleti kötetéhez.
034/01 Vezetésmódszertan
Dr. Roóz József
343 oldal, A/5, 2780 Ft

028/2002 Példatár a
számvitel alapjaihoz
Korom Erik, Reizingerné Ducsai
Anita, Simon Szilvia, Siklósi Ágnes, Miklósyné Ács Klára
200 oldal, A/4, 1990 Ft

Hasznos gyakorló feladatsorok,
példák és esettanulmányok a
számvitel tantárgy vizsgáihoz,
megoldásokkal.
066-I/01 Számvitelszervezés és vezetés I.
Dr. Paál Éva
160 oldal, A/5, 2464 Ft

A könyv a vezetésmódszertan tudományos megközelítésén keresztül olyan témákat vet fel, mint
pl. a vezetôi képességek és szerepek, döntéselmélet, magatartáselmélet és kommunikáció. A kötetet a hallgatókon kívül haszonnal forgathatják mindazok is, akik
mindennapi munkájuk során szoros kapcsolatban állnak különbözô szervezetek vezetôivel, így
eredményességük nem kis mértékben azon is múlik, hogy
mennyiben tudják megérteni ennek a sajátos rétegnek a helyzetét, illetve cselekvésük indítékait.
022/01 A konszern
számvitel alapjai
Dr. Sztanó Imre, Vörös Miklós
169 oldal, A/4 Ár: 1850 Ft

A könyv a pénzügyi és számviteli képzésben részt vevô hallgatók számára készült. Tartalmazza a rendszer- és információelmélettel kapcsolatos alapismereteket, a számítástechnikára épülô szervezéstechnológia általános feladatait, egykét kiemelt számítógéppel támogatott rendszertervezési
módszer ismertetését. A tananyag döntô mértékben alapozó jellegû. A fejezetek végén
gyakorlásra alkalmas feladatok
és megoldásaik a tananyag
megértéséhez és a vizsgára
történô felkészüléshez nyújtanak segítséget.
066-II/01 Számvitelszervezés és vezetés II.
Dr. Paál Éva, Dr. Jánosa András
198 oldal, A/5, 2688 Ft
A számvitelszervezés és vezetés
címû könyv második kötete a
számviteli rendszerek analitikájának mûködési mechanizmusait, valamint a komplex vezetôi
látásmód megszerzéséhez és
fejlesztéséhez, a vezetôi információk gyûjtéséhez szükséges
szervezési és számítógépes belsô ismereteket tárgyalja. A 066M/01 Munkafüzet a számvitel-

Az összevont (konszolidált) éves
beszámolóhoz kapcsolódó számviteli ismereteket mutatja be a
könyv 9 fejezetben.
A könyvhöz 022-P/02 A konszolidáció módszertana példatárunk kapcsolódik.
696/01 Vállalkozások
tevékenységének
gazdasági elemzése
Dr. Birher Ilona, Dr. Pucsek
József, Sándor Lászlóné dr., Dr.
Sztanó Imre
440 oldal, A/5, 2980 Ft
A könyv módszertani segítséget kíván nyújtani a vállalkozások résztevékenységének elemzéséhez, meghatározva a szükséges információbázist és annak forrásait. Az ismeretanyag
kiterjed az ipari termelô-szolgáltató, kereskedelmi és mezôgazdasági tevékenységet elemzô-értékelô feladatokra, kiemelve a valamennyi tevékenységnél érvényesíthetô módszereket, külön tárgyalva az egyes

A TÖK JÓ KÖNYVEK SOROZAT SIKERKÖNYVEIBÔL JELENLEG MEGVÁSÁROLHATÓ:
Rosie Rushton: Ne cirkuszolj, anyu!
Gôzöm sincs, mihez kezdjek! / Poppy / Olívia / Sophie;
továbbá: Babay Bernadette: Szerelmes kamaszok
VILÁGSIKER! Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 1–2. A második kötet karácsony elôtt már kapható!
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tevékenységek sajátos elemzési
feladatait.
696-P/01 Példatár
a vállalkozások
tevékenységének
gazdasági elemzéséhez
Sándor Lászlóné dr., Dr. Sztanó
Imre, Dr. Pucsek József, Dr.
Birher Ilona, Takácsné Lengyel
Andrea, Kresalek Péter, Blumné
Bán Erika
378 oldal, A/4, 2980 Ft
Az elméleti részhez készült példatár átdolgozott és bôvített
kiadása módszertani segítséget
nyújt a termelô-szolgáltató, a
mezôgazdasági és kereskedelmi
tevékenységet folytató vállalkozások résztevékenységének és
erôforrás-felhasználásának gazdasági elemzéséhez.

rációs rendszerek népszerû ismertetését. Bevezetés a Windows XP önálló üzemeltetésébe.
A Windows XP munkaállomásaival és a Serverrel dolgozó rendszergazdáknak, és képzettebb
felhasználóknak ajánljuk.
Angol–magyar informatikai
fordítói szótár
MobiMouse-szal
Szerkesztô: Kis Ádám
A SZAK Kiadó szótára CD-vel
Kb. 250 oldal, 7000 Ft

659/01 Vállalkozások
tevékenységének komplex
elemzése
Dr. Bíró Tibor, Dr. Pucsek
József, Dr. Sztanó Imre
257 oldal, A/5, 2250 Ft
A könyv feldolgozza a mérleg

átfogó és részletes elemzésére
alkalmas mutatószámrendszer
kialakításának lehetséges eseteit, a jövedelmezôség, valamint
az eredmény alakulásának részletes értékelési módszertanát. A
szerzôk bemutatják az eredménytervezés módszereit, a várható eredmény évközi, folyamatos elemzését, s a vállalkozások
elszámolási és érdekeltségi
rendszerének jellemzôit.
659-P/01 Példatár
a vállalkozások tevékenységének komplex
elemzéséhez
Dr. Pucsek József, Kresalek Péter
114 oldal, A/4, 998 Ft
A példatár mintegy húsz példával járul hozzá a Vállalkozások
tevékenységének
komplex
elemzése címû tananyag elméleti részének gyakorlatba történô
átültetéséhez nyújt segítséget.
Kidolgozott megoldásokat is
tartalmaz, ily módon is elôsegítve az ismeretanyag jobb megértését és elsajátítását.
Pénzügyi és számviteli szoftverek ügyintézôknek.

A fordítói szótárban elsôsorban
szakkönyveink szószedeteit kívánjuk egyesíteni, de belefoglaljuk a Microsoft Press értelmezô
szótár kétnyelvû anyagát és a
Szak Kiadó fordítócsoportja számára készített szójegyzékeket is.
A felsorolt források utat vágnak
ezáltal abban a terminológiai
dzsungelban, amely sajnálatos
módon, nemcsak és nem elsôsorban a magyar, hanem a forrásául szolgáló amerikai számítástechnikai szaknyelvre is jellemzô.
M. David Stone
& Alfred Poor
Magad uram, ha gondod
van… a PC-vel
Kb. 400 oldal, 6000 Ft

Szak Kiadó Kft.
2060 Bicske, Diófa u. 3.
06 22 350-209 (fax is)
info@szak.hu
www.szak.hu

A „Magad uram, ha gondod
van…” sorozat teljesen új utat
nyit a referencia jellegû szakkönyvek sorában. Ez a könyv fôként hardverproblémákról szól,
de a szoftvernek is jelentôs szerepe van sok probléma diagnosztizálásában és kezelésében. Ezért attól függôen, hogy
az adott számítógépen Windows 98 vagy Windows 2000
fut, különböznek a követendô
instrukciók is. A legtöbb problémát rendkívül könnyû behatárolni, ha a helyes úton megyünk végig.

Kis Balázs
Windows XP haladókönyv haladó szoftverhez
A magyar és angol változathoz is
Kb. 450 oldal, 5000 Ft
A szerzô a legújabb XP-s változattal folytatja a Windows ope-

Windows XP lépésrôl
lépésre
368 oldal CD-melléklettel, 6500 Ft
A gyakorlatokon keresztüli tanulással gyorsan elsajátíthatjuk,
hogyan tudunk többet kihozni
számítógépünkbôl a Windows
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XP rendszert használva. Személyünkhöz igazíthatjuk a PC mûködését; programokat telepíthetünk és távolíthatunk el könnyedén, nyomtatókat és más eszközöket csatlakoztathatunk; beállíthatjuk
az
internet-csatlakozást, az e-mail kezelést és az
azonnali üzeneteket; fájlokat és
mappákat kezelhetünk, hogy
könnyebbé tegyük munkánkat;
megoszthatjuk számítógépünket – de személyes beállításaink
és fájljaink biztonságban maradnak; internetes rádiót hallgathatunk, digitális médiatárat készíthetünk és játszhatunk; gyakori
problémákat orvosulhatunk és
azonnali segítséget kaphatunk.
Visio lépésrôl lépésre
2002-es verzió
280 oldal, CD-melléklettel,
6000 Ft

Tapasztalni fogjuk, mennyire
egyszerûen és gyorsan elsajátíthatjuk, hogyan kell professzionális minôségû diagramokat és
ábrákat készíteni a Visio 2002es verziójával. A leggyorsabban
formázhatunk meg, színezhetünk ki, méretezhetünk át és
kapcsolhatunk össze alakzatokat és ábrákat. Létrehozhatunk
bármilyen ábrát a legegyszerûbb
folyamatábráktól és idôsoroktól,
az összetett szervezetihierarchia-ábrákig és hálózati diagramokig, ezért kiválóan alkalmazható munkatervek, pályázatok
és vállalati stratégiai tervek elkészítéséhez.

BBS-INFO Kiadó
1630 Budapest, Pf. 21.
Tel./fax: (1) 407-17-07
Internet: www.bbs.hu
e-mail: info@bbs.hu
Abaházi Viktor:
Puskázási kézikönyv
128 oldal, B/6 keménytáblás,
970 Ft

E rendhagyó könyv elsôsorban
azokhoz szól, akik nem szeretnek tanulni. Semmiképpen se vegyék meg a jó tanulók és a stré-
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berek. S ha már sikerült beszereznünk, dugjuk el jó mélyre, nehogy meglássák nálunk. S ha ez
már jól megy, úgy be is gyakoroltuk a puskázás alapjait. Most már
neki is láthatunk a megfelelô puska elkészítésének. S hogy az milyen legyen, vagy hogyan használjuk, arra e könyv ad „hasznos”
tanácsokat. Mivel azonban tökéletes puska nincs, a meglévô eszközöket kell az eredeti rendeltetésétôl kissé eltérôen használni. S
ha már elkészítettük a puskát, azzal tanultunk is valamit.

azok számára is, akik ECDL vizsgára készülnek, vagy akik a prezentációkészítés további lehetôségeivel kívánnak megismerkedni, mivel e könyvecske a
PowerPoint 2002 kezeléséhez
szükséges ismereteken túl további hasznos tanácsokat is ad.
Bártfai Barnabás:
Office XP
352 oldal, B5, 1870 Ft

Bártfai Barnabás:
Word 2002 zsebkönyv
208 oldal, B/6, 870 Ft

E könyvecske segítségével
megismerhetjük az Office xp
szövegszerkesztô programjának, a Word 2002-nek kezelését. A közérthetô nyelvezet
miatt bátran ajánljuk akár kezdôknek is, de hasznos lehet
azok számára is, akik ECDL vizsgára készülnek, vagy akik a szövegszerkesztés további lehetôségeivel kívánnak megismerkedni, mivel e könyvecske a Word
2002 kezeléséhez szükséges ismereteken túl további hasznos
tanácsokat is ad, valamint az
esztétikus szövegek elkészítéséhez szükséges tudnivalókat is
összefoglalja.

Könyvünk mindazok számára
ajánlott, akik meg szeretnék ismerni az Office XP programcsomag használatát, kezelésének
fortélyait. Továbbra is tartottuk
magunkat ahhoz a stílushoz,
hogy a könyv a kezdô felhasználók számára is könnyedén érthetô, követhetô legyen és semmiképpen se keltse egy szakmai
dokumentáció látszatát. Fôbb
témakörök: Alapok (Telepítés,
Aktiválás, Irányítópult, Segéd),
Word 2002, Excel 2002,
PowerPoint 2002, Outlook
2002, Access 2002, További
szolgáltatások (Office vágókönyv, Wordart, Egyenletszerkesztô, Rajzeszközök, Visual
Basic, Stb.), Függelék
Bártfai Barnabás:
Windows XP
256 oldal, B6, 870 Ft

Bártfai Barnabás:
Excel 2002 zsebkönyv
160 oldal, B/6, 870 Ft

E könyvecske segítségével
megismerhetjük az Office xp
táblázatkezelô programjának,
az Excel2002-nek kezelését. A
közérthetô nyelvezet miatt bátran ajánljuk akár kezdôknek is,
de hasznos lehet azok számára
is, akik ECDL vizsgára készülnek,
vagy akik a táblázatkezelés további lehetôségeivel kívánnak
megismerkedni, mivel e könyvecske a szoftver kezeléséhez
szükséges ismereteken túl további hasznos tanácsokat is ad.
Bártfai Barnabás:
PowerPoint 2002
zsebkönyv
kb. 128 oldal, B/6, 790 Ft.
E könyvecske segítségével
megismerhetjük az Office XP
prezentációkészítô programjának, a PowerPoint 2002-nek kezelését. A közérthetô nyelvezet
miatt bátran ajánljuk akár kezdôknek is, de hasznos lehet

A Windows új operációs rendszere – az XP – látványos változásokat hozott a korábbi verziókhoz képest. E könyvecske
segítségével megismerheti a
Windows legújabb operációs
rendszerének kezelését. Olvasása során a legalapvetôbb tudnivalóktól kezdve, a rendszerhez
tartozó programok használatán
át, a különbözô beállítási lehetôségekig sok mindent megtanulhat. A közérthetô nyelvezet
miatt bátran ajánljuk akár kezdôknek is, de hasznos lehet
azok számára is, akik az új rendszer beállításaival, finomhangolásával szeretnének foglalkozni.
Rozványi Dávid:
Reklám és társai
(Hétköznapi marketing)
112 oldal, B5, 870 Ft.
A hétköznapi marketing sorozat
(melynek korábbi kötetei az Üzletek kialakítása és Személyes
eladás c. kiadványok) azokat az
átlagembereket, vállalkozókat
célozza meg, akik a siker eléréséért nem akarnak évekig marketinget tanulni, többszáz-oldalas könyveket végigrágni.
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Az elsôsorban a vállalkozóknak
szóló könyv áttekinti a promóció
legfontosabb területeit, elemezve a közelmúlt néhány akcióját.
A könyv ajánlható a reklámok titokzatos világa iránt érdeklôdô
laikusnak is, hiszen elolvasása
után kicsit jobban tisztában lesz
azzal, hogy miért olyanok azok a
sokat szidott reklámok, s hogyan próbálják befolyásolni az
utca emberét. A könyv erôssége
a nagyszámú esetleírás, melyek
nemcsak érthetôbbé, hanem élvezetesebbé is teszik a szakmai
mondanivalót.

könyve is lehetne, mégis könnyed hangvételû történetek példáin keresztül egy képzeletbeli
szerencsétlen ember eseteit mutatja be, akiben néha bizony
magunkra is ismerhetünk. E
könnyed, humoros stílus írt
könyvben ugyanúgy megtalálhatjuk az életben egyre gyakrabban elôforduló vevôátverési
módszereket, mint az azok ellen
való védekezési lehetôségeket.
Ha tehát elolvassuk ezt a könyvet, kicsivel dörzsöltebbek leszünk, és talán a jövôben kevesebbszer lehetünk áldozatok.
Minderre garanciát a jogász által
irt kiegészítések, valamint a
szerzô neves marketingszakember volta ad.
Dr. Magyar Elemér:
Kezdô bûnözôk
kézikönyve
215 oldal, B6, 970 Ft

Bártfai Barnabás –
Kovács Rudolf:
Weblapkészítés házilag
200 oldal, B5, 1430 Ft

A könyv segítségével megismerhetjük az Internetes lehetôségeket, könnyedén megtanulhatjuk
a weblapkészítés alapjait, az elterjedt weblapkészítô programok kezelését, illetve a hozzá
kapcsolódó egyéb feladatokat.
A könyv ötleteket is ad az interaktív weblapok készítésének
egyszerûen megvalósítható lehetôségeirôl. Fôbb témakörök:
Internet, regisztrálás, feltöltés,
képek, HTML, Netscape composer, Word, MS Frontpage, MS
Image Composer, MS GIF
Animator,
Macromedia
Dreamweaver, ötletek, stb.
Rozványi Dávid:
Titkos hadmûveletek
pénztárcánk ellen
240 oldal, 540 Ft

A reklámok, hirdetések, akciók
mind-mind pénztárcánk könnyítését célozzák meg, különféle
pszichológiai alapokra támaszkodó trükkös módszerekkel. Bár
e kiadvány a kereskedôk ötlet-

A szerzô több mint harmincéves
praxisának tapasztalatát gyûjtötte össze humoros formában e
könyvben, melynek melléklete
egy bûnözôigazolvány is. Reméljük, hogy a tisztelt olvasó észreveszi a sorok közt lapuló ironikus mondanivalót, s esetleg a
leírtakat máshogy tudja a saját
hasznára fordítani. A könyvhöz
az elôszót Szikinger István írta.
Bártfai Barnabás:
Hogyan használjam?
6. kiadás
560 oldal, B/5, 1970 Ft.

E kezdôk számára is készült, közérthetô fogalmazásmódú, minden fontosabb témára kiterjedô,
színes oldalakat is tartalmazó
könyv ajánlható iskoláknak tankönyvként, önálló tanuláshoz,
de OKJ és ECDL tanfolyamokhoz
is. A leírtak tanfolyamok tapasztalataira épülve, gyakorlati példákat bemutatva segítenek elsajátítani a számítógép kezeléséhez szükséges tudnivalókat.
Fôbb témakörök: Alapfogalmak,
Gépkezelés, Szoftverek, Programozás-elmélet, DOS, Windows
(95, 98, NT, 2000, ME, XP), Tömörítés, Vírusok, Hálózatok

Internet, FrontPage, Elektronikus levelezés, Outlook, Outlook
Express, NC, Adatbiztonság,
Törvény, Szövegszerkesztés, (pl.
Word 7-97-2000-XP), Táblázatkezelés (Excel 7-97-2000-XP),
Adatbázis-kezelés (Access), Grafika (Pl. Paint, CorelDraw), Prezentációkészítés (PowerPoint),
Kifejezésgyûjtemény, Ellenôrzô
kérdések, Stb.

PONT Kiadó
1300 Bp., Pf. 215
Tel./fax: 368-8058
e-mail:
pontkiado@hu.inter.net
www.pontkiado.hu

Az irodalmi mû és az olvasó kapcsolatát vizsgáló kutató ezúttal
Ottlik Géza regényének fogadtatását és befogadását elemzi.

hesse ugyanazt, mint a „rom
som”: ember vagyok” – vallja a
szerzô könyvében, amely jelentôsen hozzájárulhat e szemlélet
kialakulásához.
Liégeois, Jean-Pierre:
Kisebbségek és oktatás:
cigányok az iskolában
3480 Ft

Tarján Tamás:
Szabadiskola
Tanulmányok, bírálatok
1820 Ft

A Szabadiskola mintegy párdarabja a tavaly karácsonyra
megjelent Kengyelfutó-nak: az
elôzô után ez a kötet az 1997 és
2002 között keletkezett írások
és drámai mûvek irodalmi és
színházi létmódjával, illetve epikai alkotásokkal és jelenségekkel foglalkozik.

Alapozó fontosságú mû, amelyben a szerzô feltérképezi a cigánygyerekek iskolai jelenlétét
Európában. Ez a példamutatóan
alapos mû nem csupán helyzetképet nyújt, hanem elvi és gyakorlati megoldások tanulságainak egész sorát kínálja.
Irodalomtankönyv ma
(Szerk. Fûzfa Balázs)
(Élményközpontú irodalomtanítás)
2460 Ft

Alice Miller:
Kezdetben volt a nevelés
2980 Ft

A könyv témája az elsô életévek
élményeinek hatása a késôbbi
életre, illetve a környezetre és a
társadalomra. Fontos alapgondolata, hogy a kisgyerekkorban
elszenvedett sérelmek azért
pusztítóak, mivel az átélt érzések nem tudnak a személyiségbe integrálódni.
Diósi Ágnes:
Szemtôl-szemben a
magyarországi cigánysággal
2120 Ft
„Szeretném, ha tanítványaim
olyan társadalomban kívánnának élni, amelyben ha valaki azt
mondja „cigány vagyok”, jelent-

Az élményközpontú irodalomtanítás olyan szemléletmód, mely
mindenekelôtt az irodalommal
kapcsolatos élményszerzést tartja fontosnak. A többszerzôs kötet az iskolákban ma használatos
tankönyvek elemzését kínálja.
Kamarás István:
Olvasó a határon
(Élményközpontú irodalomtanítás)
2950 Ft

Argumentum Kiadó
1085 Budapest,
Mária u. 46.
Tel./fax: 485-1041
Az esztergomi székeskáptalan jegyzôkönyve
Registrum capituli
cathedralis ecclesiae
Strigoniensis
(1500–1502, 1507–1527)
Közzéteszi Solymosi László /
Edidit László Solymosi
260 oldal, A/5, 2250 Ft
Az esztergomi székeskáptalan
üléseirôl a középkorból egyetlen
jegyzôkönyv maradt fenn. Az
1500–1502. és az 1507–1527.
évek anyagát tartalmazó kódexet a Bolognai Egyetemi Könyvtár ôrzi. Az elfeledett latin nyelvû kézirat ebben a szövegkiadásban válik hozzáférhetôvé.
Az értékes kódex vagyonkezelô
szervezetként mutatja be a székeskáptalant.
Berényi Zsuzsanna Ágnes:
Kossuth és a szabadkômûvesek
176 oldal, A/5, 1800 Ft
A Kossuth Lajos születésének bicentenáriuma alkalmából megjelent kötetében a szerzô Kossuth és a magyarországi, illetve
a külföldi szabadkômûvesség
kapcsolatát vizsgálja. Elemzi,
hogy a Kossuth-korabeli társadalmi környezet hogyan vezetett a szabadkômûvesség szabadságharc alatti fellángolásához. Bemutatja az elsô páholyok
megalakulásának körülményeit
a 19. században, illetve Kossuth
szabadkômûvessé avatását.
Dános Béla:
Farmakobotanika
A gyógynövénytan alapjai
(Kemotaxonómia)
Második, javított kiadás
484 oldal+28 oldal színes melléklet, A/5, 3200 Ft
Ebben a tan- és kézikönyvben a
gyógyászatban legnagyobb fajszámmal elôforduló száraztestû
növények leírásai kaptak helyet:
a harasztok, nyitva- és zárvatermôk. Feldolgozásuk fejlôdéstani
alapon történt, és a rendszertani egységek megítélése szempontjából a kemizmus kiemelt
szerephez jutott. Így tájékozódhatunk a szervezettani, ökológiai, életformabeli tulajdonságokról, egyben a biológiailag
aktív vegyületekrôl is, melyek az
adott gyógynövények hatóanyagai, netán méreganyagai.

Szeged forgalmas helyén
14 éve mûködô könyvesbolt, 63 m2 eladótér + 81 m2 raktár, hosszú távra kiadó.
Telefon: 06-30-9456-775
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FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA
Eszmecsere a Lubjankán
Lukács György moszkvai pere
Dokumentumok
Összeállította V. Szereda és A.
Sztikalin, fordította Illés László.
A magyar kiadás bevezetô tanulmányát írta Sziklai László
256 oldal, A/5, 2200 Ft
Lukács György Szovjetunióban
töltött másfél évtizedének,
moszkvai emigrációjának idôszakáról már elég sokat tud a
hazai érdeklôdô. Különösen
fontos azonban az utolsó idôszak, Lukács 1941-es moszkvai
letartóztatásának, a Lubjankán
történt vallatások dokumentumainak közlése, feldolgozása.
Ez az anyag nemrég került napvilágra az NKDV archívumából.
Fenyô István:
Adolph Fischhof és a
Habsburg-monarchia
148 oldal, Fr/5, 1600 Ft
A történetírás behatóan szól arról a szereprôl, amelyet Adolph
Fischhof, az 1848-as bécsi forradalom egyik vezetôje ama nagy
márciusi napon az ausztriai eseményekben játszott. Övé volt az
elsô szabad beszéd a Metternich
rendszerét megdöntô Ausztriában – fellépésérôl ez a visszatérô vélemény. Kevésbé emlékeznek meg viszont a politikus-publicista magyar indíttatásairól, a
magyar–osztrák kiegyezést elômozdító röpiratairól s a nemzetiségi kérdés megoldását szorgal-

mazó javaslatairól. Ezt a hiányt
pótolja Fenyô István munkája.
Hajdu Péter:
Claudius Claudianus
eposzai
(Apollo Könyvtár 23.)
220 oldal, Fr/5, 1500 Ft
Claudius Claudianus hányatott
korának, a késô ókornak elismerten legnagyobb költôje volt.
395-ben tûnt fel Rómában, s a
Nyugatrómai Birodalom udvari
költôje lett. S ezért költôi univerzumában a birodalomrész politikai kérdései központi szerepet
kaptak, ami fontos történelmi
forrássá, egyszersmind izgalmas
olvasmánnyá teszi szövegeit.
Gazdag életmûvébôl a jelen monográfia az eposzokkal, a legtekintélyesebb antik mûfajhoz tartozó költeményekkel foglalkozik.
Lotman, Jurij:
Kultúra és intellektus
Válogatott tanulmányok a szöveg, a kultúra és a történelem
szemiotikája körébôl
Fordította, szerkesztette, az elôés utószót írta Szitár Katalin
Diszkurzívák
184 oldal, B/5, 1800 Ft
Jurij Lotman, a tartui szemiotikai
iskola nemrég elhunyt vezéregyénisége, nemzetközi hírû filológus, kultúrtörténész, irodalmár, hazánkban is jól ismert tudós. Gyûjteményünkben utolsó
alkotói korszakának legjelentô-

sebb írásait tesszük közzé, azokat, amelyek a legszélesebb humánfilológiai körben tarthatnak
számot fokozott érdeklôdésre,
ugyanakkor nagyon hézagosan
vannak képviselve a honi
Lotman-kiadványokban.
Ne panaszold
a magányodat!
Kodolányi János levelezése Szabó Lôrinccel és Szabó Lôrincné
Mikes Klárával
1948–1957
Sajtó alá rendezte, az elôszót és
a jegyzeteket írta Horányi Károly
408 oldal, B/5, 2700 Ft
Tudatos szerkesztôi meggondolásból ered, hogy a gyûjtemény
csak 1948-tól közöl leveleket. A
mindennapi személyes érintkezés
lehetôsége ugyanis ekkor szûnt
meg. Az év nagy részét Kodolányi
már Balatonakarattyán töltötte, a
következô évben oda is költözött.
Így baráti kapcsolatukat elsôsorban levelezés útján tartották
fenn, melynek olykor ritkuló
rendszeressége Szabó Lôrinc haláláig megmaradt.
Péter László:
Juhász Gyula életmûve
Válogatott írások
588 oldal, Fr/5, 2500 Ft
Rendkívül értékes, érdekes, izgalmas, és tegyük hozzá: szívszorító könyv ez. Az egybegyûjtött anyag monográfia értékû:
minden lényegeset megtud be-

lôle az érdeklôdô olvasó Juhász
Gyula életútjáról, költészetérôl,
újságírói robotjáról, politikai-erkölcsi színvallásairól, kiszolgáltatott, vidéki mellôzöttségérôl, a
betegség szorítójában vergôdô
emberrôl, a társát soha meg
nem találó férfirôl, az ôt mindig
és mégis vállaló, megbecsülô
barátokról s persze az ô általa
tisztelt kortársakról.
Piarista iskoladrámák
Sajtó alá rendezte Demeter Júlia, Kilián István, Kiss Katalin és
Pintér Márta Zsuzsanna
Régi magyar drámai emlékek
5/1
1012 oldal, B/5, 4200 Ft
A protestáns iskolákban, a minoriták intézményeiben, a pálos
gimnáziumokban, a királyi katolikus tanintézetekben és a katolikus papneveldékben, valamint
a jezsuita iskolákban elôadott
magyar nyelvû 18. századi drámák után most elkészült a piarista gimnáziumokban játszott
mûvek kétkötetes gyûjteménye
is. Itt olvashatjuk – többek között – Benyák Bernát, Bolla Márton, Dugonics András, Egervári
Ignác, Hagymási Imre, Horányi
Elek magyar nyelvû drámáit.
Salacz Gábor
A fôkegyúri jog és a püspök kinevezése a két világháború között Magyarországon

236 oldal, B/5, 2700 Ft
Salacz Gábor (1902–1978)
Szekfû Gyula tanítványa, tanársegédje volt, majd a pécsi jogi
karon az újkori egyetemes történelem tanszékét vezette, ahonnan az ötvenes években menesztették. Az Országos Levéltárban folytatta kutatásait, de
hamarosan innen is mennie kellett. Hátrahagyott mûvei, melyek fôként az újkor egyházi
problémáival foglalkoznak, szinte ismeretlen vagy legalábbis
még feldolgozatlan témát mutatnak be.
Tüskés Gábor –
Knapp Éva
Az egyházi irodalom mûfajai a 17–18. században
Tanulmányok
Irodalomtörténeti füzetek 151. sz.
288 oldal, Fr/5, 1400 Ft
A kötet eddig nem elemzett mûveket, kiadványtípusokat és mûfajokat mutat be. Az érintett
mûfajok között van a csodaelbeszélés, az imádság, az elmélkedés, a bibliamagyarázat,
az egyházi ének, a hitvita, a prédikáció, az eredetlegenda és az
iskoladráma. A tanulmányok
vizsgálják a reformáció és az
ellenreformáció irodalmának
kapcsolatrendszerét, a szerzetesrendek mûfaji sajátosságait, a
mûfajelmélet és a gyakorlat
összefüggéseit.

Kôszeghy Elemér
Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig
A régi ötvöstárgyak gyûjtôi és a szakemberek több tízezer forintot is megadtak antikvár könyvaukciókon a Kôszeghy-kötet egy-egy eredeti példányáért, mert tevékenységükhöz valóban nélkülözhetetlen forrásmunka a mû.
A szerzô az ötvöstárgyak azonosításához segítséget nyújtó ötvösjegyeket
gyûjtötte össze kötetében.
Magyarország különbözô részein már a XIV. századból megtaláljuk egymástól eltérô bélyegzések nyomait korabeli ötvösmûveken. A XVI. századtól kezdve az ötvöstárgyak bélyegzése általánossá vált a céhekben, ha
a bélyegzés módja nem is vált egységessé. 1867- tôl a fémfinomság vizsgálata állami hivatalok hatáskörébe került, s e téren az osztrákokéhoz hasonló fémjelzési rendszer lépett életbe. Ez az oka annak, hogy Kôszeghy
Elemér a Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig c. munkájában
csak addig az idôpontig ismerteti a jeleket, hiszen azon túl a mûvészettörténeti kutatás számára az ötvöstárgyak jelzése már nem hordoz egyedi információt.
Az 1936-ban magyar és német nyelven megjelent mû (a történelmi Magyarországhoz tartozó) városok szerinti csoportosításban tartalmazza a mûkincsek felsorolását, ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.
Napjainkra olyan könyvritkasággá vált, hogy antikváriumban, aukciókon is
nagy szerencsével lehetett csak hozzájutni egyes példányaihoz. A reprint
kiadás megjelenése lehetôvé teszi a szakemberek és a gyûjtôk számára, hogy
ez az értékes könyv házi szakkönyvtárukat gyarapítsa.
(Megjelent a Kiss József Könyvkiadó gondozásában) Reprint kiadás, 8479 Ft

Megvásárolható
a Libri Könyvkereskedelmi Kft.,
a Líra és Lant Rt.,
a Magyar Könyvklub Rt. könyvesboltjaiban
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KÖNYV SZEMELVÉNY
Magyar irodalom
Berkovits György: Abreál Ister Kiadó
Pósfai György: Vadakrul Kortárs Kiadó
Siklósi Horváth Klára: A széptermetû guberáló Kráter Kiadó
Külföldi irodalom
Joyce Carol Oates: Megtört szívek balladája Fiesta – Saxum
Szórakoztató irodalom
J. Goldenlane: Farkastestvér Beholder Kiadó
Ifjúsági irodalom
Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 2. kötet Ciceró Kiadó
Emlékirat
Andrássy Kurta János: Egy marék siker BBS-Info
Filozófia
Carl Schmitt: A politikai fogalma Pallas Stúdió
Történelem
Kortárs krónika – 1989 Krónika Nova Kiadó
Zentai Tünde: Az ágy és az alvás története Pro Pannonia Kiadó
Nicholas Reeves: Az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája Cartaphilus Kiadó
Pedagógia
Puskázási kézikönyv BBS Info
Jog
Dezsô Márta – Tóth Zoltán: Választás és választási eljárás Rejtjel Kiadó
Ismeretterjesztés
Dr. Robert C. Atkins és Sheila Buff: Dacolj a koroddal! Maecenas – Lap-Ics
Dr. Yang Jwing-Meng: A kínai Qigong gyökere Lunarimpex Kiadó
Dr. Jes T. Y. Lim: Feng Shui az irodában és az üzleti életben Lunarimpex Kiadó
Somlyai Gábor: Gyôzzük le a rákot! AKGA Junior Kiadó
Számítástechnika
ECDL anyagok BBS-Info
Lexikon
Világirodalmi Lexikon Kassák Kiadó
Szociográfia
Hill Ferenc: Fallosz monológok Konkrét könyvek

KÖNYVSZEMELVÉNY

Berkovits György
Abreál
Öt színmû
Berkovits György tizedik könyve ez a kötet. Az elsô
1976-ban jelent meg. Írt regényt, színdarabot, novellát, esszét, tanulmányt, szociográfiát. Alapító tagja
volt a Mozgó Világnak (1975) – amelyet betiltottak
1983-ban –, valamint a Budapesti Negyednek (1993),
és munkatársa volt a Valóságnak (1973). A szamizdatban kiadott Bibó Emlékkönyv (1981) szerzôi közé tartozik. A BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) szerkesztôje
1997 óta. Jelenleg egy esszéköteten és a Virágh
Hanga legendát ír második könyvén, A jelzômûvész
címû regényen dolgozik.
Abreál, ez van,
ez lett az új stílus.
Ma nem úgy létezünk, nem úgy élünk, nem úgy haladunk a
halálig, mint eddig.
Új játékokat játszunk, darabjaimban is, melyeknek tétje más,
mint régi játékainké.
A tét:
értjük-e magunkat még?
Az Abreálban
és az abreálban –
fájdalmas reál és szép ab, szép reál és fájdalmas ab (fájdalmasabb, igen) –
benne rejlik az a jelen pillanat, amikor már nem
a halál, hanem
az élet a legfôbb botrány.
LÍVIA Egyem meg a pofáját Zsófinak, az anyukádnak, Karcsi,
ha ilyen érzékeny. És ha még azt is megtudja, hogy az apósának szétcseszett nunákkal tele albumot vásároltam, hajjaj.

Részlet az Abreál címû
darabból
LÍVIA Rámutatok, pardon, egy képre. Rámutat egy fiatal nô
arcképére, amely kivilágosodik. Arra volnék kíváncsi, hol van
Zsófi, a te Bálinthoz feleséged, Bálint, igazán megtisztelhetett
volna azzal, mint afféle dédunokameny, hogy ellátogat a centenáriumomra, biztosan sok a dolga, le is kopogom, lekopogja mind szorgos, ugye.
BÁLINT Kedves Üki, a feleségem, Zsófi, zavarban van veletek,
semmit nem tud kezdeni a ti észjárásotokkal.
MÁRTA Talán az tûnik fel neki, hogy egy anya a százéves
születésnapján a nyolcvanéves lányának balettcipôt csináltat?
Akkor, kérem szépen, neki legyen mondva, Zsófinak, az unokamenyemnek.
FLÓRIÁN Egy rossz szót se a menyemrôl, Zsófiról, nézzétek,
rámutat kivilágosodott portréjára látható, ô olyan roppant öntörvényû, lényegében és amúgy. Ô nem táncol, mint mi, mit
csináljon, szegény, addig, amíg mi ropjuk a boogie-woogie-t,
mutatja kérdezem.
KARCSI Elárulom, az anyu nem bírja bevenni az Ükit, aki élve
temette el a férjét, az én üknagypapámat, amint megpillantja
az Ükit, arcidegzsábát kap.

A kötetben öt színmû
található
Abreál: Egy százéves táncosnô különös emlékei a huszadik
századról, elôadva hajdani és mai divatos tánclépések groteszk kíséretében.
Gabes és Gy. Bence: A gyilkos, mint reklámfigura, és az áldozatok, mint a gyilkos reklámfigura reklámfigurái, ám sorsuk
valódi, hús és vér sors.
Halálkísértô: Az üldözöttség konstrukciójának felépülése félreértésekkel, amelyekrôl nem tudható, hogy félreértések-e
vagy sem.
Életvesztesek: Önmagát beteljesítô végzetes jóslatok tragikomikus sorozata J. S. Bach, W. A. Mozart, R. Wagner, Eötvös
P. és Kálmán I. zenei aláfestésével.
A gödörásó lány: Hogyan valósítsuk meg magunkat az önpusztításban és igen vidáman, nagyon önfeledten.
Ister kiadó, 205 oldal, 1500 Ft
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Pósfai György: Vadakrul
Elbeszélések
Pósfai György (1956) író, biológus. Elôzô elbeszéléskötete: Friss Cipó-történetek, Kortárs Kiadó 1999.

Szegény Bem apó
Megkerülöm a házat, mert gondolom, hogy
ilyenkor a verandán találom ôket. Cipó a hintaszékben ülve újságot olvas, Márta könyékig
sárosan cserepes virágok átültetésével foglalatoskodik.
– Szép idônk van! – szólok köszönésképpen
a verandára fellépve.
– Nincs is szép idônk – válaszol Márta.
Kicsit meghökkenve nézek fel az égre. Valóban, egy kicsit fátyolos az ég, lehetne tisztább
a napsütés, és talán a páratartalom sem ideális.
– Azt írja az újság – néz fel Cipó –, hogy nagyszerûen játszottál.
– Nem is játszott nagyszerûen – szól közbe
Márta, miközben öklével a virágföldet nyomkodja a gyökerekhez.
Hát, belegondolva, tényleg voltak gyengébb
pillanataim, hullámvölgyeim, de azt hiszem,
egészében jól játszottam, végül is én nyertem
a versenyt. Márta is ott volt a lelátón, végigszurkolta a döntôt, utána lelkesen gratulált. Talán azóta megváltozott a véleménye? Na,
mindegy.
– Tegnap kint jártam a hegyen, és hoztam
egy kis naspolyát, tudom, hogy szeretitek – teszem az asztalra a kosaramat.
– Nem is szeretjük a naspolyát – mondja
Márta, és bemegy a nappaliba, hogy újabb virágokat hozzon ki.
Nem értem. Szentül meg vagyok gyôzôdve,
hogy korábban lelkesedtek a naspolyáért. Vagy
az én memóriámmal van valami zavar?
Cipó felpislant az újságból, jelentôségteljesen
rám néz, aztán oldalt fordulva, hogy bent is
hallható legyen, jó hangosan azt mondja:
– Azért rendes ember volt ez a Bem apó!
– Nem is volt rendes ember – hallatszik a nappaliból.

Déjà vu
Közeledett az ôsz, és Giuseppe Verdi elhatározta, ír egy rekviemet. Agyának valamelyik rejtett zuga napok óta ontotta a nagyszerûbbnél
nagyszerûbb melódiákat, sodró lendületû motívumokat, és úgy érezte, ezek egyenesen egy
rekviemnek teremtôdtek. A fô dallamvonalhoz
belsô hallásával odaképzelte a vonósok cikázását, az üstdobok dörgését, a kórus lágyan beúszó szólamát vagy éppen zaklatott fortissimóját, hallotta a szólisták éteri orgánumát, és
ahogy ihletett iramban elkezdte lejegyzetelni a
hangokat, minden kis részlet magától értetôdô
természetességgel hullott a maga helyére, a
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mû önmagától formálódott remekbe.
Nem is bírta kivárni, míg
végez a kottaírással, behívta feleségét, és lelkesülten fütyülni kezdte a fô
szólamokat, lábával verve
hozzá a taktust, karja széles mozdulataival kirajzolva az íveket.
A feleség elbámulva
hallgatta egy darabig,
aztán kezét a vállára helyezve félbeszakította:
“Ojjé, apjuk, ezért lelkesedtél be annyira? Hiszen ez ugyanaz, mint a Mozart-rekviem!”
És tényleg, ekkor beugrott Verdinek is, hiszen
itt minden egyes dallam a Mozart-mûbôl van!
Ezt dúdolja napok óta! Hogyan is nem vette
eddig észre?
Bizony, van ez így. Néha az ember kitalál valami jót, és észre sem veszi, hogy az egészet valaki mástól szedte, és valahol ott lenn a tudatalattijában elraktározta.
Verdi mi mást tehetett, kidobta a teleírt lapokat, újra beleütötte a tollat a kalamárisba, és írt
egy tök más rekviemet.
Jó ez is, szó se róla, de meg kell mondani,
azért nem egy Mozart-rekviem.

Háztáji
Van egy disznóm, húsáért, zsírjáért, szalonnájáért tartom. Nem is megy nálam veszendôbe
semmi ételmaradék: a moslékba kerül, amit aztán nagy élvezettel alakít át disznóm mindenféle hasznos testanyaggá. Megéri disznót tartani; úgy számítom, legalább nyolcvan százaléka hasznosítható. Karácsonyra szépen meghízik, és lesz belôle csípôs kolbász, véres és májas hurka, két szép sonka, fokhagymás gömböc, a zsírszalonnát meg kisütöm, ott áll majd
a finom házi zsírral teli bödön a konyha sarkában. Már elôre elégedettség tölt el, hát még ha
a disznósajtos, kocsonyás reggelikre gondolok!
Különben jól megvagyunk mi ketten, csöndes délutánokon hátramegyek a kertbe, az ólkerítésre könyökölök, a disznó meg két lábát
feltámasztja, és elégedetten röfögve hagyja,
hogy a tokáját vakargassam.
Az ól mellett van az istálló, van benne egy tehén meg egy ló. A tehenet a tejéért tartom, a
lovat passzióból. Hétvégeken néha kilovagolok, körbeügetem a határt, megállok egyikmásik tanyánál, eltereferélgetünk egy pohár
rizling mellett a szomszédokkal.
Egy csapat libát is tartok, nem is annyira
combjáért, májáért, mint inkább a pehelytolláért. Kilenc az egyhez kicsit durvább fedôtollal
keverve (hogy megfelelô tartása legyen) kiváló
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szigetelôanyag, hálózsákba
nincs is jobb. Egyszer egy izlandi expedíciónak tizenhét hálózsákot varrtam, kapucnis-cipzáras-háromrétegût, és mondhatom, senki sem fagyott meg.
Van néhány tyúkom is, tojnak
rendesen, minden napra jut
friss tojás az asztalomra, de
nem ám olyan sápadt-tápos,
hanem igazi, barna héjú, kénsárga-vérsárga bélû, zöldetevett sárgájú tanyasi tojás! Szaporulat is van szépen, pelyhes
gombóccsibék görögnek szanaszét a kertben, és csipogva
szaladnak a kotlós alá, mikor a
kitömött héját meglengetem fölöttük (így
edzem ôket, hogy életrevalók legyenek, meg
egy kis szórakozás nekem is kell).
Vannak cinkéim is, ôket szabadon tartom, télen szalonnahéjjal vendégelem, meg is tisztogatják a gyümölcsfákat pajortól, furkáló lárvától, rusnya hernyótól.
Macskám is van, cirmos fajta. Elégedetten
dorombol, nagyokat alszik a napsütötte konyhaablakban. Jó macska, nagy vadász, megfogja az egeret, patkányt, nem is szaporodik el
semmiféle kártékony féreg gazdaságomban.
Kutyát is tartok, öblös hangút, rendet tart az
udvarban, megugatja a postást, elriasztja a betörôket.
Szép énekéért tartok egy kanárimadarat. Sokat zongoráztam neki a Für Elise-t, ma már, a
vendégek bámulatára, magától is elénekli.
Van egy teknôsbékám is, nyugalmáért, megfontoltságáért tartom, ha pedig eljön az ideje,
húsából finom teknôclevest fôzök, páncéljából
pedig fésût csináltatok.
Volt egy majmom is, de azt elzavartam, mert
túlságosan hasonlított rám, és már nem bírtam
nézni a töprengô ábrázatát.
Van még egy sasom, ôt éles látásáért és horgas csôréért tartom.
Magamat viszont csak kegyelembôl tartom.
Zsírom szinte semmi, húsomat legfeljebb egy
pápua értékelné, egerészni nem tudok, a pajorokat nem szeretem, a betörôtôl megijedek,
nincsen tollam, horgas csôröm, páncélom.
Eszem ugyan van, tudok deriválni és integrálni, foglalkoztam politikával és balneológiával, de még nem jöttem rá, miért érdemes engem tartani.
Ha kimegyek az udvarra, körülöttem ott zsibong, gágog, bôg, röfög, ugat, nyávog, káricsál az egész társaság, növesztik a szalonnát,
tojják a tojást, adják a tejet, elijesztik a betörôt,
megfogják az egeret, felcsipegetik a magot,
idefutnak, odafutnak, túrnak és kaparnak, surrognak-burrognak, hertelenkednek, nyihognak és rühögnek, én meg csak állok ott középen a nagy eszemmel.
180 oldal, kartonált, 1960 Ft
Kortárs Kiadó, 1062 Budapest, Bajza u. 18.
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Siklósi Horváth Klára
A széptermetû guberáló
Siklósi Horváth Klára irói pályája valójában a kilencvenes években kezdôdött. Egyetlen novellás kötete 1996ban jelent meg. Az elôzô évben, 1995ben FUIT cimü regényével jelentkezett. amely egyúttal elsô darabja, az
iró szándéka szerint, trilógiává szélesedô, további irásoknak. A második
regény mint a trilógia második része,A széptermetü guberáló. Az iró jelenleg a harmadik, valószinúleg „záró"
regényén, a Jezefát-on dolgozik. Közben , mintegy pihenésképpen, megirt
két kisregényt is, a két Gulliver- t. Közülük az elsô, az 1999-es Frankfurti
Könyvvásárt is sikerrel „megjárta".
■ „A széptermetü guberáló" három szálon
fut, a fuga feszes, ám egyben improvizatórikus
zenei formáját követve, mely forma lehetôséget ad a különbözô idôsikok, különbözô történetek egyidejü „megszólaltatására", azaz ábrázolására. Ezzel a formával hallatlan izgalmas
texturájú mü született, mely azonban nem csak
formájában, hanem a megjelenitett életanyag
sokszinüségében, mélységében, gondolatiságában is igencsak figyelemreméltó.
Most ebbôl, a második regénybôl, vagyis A
széptermetü guberáló- ból következik egy bôvebb részlet. (Kráter Kiadó, Budapest. 2000.
202 oldal. )
...végigtapogatja magát combjától föl a nyakáig, valamennyi zsebébe, nadrágja valamennyi titkos hasadékába belemászik, majd
egy pillanatra rásimitja tenyerét horpadt hasára, aztán újra vadul elkezdi a zsebeit kotorászni. Eredmény nélkül. Üres markát odaemeli
a szeméhez, hosszan, komoran tanulmányozza. Aztán váratlanul, mintha titkos sugallatra
cselekedne, belerug a kuka oldalába és szinte
futva elindul. Már ottt is van a Templom-téren.
A térnek nem az a hivatalos neve, de az a használatos, mert az a kézenfekvô. a tér közepén
tudniilik egy templom áll. A templom szerény
utánzata a tulfütött, parfümösen pompázatos,
barokk templomoknak. A tér is szerény utánzata a hires katedrálisok elôtti tereknek. De a
galambok eredetiek. Eredeti városiak. Szemtelenek, nagyétküek és gátlástalanok. Gátlástalanul teleronditanak maguk körül mindent,. Teleronditják a csordogáló diszkutat, teleronditják a templom bejárata elôtt álló Szüzanyát,
kôfátylától meztelen lábfejéig. Vastag guanó
boritja a teret, melynek látványa egyébként,
helikopterrôl kifejezetten festôi.
A széptermetü guberáló a templom bejáratához megy. Itt sok a bámészkodó, az idegen, a

globetrotter. A széptermetü guberáló egyetlen
oldalpillantással fölismeri ôket. Amikor nem
annyira éhes meg szomjas, mint most, akkor
sajnálja is ôket. Ãszinte részvéttel telik el irántuk. Teljes mélységében átérzi hajszolt nyugtalanságukat, az idôvel való reménytelen hadakozásukat, mérhetetlen kötelességtudásból fakadó szenvedéseiket, ahogy izzadságtól csöpögô homlokkal rohannak, bedekker-parancsolta látványtól látványig. A széptermetü guberáló nagyon tudja sajnálni ôket ezért a rabszolga-kényszerért. Néha egészen elborzad
szenvedéseik láttán. De most nem foglalkozik
a szánalommal. Odaáll a templom ajtajába, és
kinyújtja a tenyerét, bele a levegôbe.
Ritkán cselekszik igy, nem is érzi magát tökéletesen. De ma nincs szerencséje, semmit nem
talált, amit pénzzé tehetne. Már pedig enni
kell. Aki él, eszik! Világos!
A széptermetü guberáló a templom külsô falának dôl, és reménykedve figyeli a déli nyüzsgést, a templom lengô-ajtajának állandó ki-be
csapódását. Egyelôre hiába. Az emberek közömbösek, keresztülnéznek rajta, vagy éppenséggel megvetôen ráfintorognak. A széptermetü guberáló ilyenkor ökölbe szoritja szerényen kinyújtott tenyerét. Pedig még nem is
sejti, hogy hamarosan mi történik.
Az öregasszony ugyanis, egyelôre a templomban van, de már az utolsó fohászt küldi az
ég Urához. Lelke elégedett, kimondottan jónak, az üdvösségre abszolute várományosnak
érzi magát. Imája már nem is fohász, egyenesen könnyed társalgás. Mikor befejezi, még
egyszer térdet hajt az oltár felé, még egyszer
megmártja ujjait a szenteltvizben, ... no még
egy utolsó cinkos kis összemosolygás az Uristennel, – és kilép a templomból. A lengôajtó
éteri finomsággal puffan vissza a háta mögött.
A széptermetü guberáló azonnal feléje kapja a
tekintetét. Az öregasszony nyakában ugyanis
vastag arany kereszt lóg, aminek fénye --a nap
épp rásütött-- a szemébe villant. Ez igen! A
széptermetü guberáló elismerôen csettint a
nyelvével és bizakodva az öregasszony felé
tolja a tenyerét.
Az öregasszony megáll. Gyanakodva végigméri a férfit, feje bubjától egészen le, sajátságos szépségü lábbelijéig, de a bakancs-talpakat
rögzitô spárga máslijai nem várt hatást gyakorolnak a kedélyére. Láthatóan meginditják. Kicsit habozva ugyan, de elôhúzza hóna alól a retiküljét, kinyitja, --a széptermetü guberáló tekintete sürgetôen tapad az öregasszony májfoltoktól pöttyös kezefejére-- elôvesz egy gyürött papirpénzt, aztán a retiküljét visszacsapva
a hóna alá, odalép a férfihoz. De ahelyett, hogy
szemérmes mozdulattal a férfi markába
nyomná a pénzt, és menne tovább a dolgára,
az öregasszony lecövekeli magát a guberáló
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elé, püffedt, könnyzacskós szemeivel szigorúan ránéz és miközben a pénzt meglengeti az
orra elôtt --a széptermetô guberáló meglepetten hátrább kapja a fejét-- megszólal nikotintól
vastag reszelôs hangon.
--Nesze! Látod ezt a pénzt? Szép kis összeg,
mi? – Az öregasszony egy pillanatra elhallgat,
mint egy néma fôhajtással adózik saját jóságának --de biztos, hogy nem iszod el?-- A guberáló nem szól egy szót sem, csak lassan följebb
húzza magát. Az öregasszony csodálkozva hátrább lép. Most veszi észre, hogy a guberáló milyen hosszú, sôt rendkivül hosszú. Na és, semmit nem jelent, hogy akad itt-ott széptermetü
csavargó, vonja meg a vállát és változatlan magabiztossággal néz föl a férfira. Egy csavargó,
egy naplopó, talán még bünözô is, ugyan mit
érdemel?, legföljebb némi irgalmat, talán valami kis misszionáriusi próbálkozást, hogy a lelkére hasson, ha még egyáltalán van neki, gondolja az öregasszony és ráförmed a férfira.
– Nesze, itt a pénz, de csak akkor a tiéd, ha
megigéred, nem a kocsmában vered el. Én fiacskám, csak böcsületes koldusokkal állok
szóba, részeg csirkefogókkal soha, hallod te,...
– de a széptermetü guberáló némán, mozdulatlanul áll az öregasszony fölé magasodva.
Az öregasszony egy pillanatra elbizonytalanodik. Nem tudja mit csináljon a pénzzel. Ettôl
dühbegurul, ráripakodik a férfire, – neked beszélek, azt a csavargó mindendet, megigéred
vagy nem, kell a pénz vagy nem! – És akkor a
szépteremtü guberáló megszólal. Hangjában
semmi indulat, arcán semmi érzelem. Annyi
történik csupán, hogy kicsit lehajol, hadd hallja pontosan az öregasszony, amit mond.
A széptermetü guberáló annyit mond, inkább szeliden , mint durván, --hordd el magad
vén boszorkány!
Az öregasszony elôször nem is reagál, föl sem
fogja, mit mondanak neki. A széptermetü guberáló, látva az öregasszony értetlenségét, udvariasan megismétli. --Süket vagy vén boszorkány? Azt mondtam, hordd el magad innét, de
tüstént!
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Joyce Carol Oates
Megtört szívek balladája
JOYCE CAROL OATES
1938-ban született New York-ban.
Számos regény, novellás és verses
kötet, dráma szerzôje, több rangos
irodalmi díj kitüntetettje. Legújabb könyvében is biztos kézzel
hántja le a kortárs, hétköznapi
amerikai élet burkait, hogy felfedje kielégíthetetlen éhségünket
a hôsökre és mítoszokra, amelyeket magányunk csillapítására mi
magunk teremtettünk, és azt is,
mekkora árat kell fizetnünk a vágyakért és az álmokért... Jelenleg a
Princeton Egyetemen a humántudományok Roger S. Berlind-díjas
professzora. Az írónôt 2002-ben
Nobel-díjra jelölték.
■ Egy pilledt, forró júliusi napon John Reddy
Heart Las Vegasból egyenesen a New York
állambeli Willowsville-be hajt. A kisváros
megszokott nyugalmát felborító lazacrózsaszín Cadillac pilótája tizenegy éves, mellette
lélegzetelállítóan csinos anyja, a hátsó ülésen a nagyapja és két testvére. J.R.H. maga
mögött hagyta titokzatos múltját, ám legendája csak most van születôben.
Az anya, a kétes hírû Las Vegas-i kaszinósnô, Dahlia Heart azért jött Willowsville-be,
hogy birtokba vegye azt az udvarházat,
amelyet egyik gazdag „tisztelôje” ráhagyott.
A városkát azonban nem ô, hanem a James
Dean, Brando és Elvis vonásaiból összegyúrt,
szívtipróvá serdülô fia hódítja meg. John
Reddyre vágynak a willowsville-i tizenéves
lányok, érte rajonganak a fiúk, tôle félnek,
ôt irigylik a férfiak, és utána epedeznek
asszonyaik.
John Reddy mindörökre rabul ejti a városka
lelkét azon az éjszakán, amikor Dahlia Heart
hálószobájában lelônek egy tekintélyes polgárt, és az embervadászat Willowsville rebellis fiát az élô legenda birodalmába sodorja.
A regény ezer szálon követi John Reddy
Heart mitikus emelkedését és bukását –
mindazok hangján, akik helyett állta a csapásokat, akiknek megváltója, álmaik lovagja
és titkai ôrzôje volt.

Részlet a regénybôl:
– Jaj, odanézzetek! – Mit? Hová? – Hová? –
Millie, a fenébe, húzd már el a fejed! – Benn,
a roletta elôtt halvány, lebegô árnyék haladt
el, alig kivehetôen, mint röptében a madár,
lehetett emberi alaké, magas, vékony fiatal
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férfialaké – de nem voltunk benne biztosak.
Trish Elders feljajdult: – ô az! Én láttam! Egy
pillanatra láttam!...
– Shelby felkiáltott: – De hol? Kinézem a
szemem, de nem látom! – Mary Louise
Schultz felnyögve, kivehetetlenül mormolt
valamit. Mert hirtelen nem volt fölöttük más,
csak egy üres, kivilágított ablak, csúfondáros, átlátszatlan, fényes téglalap. Egy mocskos ablak és egy koszos, leszakadt roló. Hallottuk, hogy Pattianne, aki jó keresztény leány volt, és soha de soha nem káromkodott,
még az orra alatt sem, rekedten kifakadt: –
A fenébe!
– Verrie leparkolt, és kiadta a parancsot: –
Indulás! – ô szállt ki elôször az autóból, lihegve, mintha St. Albans-hegyrôl idáig futott
volna. Mi, többiek gyámoltalanul kecmeregtünk elô, meglepôdve éreztük, milyen csípôs,
nyirkos és hideg az éjszaka, a levegô szinte
belemart az orrunkba. „Mint a levegô maga,
más volt az éjszaka szaga és íze ott, ahol John
Reddy lakott. Lenn, a völgykatlanban, akár
egy kút mélyén.” Ráébredtünk, november
van, mindjárt itt a tél. Fölöttünk a hold, mint
a kifehéredett csont, szemünket sértve ragyogott. – Ó, te jó Isten! Ó! – Egymásba kapaszkodtunk. Jéghideg kezek kulcsolták egymást.
Hirtelen túl sok kéz, túl sok jéghideg ujj. Valahonnan föntrôl (John Reddy ablaka vagy tizenöt centire nyitva volt, láttad magad elôtt,
ahogy izmos karjával feltépi, bosszúsan, türelmetlenül, mert a szoba túlfûtött, fülledt) blues
zene hallatszott – súlyos volt, lüktetô, felnôtt.
Nem tinglitangli rockzene, amilyet mi hallgattunk. Abban a pillanatban éreztük, sorsunk
magányra ítélt: willowsville-i szüzek voltunk,
és willowsville-i szüzek maradunk életünk végéig. Bár John Reddy lesz az elsô szertônk, a
szüzességünk visszanô. Áthatolhatatlanok
voltunk. Ez a szüzesség, mint az átok, kíséri
majd bátor, kétségbeesett felnôtt próbálkozásainkat. Végigkíséri házasságunkat, ezzel
merülünk az anyaságba, a házasságtörésbe.
Kíséri a szétkötözéseket, az „idegösszeomlásokat”, a második házasságokat, az újabb
anyaságot. (Marie Louise Schultz, látszólag a
legkevésbé eleven mindünk közül, szüli majd
a legtöbb gyereket: négyet.) John Reddy Heartnak, meg azoknak a Water Street-i szerelemsóvár éjszakáknak az emlékére ott lenn,
az alsóvárosban, szüzek maradtunk.
– Apánk megölne, ha tudná! – gondoltuk.
– Anyánk belehalna az irigységbe. Nem
mondhatjuk el neki – gondoltuk
Egyikünk, talán Millie LeRoux (éppen ô, hittanoktató az anglikán egyház vasárnapi iskolájában, cserkészlány, diáktanácstag, azzal a
gyönyörû, tiszta szemével) hirtelen tölcsért
formált a kezével a szája elé, és epekedve fel-
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üvöltött: – John Reddy! John Reheddy! Felháborodva valamelyikünk – talán Shelby
Connor vagy Trish Elders – odaugrott – Sss!
-, hogy elhallgattassa, erre Millie vadul hátraperdült, könyökkel belevágott a másik
mellébe, még szerencse, hogy a WFG-szurkolódzseki tompította az ütést. Elképedve
hallottuk, ahogy Marie Louise Schultz feljajdul: – John Reheddy! John! – Verrie testét
himbálva nyöszörgött, mintha kínoznák,
szeme hatalmasra tágult, és szélfutta, szôke
apródfrizurás hajába markolt. De hát mi akadályozott volna meg abban, hogy szólongassuk John Reddy Heartot, sikongva, mint az
elsô tüzelés hevétôl lázas fiatal macskák? Mi
lett volna? És miért ne? Mit számított, hogy
John Reddy megölt egy férfit, méghozzá egy
anyaszült meztelen férfit, pillanatnyi felindultságában az agyába röpített egy 45-ös
golyót, amit meg nem történtté tenni, kitörölni soha többé nem lehet már, sem pedig
megérteni? Mit számított, hogy felmenôink
elítélték és tartottak tôle, hogy – különösen
apáink – felháborodtak rajta? Mit számított,
hogy bár rajongtunk érte, rettegtünk tôle?
Hogy megbénultunk volna, ha hozzánk ér?
Nem láttuk semmi akadályát, hogy felrohanjunk a leromlott Water Street-i épület homályosan megvilágított lépcsôjén, és dörömböljünk John Reddy ajtaján, kiáltozva: – Gyilkos
fiú! Gyilkos fiú! Engedj be! Segíts rajtunk! –
Milyen leheletnyi vékony hártya rajtunk a finom, józan, jól nevelt úrilány, s letéphetô
egy pillanat alatt, hogy a fájdalom minél kisebb legyen, mint amikor a gyógyultnak vélt
sebrôl lerántjuk a kötést!”
Fordította: B. Albitz Ilona
Megjelenik novemberben,
a FIESTA-SAXUM kiadók
közös kiadásában
(464 oldal, ára: 2980 Ft)
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J. Goldenlane: Farkastestvér
(Goldman Júlia, eddig megjelent
regényei: A szélhámos és a varázsló,
Isteni balhé, Papírtigris, Farkastestvér)
„Természetesen már egészen kicsi koromban író szerettem volna lenni, de
aztán rájöttem, hogy mekkora marhaság is ez, és választottam egy sokkal gyakorlatiasabb szakmát, matematikus lettem. Csak aztán kedvesem
egy hosszú évre elutazott Hollandiába, és nekem hirtelen rengeteg szabad estém keletkezett, hát elkezdtem
furulyázni, vincsunozni és írni. Ez
utóbbit azóta is tök komolyan csinálom, még írói ars poetikám is van: azt
szeretném, ha az emberek jól szórakoznának a könyveimen. Na jó, lehet,
hogy ez ars poetikának gyenge, de
kezdetnek megteszi, aztán késôbb talán majd szerzek egy jobbat. Addig is
megpróbálok jó könyveket írni. Töretlen optimizmussal hiszem, hogy
elôbb vagy utóbb, de sikerülni fog!”
■ A Farkastestvér, megdöbbentô módon egy
testvérpárról szól, akik farkassá tudnak válni,
sôt, néha akaratukon kívül is átváltoznak, ha
túl szépen ragyog a hold, vagy a túlzottan felidegesítik ôket. Ebbôl adódóan hétköznapjaikat számtalan apró probléma keseríti meg, például: mit csináljunk, ha belelônek minket egy
nagyhatalmú gengszter úszómedencéjébe, hogyan viselkedünk egy elegáns teapartin, ahol
ezüst kiskanalat kellene a kezünkbe venni, és
hogyan magyarázzuk meg újdonsült kedvesünknek, hogy a pizzából csak a rápakolt sonkát szeretjük, és azt is lehetôleg nyersen.
– Helló! – mosolygok rájuk azért zavartalan
kedvességgel. – Keresnek valamit? Esetleg segíthetnék? Vagy inkább távoznának? Mondjuk, még mielôtt háromig számolok? – ajánlok
fel nekik helybôl több alternatívát.
Láthatóan egyik sem nyeri el a tetszésüket.
– Maga... Maga mit csinál itt?
– Nos, én úgy nagyjából itt lakom. Most maguk jönnek! Mit keresnek az én hülye bátyám
gatyói között?
– Nos... Nos, mi a rendôrségtôl jöttünk! –
vágja ki a bátrabb, és elô is vesz egy igazolványt, meglebegteti az orrom elôtt, ám mielôtt
megvizsgálhatnám, már el is teszi. De nincs is
itt szükség különösebb vizsgálatra, a pasas szagán érzôdik, hogy hazudik. Vagy legalábbis
nem teljesen mond igazat.
– Zsaruk? Az klassz! Mindjárt behívom az
apám, vele majd megbeszélhetik a részleteket!

Tudják, az öreg kint vár a kocsiban, amíg nem szólok neki. Azt
hittük, holmi ôrült betörôk rabolják ki éppen az otthonunkat, de
hát szerencsére nem ez a helyzet!
– lököm a sódert édes ártatlansággal, és könnyedén behuppanok a
szobába, ringó léptekkel indulok
az ajtó felé. Egyenesen a két pasas
között.
Nem engednek el, egyszerre
lépnek, egyik mellém, a másik az
ajtó elé.
– Ugyan, kérem, ne zavarja a
tisztelt édesapját! Mi már megyünk is! – javasolja a felém közeledô, és ráfogna a kezemre. Nem hagyom, kifordulok, utánam fordul, szemem szemét keresi, táncolunk, mezítelen talpam puhán talál
fogást a lábunk alatt szétszórt kacatok között.
Nem zsaru, legalábbis nem elit, civil ruhás
nyomozó. Azok mind ismerik annyira az apámat, hogy tudják, nem lenne hajlandó kint
dekkolni egy kocsiban, míg a házában esetleg
idegenek járnak.
– Ki vele, mit kerestek? – kérdem, nyelvem
végigfut az ajkamon, itt hamarosan verekedés lesz.
– Semmi lényegeset, kisasszony – nyúl a kezem után.
Nem éri el.
– Adok fél percet. Ha nem tudjátok megmagyarázni, mit csináltatok, baj lesz.
Fenyegetésem nem hatja meg ôket, az egyik
fegyvert vesz elô, a másik közelebb lép, hogy
megragadhasson. Persze, széttéphetném ôket.
Ez ellen egyetlen érv szól, az iménti dúlás során a padlóra borították bátyám Playboy-gyûjteményét, talpunk alatt egymást érik a félmeztelen nôk. Ha pedig ezeknek a vacak újságoknak baja esik, ami nem elkerülhetô, ha felettük
hirtelen felindulásból kibelezek két embert, akkor Christian megöl, méghozzá jóval alaposabban, mint ahogy ez a két fickó kinyírhat.
Rövid habozás után elvetem a trancsír lehetôségét, hagyom, hogy az egyik megragadja a
kezem, a másik pedig rámfogja a pisztolyt.
– Nem akarunk balhét, ha okos kislány leszel,
megúszod baj nélkül!
– Okos? Tiszta zseni vagyok! Mi a pálya?
– A tegnap esti kirándulásotok érdekel! Hova
tettétek a cuccot?
A tegnapi kirándulásunk?
– A vízihullalesre gondolsz?
– Tényleg okos vagy! – hagyja rám az egyik,
holott ehhez igazán nem kellett nagy ész, és
erôsen megcsavarja a karom. – Hol az anyag?
Kezd fájni a macera, az agyam ezerrel pörög.
Miféle anyagról beszélnek ezek?
– Az anyag? Az jó helyen van!
– Leadtátok a zsaruknak? – kérdezi a másik,
méghozzá idegesen.
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Vajon mi a fenérôl
van szó?
– A zsaruk teljesen
képben vannak! – hagyom rá, ebbôl nem
lehet nagy baj.
– A fenébe! – sziszegi
a fegyveres, a másik
haraggal rázza a fejét.
– Nyugi, a csaj csak
blöfföl! De ezt nem
eteted meg velünk,
kicsike!
Megragadja a hajam,
hátrafeszíti a fejem.
Hm. Kicsit mérlegelem a helyzetet, majd
úgy döntök, ez még
messze nem olyan
borzalmas, mint bátyám tombolása lenne, ha
összevérezném a lábam elôtt kényeskedve elnyúló Július Szépét.
– Szavamra, leadtuk, nincs nálam!
Puff, egy pofon. Kezd elegem lenni a fószerbôl. Abból is, aki a karomat csavarja hátra, meg
abból is, aki pofoz.
– Rajta, beszélj!
– Ez a bátyám sara, verjétek ôt! – szakad ki
belôlem teljesen ôszintén.
Még egy ütés. Ami sok, az sok! Szemem résnyire szûkül, lassan már a legteljesebb jóindulattal sem fogom tudni életben hagyni ezt a két
pojácát!
– Ugye, a papád sem várakozik a ház elôtt?
– Naná, már tutira bent van a kertben, és hamarosan szétlövi a seggeteket!
– Ez is csak blöff, nem dôlünk be neki –
sziszegi az egyik, a másik a pofámba hajol,
és üvölt, pedig nagyothalló, az aztán nem
vagyok!
– Halljam, hol az a kurva lemez?
– A kocsimban – felelem habozás nélkül.
Még mindig fogalmam sincs, mirôl beszél, de
ez végre valami olyasmi, amirôl tudom, hogy
befér egy kocsiba, sôt, azt is sejtem, miféle
helyeken lehet jól elrejteni. – A kesztyûtartóban van, de nem rendesen, hanem a titkos rekeszben. Mivel a kesztyûtartóm dupla fedelû
– dobok be mindent, amit a századelôs kémfilmekbôl tanultam.
– Ne gyere nekünk ilyen ócska szöveggel!
Majd adok neked leócskázni ezt a remek ötletet!
– Szavamra, megmutatom, ha kell! – erôsködöm, miközben csak csavarja a karom az a
marha. Ebbôl emberhalál lesz!
– Jó, lemegyünk. Itt leszek szorosan mögötted, és lelôlek, ha átversz, világos? Semmi hirtelen mozdulat, és imádkozz, hogy az apád ne
legyen a közelben, mert szétlövöm a fejed, mielôtt hozzád szólna!
– Menjünk – hagyom rá, és valóban imádkozom, hogy ne fussunk össze apámmal. Iszonyatos letolást kapnék tôle, amiért már megint
védtelen embereket molesztálok!
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Meg Cabot: A neveletlen
hercegnô naplója
2. kötet
Reflektorfényben
Október 26., vasárnap
hajnali két óra,
Lilly hálószobája
Szóval nem elég, hogy:
1. Emlômirigyeim semmi látható
jelét nem adják a növekedésnek,
2. a lábfejem hossza megegyezik egy normál ember combméretével,
3. egy európai hercegség trónjának egyedüli örököse vagyok,
4. a tanulmányi átlagom egyenletes hanyatlást mutat,
5. van egy titkos imádóm, aki nem
hajlandó felfedni a kilétét,
6. a mamám teherbe esett a matektanáromtól, amit
7. egész Amerika megtud majd a
Hétköznapok címû tévémûsornak adott hétfô esti exkluzív interjúmból, mindezek tetejébe én
vagyok a barátnôim közül az
egyetlen, aki még sose smárolt
senkivel!!!
■ Halál komoly. Jövô heti tévéshowjához Lilly mindnyájunkat arra kényszerített, hogy a kamera elôtt valljuk meg
legszégyenletesebb bûneinket. Kiderült, hogy a barátnôim MIND csókolóztak már valakivel. MIND! Csak én
nem.
Na jó, Shameekán nem csodálkozom.
Amióta nyáron megnôtt a melle, a fiúk
körüldongják. De Tina? Mikor van ô
egyedül egy fiúval annyi ideig, hogy lesmárolják?!
Na és Lilly, a LEGJOBB BARÁTNÃM?! Ã
is tudja már, milyen az, ha az ember szájában egy fiú nyelve matat, mégsem
mondta nekem mostanáig?!
Ez a Borisz Pelkovszkij trükkösebb gyerek, mint az ember mondjuk betûrt pulóvere alapján gondolná...
Már bocs, de egyszerûen GUSZ-TUSTA-LAN! Inkább haljak meg összeaszalódott aggszûzként, mint hogy Borisz
Pelkovszkijjal smároljak. Akinek mindig
KAJAMARADÉK van a fogszabályozójába ragadva.
Bár Lilly azt mondja, amikor smárolnak, akkor kiveszi a fogszabályozót...
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Istenem, én olyan szerencsétlen vagyok! Az egyetlen
fiú, aki valaha is megcsókolt,
csak azért tette, hogy a képe
belekerüljön a lapokba.
Jó, ott volt valami nyelvmunka, de én, esküszöm, ki
se nyitottam a szám.
Mivel én még sosem smároltam, nem volt semmi bevallani valóm, ezért Lilly azzal büntetett, hogy egy fogadást ajánlott nekem: azt
mondta, úgysem merek kidobni egy padlizsánt az utcára a tizenhatodik emeleti
hálószobája ablakából.
Én mondtam, hogy már
miért ne mernék, de persze
egyáltalán nem áll szándékomban. Micsoda hülyeség! Valaki súlyosan megsebesülhet tôle.
De hát mit tehettem? A kihívás megtörtént, bele kellett vágnom. Már az is elég baj, hogy
életemben nem smároltam még senkivel, azt mégse hagyhatom, hogy gyáva
nyúlnak is bélyegezzenek.
És azt se mondhattam, hogy na, ide
figyeljetek, igaz, hogy még nem smároltam senkivel, de szerelmes levelet
már kaptam.
Azért némi erôt öntött belém az a tudat, hogy valahol a világban létezik
egy fiú, aki bír engem. Talán képtelen
vagyok egyetlen összefüggô mondatot
elmondani egy rám szegezôdô tévékamera elôtt, de az még összejön, hogy
egy nyavalyás padlizsánt kidobjak az
ablakon.
Lilly megdöbbent. Sosem szoktam
ilyen simán elfogadni a kihívásait.
Egyszer, ugyancsak fogadásból, fölalá rohangáltam pucéron Moscovitzék
lépcsôházában. Igen, igen, kint a lakás elôtt...
Szóval, rövidesen a Moscovitz házaspár mellett oldalogva igyekeztem a
konyha felé. A hûtô zöldségtartójában
találtam egy padlizsánt. Az ingembe
dugtam, hogy Moscovitz doktorék ne
lássák, amint egy bazi nagy lila bumeránggal óvakodom vissza a lányuk szobájába. Menet közben arra gondoltam,
hogy a mamám pár hónap múlva pontosan így fog kinézni. Nem volt valami
kellemes gondolat.
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A hatalmas lila padlizsán – majdnem
akkora volt, mint egy focilabda – elég érdekes látványt nyújtott, amint lefelé zuhantában pár bukfencet vetett a levegôben. A Fifth Avenue-n, Moscovitzék környékén elég jó a közvilágítás, úgyhogy
tökéletesen láttuk, hogy süvít lefelé a
bomba. Elhagyta a pszichiáterek és befektetési bankárok ablakait (Lillyék házában csupa ilyenek laknak), míg végre...
PLATTY!
Landolt a járdán.
Nemcsak egyszerûen landolt, hanem
szétrobbant, és közel s távol mindent
beborított padlizsánpempôvel: a java
egy arra haladó M1-es buszon kötött ki,
de jutott belôle egy közelben várakozó
Jaguárra is.
Kihajoltam az ablakon és csodáltam a
szétterülô trutymó mintázatát a járdán
és az úttesten, ám ekkor kirontott
Lullyék házából a portás, és kiszállt egy
pasi a Jaguár vezetôülésébôl. Mindketten fölnéztek a magasba...
Egyszer csak valaki átkarolta a derekamat, és hátrafelé lerántott a földre.
- Bújj le! – sziszegte a fülembe Michael
a padlóra hasalva.
Nem csókolt meg, nem is lassúzott velem, még csak be sem vallotta, hogy ô a
névtelen levelek szerzôje... de azért... ez
mégiscsak valami.
(FOLYT.KÖV.)
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Andrássy Kurta János
Egy marék siker
A könyv a politika és mûvészet
összefonódásáról, a mûvészeti
életben folyó hatalmi harcokról szól.
■ „Zöldfülû voltam még az élet útvesztôjében. A tények fokozatosan tárták fel
elôttem a valóságot: hogy az élet, az érvényesülés: alku – szellemi és politikai
kalandorok üzérkedési eszköze... ...Hitler ezekben a napokban vonult be Prágába, a magyar csapatok pedig Kárpátaljára. A légkör most már szinte elviselhetetlenül feszült volt. Némelyek már
mondogatták: úgysem kerülhetjük el,
hát akkor essünk túl rajta. Akik átvészelik, talán jobb, nyugodalmasabb korszakot élhetnek... Körülbelül itt tartottunk
a beszélgetésünkben, amikor látogatóm
ezt mondta: – Kedves Andrássy, maga
mint mûvész olyan ponthoz érkezett,
amikor határozottan és nyíltan állást kell
foglalnia. Egy pillanatra meghökkentem. Tudtam, hogy ez a no nem a maga
nevében beszél. Mit akarhatnak tôlem?... Sértô Kálmán elgyötört alakja villant eszembe és már mondtam is: – Ne
haragudjon, csak a szobraim eladók, én
nem! Mintha semmi sem történt volna,
a beszélgetés tovább folyt, de most már
csak közömbös dolgokról. Látszólag a
barátság sem változott. Amikor magamra maradtam, egyre jobban motoszkált bennem a nyugtalanság. Ösztönöm jelezte, hogy ebben a rövid szóváltásban tulajdonképpen egy nagy ütközet zajlott le. . ...Mint mûvész, pártokon
és érdekcsoportokon felül állónak tartottam magam. Mint ember, elkötelezetten a néphez tartozom s úgy gondolom, ez éppen elég. Láttam én már évek
óta, hogy az emberek a jobb- vagy baloldaliság szerint értékelik egymást. Ez
szerintem nem igazi értékmérô. Azt is
láttam, hogy hadakoznak mindkét oldalon a több és még több koncért. És a
nép?... ahogy eddig tapasztaltam, az
sem a jobb, sem a baloldaltól nem várhat semmit, mert egyik sem akarja felemelni, csak uralkodni akar fölötte.”
„A zavaros állapotok ellenére a könyvnapokat megrendezték. Természetesen
most nyilas könyvsátrak virítottak mindenfelé. A nyilas írók – már ahogy ezeket
íróknak lehetett nevezni – Fiala Ferenc és
társai, vállszíjas fekete egyenruhában feszítettek. Azok az írók, akik az irodalmat
jelentették, nagyon gyér számban mutat-

koztak. Ezeket szétszórta a vihar. Hol van
már az az írói egységfront, amit annak
idején a Márciusi Front meghirdetett...
..Így történt, hogy míg a jobb oldala a Turul szövetségbe járogatott, addig a baloldala Erdeivel, Darvassal és másokkal, valahol a Tiszán úsztatott tutajon parasztpártot alakítottak. Ezt azért csinálták a
tutajon, mert akkoriban a gyülekezési jog
fel volt függesztve. Mivel azonban a tilalmak a vízen való gyülekezést nem említették, a hatóságok nem léphettek fel ellenük. Féja Géza szélsôjobboldali vezércikkeket írt. Darvas József nyíltan a szélsô
jobboldali „Egyedül agyunk”-kal paktált,
de Erdei Ferenccel együtt, a fal mellett a
kommunistákkal kacérkodtak. Szabó Pál
is a nyilasokkal bratyizott, s talán éppen
ezekben a napokban gondolkodott arról,
hogy a nagy trilógiáját miként írja át. Milyen jól is hatna, ha a regény Szálasi hatalomátvételével
záródna.
Milyen
szerencse, hogy nem hamarkodta el a
dolgot, kínos lett volna késôbb Szálasit
Sztálinnal fölcserélni. Illyés Gyula – aki
szintén alapító tagja volt a Márciusi
Frontnak – ügyesebb volt mindenkinél.
Talán ô volt az elsô, aki hátat fordított a
Márciusi Frontnak. Még Imrédy Nemzeti
Bank elnöksége idején szert tett egy
olyan állásra, mely inkább csak névleges
volt, alig járt több kötelezettséggel, mint
hogy elsején felvegye a fizetését. Késôbb
Babits mellett, mint trónörökös ügyködött a „Nyugat” folyóiratnál. Babits halála után ô lett az utód, de úgy látszik a
nagy elôd emléke némi árnyékot vetett
rá. Hogy az árnyat eltüntesse, átmázolta
a régi cégtáblát. A „Nyugat” helyett
„Csillag” lett, méghozzá a jövôbe mutató, új pecsenyesütô, izzó, vörösbetûs
csillag. O volt az a macskahajlékonyságú
író, aki a legügyesebben mozgott a politikai útvesztôk között és el tudta hitetni,
még írótársaival is, hogy nem macska ô,
hanem oroszlán. Ezen a könyvnapon is
Püski Sándor sátránál voltam. Ott voltak
azok az írók is, akiknek a könyveit ô adta
ki: Kodolányi, Németh László, Veres Péter, Sinka és a többiek.”
„1945. február 14-et jelzett a naptár.... ...Kora reggel orosz katonák vertek föl bennünket. Német katonákat kerestek, fegyverek után kutattak. Hiába
magyaráztuk nekik, hogy német katona
nem is volt nálunk, a magyarokat pedig,
akik itt húzták meg magukat nálunk,
már tegnap elvitték a fegyvereikkel
együtt. Ok azért kerestek, kutattak,
mert aki keres, esetleg talál is valamit,
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ha nem is éppen katonát, vagy fegyvert.
Ok sem keresgéltek hiába. Az egyik egy
zsebben órát (csaszit), a másik Tantos
Feri ujján aranygyûrût talált. Most, hogy
ilyen közelségbe kerültünk az oroszokkal, láthattuk, hogy a német és nyilas
propaganda milyen szemenszedett rágalmakat szórt rájuk, hogy barbárul az
ujjakkal együtt veszik el az aranygyûrût.
Hazugság az egész! Az orosz katona türelmesen megvárta, amíg Tantos a saját
kezével húzta le a gyûrût és mint ajándékot a felszabadításért, átadta. A katona megforgatta, aprókat nevetett
hozzá, aztán az ujjára próbálta, s látva,
hogy illik rá, ujjongva kurjantott „haraso„, aztán odább álltak.”
„A Nagy Sztálin meghalt. Éppen kimentem a Halászbástyára, amikor elém
szaladt a kôfaragók csoportvezetôje. –
Jöjjön mûvész úr, mutatok valamit! Odaértünk a munkaterület bejáratához, ahol
egy nagy, fekete tábla függött „Eredményeink” felirattal. Az „Eredményeink”
alá fel volt írva krétával, nagybetûkkel:
MEGHALT SZTÁLIN. – Szép eredmény –
mondtam – csak kicsit késôn jött... Sztálin halála váratlan volt. A kommunistákat
zavarba hozta az esemény, de igyekeztek urai maradni a helyzetnek. Másnap
gyászfelvonulást rendeztek a Sztálin szoborhoz. Nekünk is le kellett vonulnunk a
Kecskeméti utcai központunkhoz. Ott
volt a gyülekezô és onnan indult a menet a cél felé. Sokan törölgették a szemüket. Voltak, akik komolyan siratták
Sztálint, voltak akik mímelték. Én és a fiatal Kotsis Iván az elsô fordulónál eltûntünk egy kapualjba.”
2 kötet, összesen 526 oldal, B5
2970 Ft.
BBS-INFO Kiadó 1630 Budapest, Pf. 21.
Telefon/fax: (1) 407-1707
Internet: www.bbs.hu
e-mail: info@bbs.hu
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Carl Schmitt
A politika fogalma
Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok
(Pallas Stúdió társadalomtudományi sorozata)
■ A Pallas Stúdió társadalomtudományi sorozatának eddig megjelent kötetei:
Carl Scmitt: A politikai fogalma
(Válogatott politikai- és államelméleti tanulmányok)
Fordította: Cs.Kiss Lajos
Megjelenés éve: 2002.
Csejtei Dezsô: Filozófiai metszetek a halálról
(A halál metamorfózisai a 19-20. századi
élet- és egzisztenciálfilozófiákban)
Megjelenés éve: 2002.
Sztanó László: Az ezernevû város – Bologna
Megjelenés éve: 2002.
Lánczi András: A politika reneszánsza – válogatott írások 1990-2000.
Megjelenés éve: 2001.
Horváth Barna: Angol jogelmélet
Megjelenés éve: 2001.
Hypereidés beszédei ( az athéni Hypereidés
beszédei és stílusának ókori megítélése)
Fordította: Horváth László
Megjelenés éve: 2001.
Jancsó Benedek: Erdély története
Megjelenés éve: 2001.
Pauszaniasz: Görögország leírása I-II.kötet
Fordította: Muraközy Gyula
Megjelenés éve: 2000.
Lánczi András: A XX. század politikai filozófiája
Megjelenés éve: 2000.
Lánczi András: Modernség és válság (Leo
Strauss politikai filozófiája)
Megjelenés éve: 2000.
Karácsony András: Jogfilozófia és társadalomelmélet
Megjelenés éve: 2000.
Leo Strauss: Természetjog és történelem
Fordította: Lánczi András
Megjelenés éve: 1999.
Hugo Grotius: A háború és béke jogáról I-II.kötet
Fordította: Haraszti György, Brósz Róbert,
Diósdi György, Muraközi Gyula
Megjelenés éve: 1999.
Michel Foucault: A fantasztikus könyvtár
Fordította: Romhányi Török Gábor
Megjelenés éve: 1998.
Carl Scmitt (1888–1985) – manapság sokan
a XX. század egyik legnagyobb hatású s egyúttal a legvitatottabb politikai gondolkodójának tekintik. Mûvei eszmetörténeti, geopolitikai, államelméleti, az állam és egyház
viszonyát elemzô írásokat, valamint a nemzetközi kapcsolatok témakörébe tartozó tanulmányokat tartalmaznak.
Gondolkodásának kulcsa A politikai fogalma címû, eredetileg 1928-ban megjelent
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mûve, melyet ehhez a témakörhöz kapcsolódó
egyéb írásai tovább árnyalnak.
A „politikai fogalmáról”
szóló írás jelenlegi kiadása
változatlan és teljes formában tartalmazza az 1932es kiadás szövegét. Az
1932-es utószó kiemelte e
munka szigorúan didaktikus jellegét és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy
mindaz, amit itt a politikai
fogalmáról mondunk, csupán „egy mérhetetlen
probléma elméleti körülhatárolásának „ tekintendô. Vagyis meghatározott jogtudományi kérdések számára kell kijelölni az elméleti kereteket. Olyan munka ez,
amely elôször csak kritériumokat rögzít . Emellett az egyik oldalon az állami és politikai, a másikon a háború és ellenség fogalmainak viszonyáról és kölcsönösségérôl van szó, hogy megismerjük e fogalmi mezô lényeges információtartalmát.
Az egyes tételeket a tárgyi kifejtés kiindulópontjaként fogjuk fel és olyan tudományos
értekezéseket és gyakorlatot kell szolgálnunk, amelyek megengedhetik maguknak
az ilyesfajta res dura szemügyrevételét. Az
elôttünk fekvô kiadást – a kötetben megjelölt publikációkkal szemben – új megfogalmazások, megjegyzések és példák viszik
tovább. – írja Carl Schmitt az 1932-es kiadás utószavában.
A politikai fogalmáról szóló kötet kísérlet
arra, hogy az új kérdésekre megfelelô választ
adjon és ne becsüljük alá se a shallenge-t, se
a Provokation-t. A politikai fogalma mint
konkrét fogalmak jogtudományi kifejtése,
történeti anyagot tárgyal, ezért egyidejûleg
a történészekhez is fordul, elsôsorban az európai államiság és a középkori önbíráskodáson alapuló jogszolgáltatás rendszerének
szuverén területi államhoz és ennek állam és
társadalom megkülönböztetéséhez való átmenete korszakának szakértôihez.
A szerzô szerint az a történész, akinek a
történelem nem csupán múlt, feltehetôleg
figyelembe veszi a politikai fogalom kifejtésben tematizált konkrét jelenlegi kihívást is,
nevezetesen a klasszikus forradalmi jogfogalmak összekuszálódott köztes helyzetét.
A politikai vonatkozási tartománya folytonosan változik azon erôk és hatalmak játéká-
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hoz igazodva, melyek összekapcsolódnak
egymással vagy elválnak egymástól, hogy érvényre juttassák önmagukat.
A politikai fogalmával – mint azt a kötet terjedelmes jegyzet kiegészítései is igazolják – nem
csupán jogászok és történészek, hanem jelentôs teológusok és filozófusok is foglalkoztak.
Az egybegyûjtött, válogatott politikai és
államelméleti tanulmányokkal végigkövethetjük a politikai fogalmának megközelítését, az államelmélet és a politikai eszme vizsgálatának
antropológiáját, a háború és
ellenség fogalmainak viszonyát. Áttekintést ad a nemzetközi jog nem államra vonatkoztatott lehetôségeirôl
és elemeirôl. Közbevetett
megjegyzésként Carl Schmitt
elemzô írásában kifejti a partizán elméletekrôl, fogalmakról és nemzetközi jogi-,
világpolitikai összefüggéseirôl megfogalmazott nézeteit.
Vizsgálódásai következetesen a politikai és
államfilozófiai tendenciái eszmei alapjaira
irányítják az érdeklôdést, mint ahogy ezt teszi a mítosz politikai elmélete, a modern tömegdemokrácia a totális állam és fejlôdése
kérdéskörben leírt fejezetekben.
A kortársaknak és az utókornak, ha valóban
megértésre és nem pedig elítélésre vagy felmentésre törekednek, akarva, nem akarva,
kiindulópontként kell elfogadniuk Carl
Schmitt önjellemzését, amely a gazdag tárgyszerû önreflexió és a stilizáló önfelmentés
végletei közötti átmenetekben, és amelyet
leginkább egy sajátos, a sors, a köztes/rendkivüli/ kivételes helyzet, metafizikai döntés,
kétségbeesés, történetiség, aeon, saeculum,
mítosz stb. fogalmait használó „egzisztenciális analitika” értelmezési keretében lehet elhelyezni. Schmitt nemcsak szaktudósként, filozófusként, politikai gondolkodóként eredeti, hanem magabiztosan barangol az esztétikai, etikai, vallási stádium egymást keresztezô ösvényeinek labirintusában is.
CARL SCHMITT: A Politikai fogalma –
válogatott politika- és államelméleti
tanulmányok
Az ELTE Állam- és jogtudományi Kar
tudományos kiadványa
Fordította: Cs.Kiss Lajos
Pallas Stúdió, 2002.
Vászonkötésben, védôborítóval,
288 oldal, 3120 Ft
A kötetek kedvezményes áron megrendelhetôk: PRESS-ING Kft, 1106. Budapest,
Jászberényi út 55. Telefon/fax: 431-2648.
E-mail: pressing@axelero.hu vagy megvásárolhatók mintaboltunkban: Pallas Könyvesbolt – Bp. XIII., Hollán Ernô u.54.
Telefon/fax: 239-6901.
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Kortárs krónika – 1989
Ajánlás
■ Ezt a könyvet a kortársak írták: a rendszerváltás tanúi és részesei. Nevesek és kevésbé
ismertek: naplók, interjúk, versek, röplapok,
újságcikkek, pártprogramok, törvények és
kormányrendeletek szerzôi – azok, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel akarva, akaratlan
történelmet „írtak”, múltunk legutóbbi,
máig vitatott fejezetét. Állampárti és ellenzéki politikusok, fizetett „profik” és lelkes
mozgalmárok, akik közt tanár, diák, költô,
lelkész, szociológus, színész, újságíró és képviselô éppúgy akad, mint tudós akadémikus,
parlamenti házelnök és (máig) titkos ügynök... Amit az Olvasó kezében tart, nem
egyéb hát, mint a kortársak sokféle forrásból
ránk hagyott, utólag egy könyvbe foglalt krónikája – ha tetszik: az újabbkori magyar demokrácia „születési anyakönyvi kivonata”.
Kortárs krónikánk 1989 tizenkét hónapját
idézi fel, röviden e „rendszerváltó” év
elôzményeire és folytatására is kitérve. Szemelvényeit oly módon próbáltuk egybeválogatni, hogy általuk ne csak a közéleti harcok
és a látványos politikai fordulatok sora rajzolódjék ki, ám mindezt a sokéle személyes leírás, amennyire csak lehet, eleven élményközelbe hozza.
A források, persze, nem adják könnyen
magukat, s korántsem mindenkor teljesítik
az utókor célzatos elvárásait. Aki elôször ízlelgeti a személyes reflexiók s az ismert köztörténeti tények e furcsa vegyülékét, az néhol talán megütközik a kortársak nyers szókimondásán, gyarló elfogultságain. (Vagy
éppen ellenkezôleg: ámulva látja majd, ki
mindenki tartozott egykor lelkesen egy táborba a mai ádáz ellenfelek közül!) Ám akit
e sokféle szöveg olvastán megérint az újraéledô múlt varázsa, az attól fogva bizonnyal
többre tartja majd a források önálló felfedezését, a készen kapott, historizáló közhelyeknél, a tények csöndes tanúságtátelét a
harsány, aktuálpolitikai féligazságoknál.
Könyvünk célja éppen ez: minél többeket
hozzásegíteni ilyen hiteles és revelatív múltélményhez. Például annak felismeréséhez,
hogy a mindenkori közszereplôk, kétség és
remény közt hányódva, döntéseikben gyakran éppoly esendôk, akárcsak mi. Hogy múltunk egy-egy „legendás” korfordulója közelnézetbôl inkább egyedi sorsminták bonyolult szövedékének hat, melynek törékeny
szálait megannyi hit és balhit, küzdelem és
kudarc, nyers önérdek és önzetlen elszánás
színezi. Végsô soron annak belátásához,
hogy bár a múlt szükségképp erkölcsi, politikai állásfoglalásra késztet, az utókor dolga
nem a sommás ítélkezés (“kommunista hatalomátmentôk” és „ valódi rendszerváltók”, „hazaárulók” és „honmentôk”, stb),

hanem a történtek minél teljesebb megismerése és megértése. Kiváltképp igaz ez a rendszerváltásra, amelynek csüggesztô kísérôjelenségeként ma is oly sok egymással feleselô, sanda vád és önigazolás gátolja a tényekkel való nyílt szembesülést, a legjobbjaink által a reformkor óta sürgetett, mélyebb
nemzeti önvizsgálatot.
Szemelvényeinket 1+12+1 fejezetbe rendezve az események napi idôrendjében adjuk közre – vagy néhol a rájuk reflektáló szövegek eredeti közlése, elhangzása szerint,
ahol az korabeli hatásuk miatt fontosabbnak
tûnt. (Merészebb kivételt csak néhány átfogó emlékezés és tematikus sajtóvita beillesztésekor tettünk, melyeket a dátumszerû
kronológia túlságosan szétszabdalt volna.)
Könyvünk végén rövid eseménynaptár és
ajánló bibliográfia áll, mely egyúttal az idézett források elsô közléshelyérôl is hasznos
útmutatásul szolgál. Válogatott „szerzôit”
az Olvasó értô figyelmébe ajánlva, sok izgalmas felfedezést kíván e lapokhoz
a Szerkesztô.

Részlet:
Országgyûlési napló – szeptember 26., kedd
(10.02 – Elnök: dr. Szûrös Mátyás)
Elnök:
[…] Tisztelt Országgyûlés! A legutóbbi ülésszakunkat követôen elhunyt Kádár János, a
kiemelkedô államférfi és politikus, az Elnöki
Tanács tagja, négy évtizeden keresztül országgyûlési képviselô. Kádár János, akitôl ez
év július 14-én vettünk végsô búcsút, a XX.
századi történelmünk egyik meghatározó
alakja volt. Neve korszakot jelöl hazánk életében, éppen úgy, mint a nemzetközi színtéren. Küzdelmes, fordulatokban gazdag és ellentmondásos élete számunkra számtalan
tapasztalatot, tanulságot ad. Ezek közül én
most azt emelem ki, hogy ismernünk kell
történelmünket, értékeinket, mert enélkül
nem ôrizhetjük meg önbecsülésünket, nemzeti tudatunkat, amely elengedhetetlen a
nagyobb, egyre bonyolultabb feladatok
megoldásához.
Kádár Jánosban a haza és a nemzetközi
közvélemény azt a politikust tisztelte, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a keletnyugati párbeszédben. Magyarország számára gyümölcsözô kapcsolatok építésén fáradozott. Olyan kül- és belpolitikát igyekezett megvalósítani, amelynek célja nem az
emberek elválasztása, hanem összefûzése.
A közmegegyezést kereste a haza és a nemzet javára, amely egyaránt szolgálni volt hivatott a munkást, a parasztot, az értelmiségit és a politikust, a társadalom minden rétegét. Ennek érdekében mindenkor kész
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volt a megegyezésre, a kompromisszumra
és ez olyan tulajdonság, amelyre a párbeszédben álló országunknak most is nagy
szüksége van. Kérem, felállással adózzunk
Kádár János emlékének. (Az Országgyûlésen megjelentek néma felállással adóznak
Kádár János emlékének.) Köszönöm.
Alexa Károly: Kaiserschmarren und (és) grízes tészta
Végbúcsú Kádár Jóskától
„nem helyénvaló / gyûlölet nélkül gondolni
Reá.”
„legyen a nemzet könyörületes iránta – /
mert jobb, ha egyebeken gondolkodik…”
(Petri György)
Kádár a vadászlakban: „Jó éccakát Erzsike.”
(Mészöly Miklós szíves szóbeli közlése)
Kádár János megélte Nagy Imréék apotheozisát. Ez jó.
“Ma az embert temetjük, nem a politikust”
– olvashattuk pár nap múlva már róla, Kádárról. Nem. Egy rendszert temettünk, amikor ezt a fakoporsót sírba eresztettük. Mi –
amnéziából ocsúdók, hajdani lótuszevôk – a
felejtéssel áldozzunk emlékének. Felejtéssel,
ami csak az emlékezés és a tanulással együtt
érvényes – ahogy ezt Kemény báró oly pontosan fejtegeti. […]
Hitel, 1989/21.
Kortárs krónika – 1989
Válogatta és szerkesztette: Nóvé Béla
200 x 260 mm, 288 oldal, kartonált, 1800 Ft
Krónika Nova Kiadó
1111 Budapest, Bartók Béla út 10–12.
Telefon:365-4797. Telefon/Fax: 385-1941
E-mail: kronikanova@mail.datanet.hu
Honlap: www.kronikanova.hu
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Zentai Tünde
Az ágy és az alvás története
■ RADVÁNSZKY báró hiteles véleménye
szerint nagybirtokos fôuraink a 16–17.
században dúsan kárpitozott, szuperlátos,
födeles ágyakban aludtak. Az ágylepleket
annyira kedvelték, hogy az úti poggyászukba is betették. Thurzó György nádor
fiáról, Imrérôl tudjuk, hogy még a tábori
ágya is szuperlátos volt, bár a hadi körülményekhez igazodva, „csak” vörös posztóval borított. Thököly Imre idegen földön
bujdosva is magával vitte skófiummal
hímzett vörös atlasz ágyöltözetét, amelyhez darutoll bokréták tartoztak. A 17.
századi külföldrôl importált, díszes, kárpitos ágyak rendkívüli értéket képviseltek.
Az összeg nagy részét az ágyleplek ára
tette ki. Thurzó Borbála hozományba kapott ágyáért 1612-ben 338 forint 34 dénárt fizettek Bécsben. A differenciák érzékeltetésére megjegyzendô, hogy az egyszerû festett nyoszolya árát 1626-ban
Kassán egy forintban határozták meg.
A kárpitos ágyaknak RADVÁNSZKY Béla
két változatát említi, a „mennyezetes”-t
és az „oszlopos”-at. Leírása alapján a különbség nem szembeötlô. Mai fogalmaink szerint mindkettô mennyezetes. Az
elôbbinek a födelét fából, az utóbbiét pedig „a superlat szövetébôl készítették sátor alakban”. A tetôt, bármibôl volt is, az
ágy sarkain emelkedô esztergályozott,
gyakran csavart oszlopok tartották. Beleértve az „oszlopos ágy”-at is, amelyrôl
RADVÁNSZKY azt mondja még, hogy a
négy fölnyúló oszlop „felül rámába volt
összefoglalva”.
A mennyezetes ágyak HELTAI Gáspár
szerint a reneszánsz kultúrával Mátyás király idejében (1458–1490) jutottak el
hozzánk, és még sokáig népszerûek maradtak az 1600-as években is. A sík famennyezetû ágynak mai ismereteink szerint egyetlen datált tárgyi emléke maradt
fönn, 1672-ból. Ez a késô reneszánsz stílusban készült tölgyfa-keretes, fenyôbetétes, dió- és jávorfából domborúan faragott, lombfûrésszel kivágott rátétekkel
díszített ágy Sárospatakról került a Magyar Nemzeti Múzeumba. A hagyomány
szerint II. Rákóczi Ferenc is aludt benne.
A stílusjegyek és az egykorú német analógiák alapján a 17. század második felében készülhetett a mosonmagyaróvári
Cselley-házban álló, Rajkáról oda került,
sík – angyalos égi jelenettel és IHS-monogrammal festett – famennyezetû, gombos, csavartoszlopú ágy is.
A textilborítású sátortetô a 16. század
elején tûnik föl hazánkban. A 17. században elôször 1612-ben találjuk Thur-
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zó György nádor értékleltárában, ahol
többek közt egy „sátor módjára csinált”
vörös kamuka (brokát) szuperlátot is
számba vettek, és hasonlót inventáltak a
fia, Imre hagyatékában is 1621-ben. Az
1612. évi adat elég korai, mert a textil
ágyboltozat – ami például a II. Henrik
halála c. 1570-ben készült francia fametszeten és az 1590-es években Rómában lerajzolt Medici-ágyon látható –
az 1500-as években még ritka; a barokk
ízlésû ágy Európában is a 17. században
jön divatba. Tárgyi emléke Magyarországon csak néhány elôkelô háztartásból
maradt fönn az 1600-as évek derekáról,
második felébôl. Jellegzetes példányait,
Wesselényi Ferenc nádor és felesége,
Széchy Mária ágyait a Radvánszky-család ôrizte meg radványi (Zólyom m.)
gyûjteményében. Wesselényi Ferenc
(1605–67) könnyed, arányos szerkezetû, dúsan faragott ágya a bútormûvesség kiemelkedô darabja. A sötétkék
alapot aranyozott akantuszleveles domborfaragás díszíti, amely az ágyvégek fölött lebegô angyalfejet tartó szabad indákban folytatódik. Az akantuszos
minta harmonikusan ismétlôdik a finom,
csavart oszlopokon nyugvó hajlított ívû
sátor anyagán, keretbe foglalva a festett
mitológiai alakokat. Kissé egyszerûbb
megjelenésû a hagyomány által Széchy
Máriának, a „Murányi Vénusz”-nak tulajdonított ágy. Az alacsony, íves-karélyos, tornyos végû, tömör fatámlákból
fölnyúló, vékony, esztergált oszlopok
erôteljes koszorúpárkányon nyugvó,
hullámvonalú sátortetôt tartanak,
amelynek a textil bevonatát belül, festett angyalok díszítik.
A fémvázas sátorfödelû ágy eljutott a
gazdag patríciusok otthonába is. Egyetlen, Sopronban fönnmaradt példányának alakja olyan, mintha modellül szolgált volna COMENIUS metszetéhez. Az
értékes, márványozott festésû, aranyozott, faragott oszlopú, textillel borított
sátoros baldachinú ágy a soproni Fabricius-ház 17–18. századi polgári lakások,
polgári bútorok témájú kiállításának 17.
századi lakószobájában áll. Mind e soproni, mind a COMENIUS által ábrázolt sátoros ágy pontos hasonmása látható egy
1650-ben készült nürnbergi, polgári szobabelsôt szemléltetô röplap metszetén.
Az oszlopos ágynak volt födél nélküli
változata is, ami Itáliából ered. E típus
egyik rangos, mívesen faragott, az admonti kolostorból származó emléke az
Iparmûvészeti Múzeumban tanulmányoz-
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ható. Az ágy viszonylag alacsony, befejezett, gömbölyû oszlopvégei arra engednek következtetni, hogy a bútordarab
mennyezet nélkül készült; talán független
baldachin borult föléje, ugyanúgy mint
Medici Katalin blois-i kastélybeli, 16. századi oszlopos ágyára. Ez a forma átmenetet képvisel az egybeszerkesztett mennyezetes és a különálló födelû ágyak között.
A szerény tárgyi bizonyítékok ellenére a
17. századi levéltári források számos
adata arról tájékoztat, hogy a drága, födeles fekvôbútorok gyakoriak voltak a
nagypolgári otthonokban is. Sopronban
az 1616-tól fölvett leltárak szerint az
ágyak 48%-a mennyezetes, „firhangos”
volt. A ruszti (Sopron m.) mezôvárosi polgárok hagyatékában oszlopon nyugvó,
boltozatos és sík födelû, kárpittal körbe
vont mennyezetes ágyakat írtak össze: a
lelkészében 1655-ben négyet, a telkesgazda-tanácsoséban 1688-ban hármat.
Mennyezetes ággyal rendelkezett Kolozsváron a patrícius családból származó
jegyzô is 1611-ben, a nagy tekintélyû Viczey Máté 1627-ben; 1637-ben Stenczel
Imre elsô nagy szobájában egy „Nemet
orszagy nagy Eöregh rakott menjezetes
nyoszolya” állt. JAKÓ Zsigmond elemzése
szerint ezek a kolozsvári bútorok még a
reneszánsz ízlést képviselték. A vagyont
leltározó bírák a jegyzô ágyát 25, Viczeyét 10 forintra becsülték, ami – összevetve
az egykorú asztalos árszabások egy-két
forintos tételeivel – igen nagy érték, de eltörpül Thurzó Borbála ágyáé mellett.
Alakjukat és díszítésüket az 1672-es évszámú késô reneszánsz mennyezetes ágy,
illetve a soproni Fabricius-ház sátoros
ágya alapján tudjuk elképzelni.
Pro Pannonia Kiadó
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Nicholas Reeves
Az ókori Egyiptom
felfedezésének krónikája
1954
KHUFU BÁRKÁI A NAGY PIRAMISNÁL
Felfedezés / feltárás: 1954
Felfedezô: Kamal el-Mallakh
Lelôhely: Gíza
(a Nagy piramis déli oldalán)
Kor: Óbirodalom, IV. dinasztia, Khufu
uralkodása, i. e. 2551–2528
„Becsuktam a szemem, s mint egy
macska, hunyt szemmel szimatolni
kezdtem. Tömjénillatot éreztem, valami
szentséges, végtelenül szentséges illatot. Az idô illatát, a századok illatát, a
történelem illatát. És akkor már biztosra
vettem, hogy ott a bárka.”
KAMAL EL-MALLAKH
1954-ben, még mielôtt az újságírás világában tett volna szert hírnévre, Kamal el-Mallakh a Régészeti Hivatal ifjú felügyelôje
volt, és rutinvizsgálatot vezetett a Nagy piramis déli oldalát kerítô fal mentén, ahol
váratlanul egy vékony, sötétrózsaszín habarcs-csík keltette fel a figyelmét. Ez a csík
két hosszú, saroktól sarokig tartó, keskeny
üreg peremét jelezte – a nyugat felôlit 40,
a keletre esôt 41 darab hatalmas, tömör
mészkô táblával fedték be. El-Mallakh a
keleti üreget vette tüzetesebben szemügyre, és a falon egy kômûvesjelet talált,
egy kartust Dzsedefré nevével, aki Khufut
követte Egyiptom trónján, és akinek a parancsára ide helyezték ezeket az egyenként
16 tonna súlyú kôtáblákat.
El-Mallakh csak nagy nehezen tudta
meggyôzni feletteseit a Régészeti Hivatalban arról, hogy felfedezését érdemes
volna alaposabban kivizsgálni, mivel az akkori nézetek szerint legfeljebb a piramis
alapozásának vagy kövezett udvarának
egy részét találhatta meg. Õ azonban május 26-án lyukat fúrt a keleti üreget fedô
kôtáblák egyikébe (a 22-esbe), és bedugta
a zseblámpáját. A fénycsóva elôbb deszkamaradványoknak látszó kupacokat világított meg, aztán egy jókora evezô lapátjára
vetôdött – és el-Mallakh hirtelen ráeszmélt, hogy a szeme elôtt egy valódi nagyságú, az egyiptomi történelem kezdeteirôl
származó, darabjaira szedett bárka hever.
És a közelében feltehetôen ott fekszik egy
másik is. A bárkaüregek és érintetlen tartalmuk felfedezése viharos nemzetközi érdeklôdést keltett – a Régészeti Hivatalon
belül pedig olyan féltékenységet szított

fel, hogy el-Mallakh roppant ígéretes régészi pályafutásának egy csapásra befellegzett.

Feltárás és rekonstrukció
Ilyen bárkát hasonló elhelyezésben már
többször találtak – például de Morgan Dahsurban, a Középbirodalom idejébôl –, és felfedeznek újabbakat is (1991-ben David
O_Connor tárt fel Abüdoszban egy 12 darabos flottát a korai dinasztikus korból), ám a
gízai lelet máig páratlan a maga nemében,
és ez alighanem a jövôben sem változik.
A jelenleg a gízai múzeumban kiállított,
fenséges vízi jármû vajmi kevéssé hasonlít a
poros bordák és egyéb alkatrészek takarosan elrendezett kupacaira, amelyekre elMallakh zseblámpájának fénye esett a keleti
üregben. A most látható hajó egyetlen ember, Hag Ahmed Juszef Musztafa, a Régészeti Hivatal fôrestaurátora munkájának lélegzetelállító eredménye, aki dr. Zaki Iszkander vezetô kutató általános felügyelete mellett dolgozott.
A légmentesen záró fedôlapoknak köszönhetôen a bárkaüregben a klíma állandó volt,
és így a 13 elkülönített rétegben elrendezett
alkatrészek java jó állapotban került elô. A
kelme- és gyékényborítás elôzetes konzerválását követôen, 1955 decemberében hozzáláthattak az elszállítás mérhetetlenül kényes
feladatához. 1957 június végére az üreg kiürült, ôsszel pedig Hag Ahmed már minden
figyelmét a gízai restaurátor-mûhelyben
elôtte sorakozó, égetett cédrusból, akáciából
és egyéb fából faragott 651 elem (1224 darab) összeillesztésének szentelhette. Hag Ahmed munkáját jelentôsen elôsegítette, hogy
az üregben elrendezett alkatrészek pontosan
tükrözték a bárka szétszerelésének menetét,
sôt számos darabon feljegyzés mutatta, hogy
a hajó mely részére való. A munka ennek ellenére felért egy kirakós játékkal, amelynek
megoldásához nem mellékeltek képet, és tíz
esztendô, valamint öt makett elkészítése kellett a befejezéséhez. De a káoszból 1968-ban
kiemelkedett a IV. dinasztia korából származó, kabinnal ellátott királyi bárka. Gerince,
tôkesúlya nincs, palánkjait itt-ott faszegek,
de javarészt sok-sok méter (nedves állapotban megfeszülô) kötél erôsíti össze, hossza
43,4 m, legnagyobb szélessége 5,9 m, teherbírása 45 tonna. A hat pár evezô ellenére –
amelyeket alkalmasint csak kormányzásra
használtak – a hajót minden bizonnyal egy kisebb jármû vontatta.
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A második bárkaüreg
Khufu rekonstruált bárkája az egyiptomi régészet egyik legimpozánsabb látványossága, de
amíg el nem helyezik megfelelô, légkondicionált környezetben, jövôje hosszú távon aggodalomra ad okot. Eredeti üregében csaknem
tökéletesek voltak a fennmaradáshoz szükséges körülmények, a palánkok tízszázalékos
nedvességtartalma szinte soha nem változott
– szemben a mai helyzettel, amikor az érzékeny faanyag a hômérséklet és a páratartalom
végletes ingadozásait szenvedi el. A helyreállított bárka sérülékenységét jól mutatja máig is
ízekre szedett párjának fájdalmasan lepusztult
állapota. A közelmúltban a tokiói Waseda
Egyetem kutatócsoportja vizsgálta meg, abban a (talán hiú) reményben, hogy egy szép
napon ezt a bárkát is restaurálják, és csatlakozhat társához a sivatagban, hajdani tulajdonosuk tündökletes piramisa mellett.

1956
Nefruptah
A XII. dinasztiabeli III. Amenemhat lányának vélt Nefruptah érintetlen sírját a Régészeti Hivatal munkatársai találták meg
1956-ban egy romba dôlt vályogtégla-piramis alatt, délnyugati irányban két kilométerre a király hawarai síregyüttesétôl. A
belsô fakoporsót és a szerves maradványokat már elpusztította a víz, de a fekete gránitszarkofág eliszaposodott aljáról, ha darabokban is, de sikerült elôkeríteni a tulajdonos halotti ékszereinek gazdag (azóta restaurált) készletét – egy gyönyörû, sólyomfejes, széles nyakéket (Kairó, JE 90100), egy
gyöngyökkel borított köténykét, kar- és bokapereceket, egy korbácsot (Kairó, JE
90200), valamint más arany-, karneol- és
földpát tárgyakat.
Album 256 oldal, keménytáblás, védôborítóval 7900 Ft
Cartaphilus Kiadó
Telefon: 06-28-506-135
Fax: 06-28-506-136
e-mail: lettik@freemail.hu
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Abaházi Viktor
Puskázási kézikönyv
A BBS-INFO kiadó az ôszi tanévkezdésre egy meglepôen rendhagyó
könyvvel rukkolt elô. A könyv sikerére
jellemzô, hogy a kiadónak már az
utánnyomáson kell gondolkodnia. A
puskázási kézikönyvet azoknak a diákoknak szánják, akik nem szeretnek
tanulni. Semmiképpen se vegyék meg
a jó tanulók és a stréberek. S ha már
sikerült beszereznünk, dugjuk el jó
mélyre, nehogy meglássák nálunk. S
ha ez már jól megy, úgy be is gyakoroltuk a puskázás alapjait. Most már
neki is láthatunk a megfelelô puska elkészítésének. S hogy az milyen legyen, vagy hogyan használjuk, arra e
könyv ad „hasznos” tanácsokat. Mivel
azonban tökéletes puska nincs, a
meglévô eszközöket kell az eredeti
rendeltetésétôl kissé eltérôen használni. S ha már elkészítettük a puskát,
azzal tanultunk is valamit.
■ „Persze tökéletes puska nincs, de a jó puskának számos ismérve van. Egy puska legyen
minél kisebb. Legyen megfelelôen álcázott. Ha
a puska másnak néz ki, mint ami valójában, az
már fél siker. Hasonlítson bármi olyan tárgyhoz, amihez a tanár nem szívesen nyúl hozzá.”
A könyvben számos tanács található, melyek
közül íme néhány ízelítôül:
„Soha se nézd a tanárt hülyének. Ha puskázol, az mindig meglátszik rajtad. A kér-dés csupán az, hogy a puskán kívül ezt észreveszik-e.
A puskán mindenképpen célszerû a rövidítések
használata, hogy a puska mérete minél kisebb
legyen. Lehetôleg több puskát is készíts, s azokat különbözô helyekre dugd el. (Ha lebuksz,
maradjon tartalék.) Ne felejtsd el, hogy nálad
van a puskád. Soha ne nézz a tanárra. Mindig
tudd, hogy hol van, de ne nézz felé. Ne használj minden áron puskát. Aki megtanul jól puskázni az iskolában, az az életben is könnyebben megbirkózik egyes problémákkal.”
A puska elkészítésének lehetôségei a legegyszerûbbtôl a legmodernebbig terjednek.
A könyv nem csak leírja ezeket, hanem mintákkal bemutatva részletesen ismerteti is a
kivitelezés mikéntjét.
„A puska elkészítésére használt technológiák igen sokat fejlôdtek az utóbbi években.
Célszerû tehát, ha felhasználjuk a jelenkor
technikai szintjét. Egy számítógép szövegszerkesztô programmal, és egy lézernyomtató
csodákra képes a hatékony puskagyártás terén. ... A legideálisabb a lézernyomtató használata, célszerûen 600-1200 dpi felbontással.
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Ez már elegendô ahhoz, hogy
az apró betûs szövegek is jól
olvashatóak legyenek. Használjunk több hasábot a szerkesztés során. A hasábszélesség maximum 6-7 cm. legyen, ez ugyanis még elfér a
tenyérben és másutt is. Ez
A/4-es lapnál 3 hasábot jelent. Használjunk 4-6 pontos betûméret. Nem
árt tudni, hogy a Word, bár nem ajánlja fel képes 8 pontosnál kisebb betûkkel is dolgozni,
sôt, fél pontos léptékkel is beállíthatjuk a betûméretet...”
„Mivel nem mindenki fér hozzá, vagy ért
megfelelô szinten a számítógéphez, más
technikák is igénybe vehetôk. Régebbi, de
szintén hatékony módszer a fénymásolás.
Ilyenkor a jegyzet szövegét egyszerûen lekicsinyítjük addig, amíg még segédeszközök
nélkül is el tudjuk olvasni. A módszer ugyanúgy használható, bár nagyobb „utómunkát”
igényel. Hátránya viszont, hogy korlátozott
módon szerkeszthetô, és egy csomó szemetet is beteszünk a puskába. Ez ellen úgy lehet
védekezni, hogy az elsô fénymásolás után
megfelelôen összevagdossuk az anyagot,
majd az után kicsinyítjük csak le.”
A könyv nagyobb részét azonban a különbözô eszközök bemutatása adja.
Nyakkendô
A nyakkendô belsô fele az a hely, amit kifejezetten a puskák számára találtak ki. Könnyen
hozzáférhetô, de gyorsan el is rejthetô. A puskát értelemszerûen kis papírlapra írva kell a
nyakkendô belsô felére varrni vagy ragasztani.
Nagyobb mennyiségû puska esetén a lapocskákat a nyakkendô belsô részébe is dughatjuk,
de ekkor azokat rögzíteni kell (pl. gombostûvel), nehogy kiessenek.
Nyakkendôtû használata a módszert biztonságosabbá teszi, ugyanis egy hirtelen mozdulat
felfordíthatja a nyakkendôt.
Tekercspuska
Bár ennek a hasznos segédeszköznek az elkészítése minimális fáradságot ugyan igényel,
de megéri. Az anyag a kb. 5 cm széles, 50-100
cm hosszú, feltekert papírcsíkok egyik oldalán
található. A szöveg elôállítását célszerû számítógéppel végezni. A papír szükséges hosszát az
anyag terjedelme szabja meg. Mivel valószínûleg ezt több lapból kell összeállítani, ezért általános megoldás az átlapolásos ragasztás. Célszerû az elején és a végén üres helyeket hagyni, a kezelése megkönnyítése érdekében.
Elônye, hogy viszonylag kicsi, így belefér a tenyérbe, fél kézzel, hüvelykujjal tekerhetô, valamint hogy sok anyag ráfér.
Hátránya, hogy egyszerre csak kevés adat látszik, és mivel lineáris szervezésû nehezen és las-
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san lehet benne keresni, tudnivalót megtalálni. Kezelése némi
gya-korlással profi szintre emelhetô, bár a használat során súrlódó hang hallható.
Elkészítés módja:
Készítsd el a puska szövegét kb.
4,5 cm hasábszélességgel, majd
nyomtasd ki. Számítógéppel nem
rendelkezôk kézzel is megírhatják, vagy fénymásolóval megfelelô méretûre lekicsinyítve is elôállíthatják az anyagot. Az alsó szélen kb. 2 cm maradjon el, a legelején és legvégén pedig kb. 8-10 cm.
Vágd fel az A/4-es lapot hosszában kb. 5 cm
széles papírcsíkokra.
Átlapolással ragaszd össze a lapokat úgy,
hogy 50-100 cm hosszú csíkot kapjál.
Tekerd fel minkét végén papírt. A feltekerést
úgy kell végezni, hogy a szöveg kifelé nézzen.
A nem tapadó felével tekerj az egészre cel-luxot, majd a celluxra újabb réteget a megszokott ragasztós oldalával. A feszességet úgy állítsd be, hogy a papírcsíkot könnyen lehessen
tekergetni alatta, de ne essen szét.
Dolgozat elôtt párszor tekerd át oda – vissza,
hogy betörjön.
Padból kihúzható puska
A padból kihúzható puska az elôzô pontban
ismertetett padból kiforgatható puskához hasonlít, de itt nem kiforgatni kell a puskát, hanem egy elôre elkészített fiókból kihúzni.
Az elkészítés módja:
Végy egy üres mûszaki rajzlapot, majd hajts
be három oldalát 1-1 cm szélességben. A negyedik oldal közepénél pedig vágj ki egy kb. 5
cm átmérôjû félkört. (Megcsinálható behajtások nélkül is, de ekkor a betétlapok odaragadhatnak a ragasztóhoz és fennáll a veszélye,
hogy kihúzáskor lejön az egész.)
Ragaszd ennek a lapnak három oldalát a pad
aljára, úgy, hogy a behajtások legyenek felül, a
kivágás pedig a pad széle felé essen. Ne tedd
teljesen a pad széléhez, mert úgy észrevehetik.
Az elsô oldal kivételével mindegyik oldalát oda
kell ragasztani. Ragasztóként jobb, ha valami
erôsebb és szélesebb ragasztószalagot használsz. Felragasztáskor egy picit hajlítsd is be,
hogy könnyedén beletehesd majd a lapokat.
Készíts néhány 2,5 cm-rel keskenyebb és 1,5
cm-rel rövidebb lapot. Ezekre a lapokra írd rá,
vagy nyomtasd ki a puska anyagát. A lap tetejére ne írj, mert ha teljesen kihúzod, kiesik a
lap. Praktikus, ha ez is erôsebb papírból van.
Helyezd a lapokat a korábban kialakított tasakba úgy, hogy a kellô pillanatban kihúzhasd
a lapokat.
...és még több mint száz hasonló ötlet.
128 oldal, B/6 keménytáblás, 970 Ft.
BBS-INFO Kiadó 1630 Budapest, Pf. 21.
Telefon/fax: (1) 407-1707
Internet: www.bbs.hu e-mail: info@bbs.hu

KÖNYVSZEMELVÉNY

Dezsô Márta – Tóth Zoltán
Választás és választási eljárás
Rejtjel Politológia Könyvek 13
A sorozatban eddig
megjelent kötetek
Paczolay Péter – Szabó Máté: Az egyetemes
politikai gondolkodás története.
Szöveggyûjtemény. A megjelenés éve: 1999.
Szobolevszki Sándor: Kronológia a XX. század mádodik felébôl: 1945–1994.
A megjelenés éve: 2000.
Kiss Balázs (szerk.): Politikai kommunikáció.
Szöveggyûjtemény.
A megjelenés éve: 2000.
Machos Csilla: A magyar parlamenti pártok
szervezeti felépítése (1990–1999).
A megjelenés éve: 2000.
Földesi Tamás: A politikai felelôsség dilemmái.
A megjelenés éve: 2001.
Szabó Máté: Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás.
A megjelenés éve: 2001.
Lányi Gusztáv: Rendszerváltozás és politikai
pszichológia.
A megjelenés éve: 2001.
Pesti Sándor: Közpolitika. Szöveggyûjtemény.
A megjelenés éve: 2001.
G. Fodor Gábor: Politikai filozófia. Szöveggyûjtemény.
A megjelenés éve: 2001.
Boros Zsuzsanna: Parlamentarizmus Magyarországon a két világháború között.
Dokumentumgyûjtemény.
Szobolevszki Sándor: Kiegészítô kronológia:
1995–2001.
A megjelenés éve: 2002.
Szabó Máté: Demokrácia és politikatudomány a 21. században.
A megjelenés éve: 2002.

A választójog fogalma
A választójog általános fogalmának meghatározására nincs egységes definíció.
Általánosan elfogadottnak tekinthetô a választójog kettôs természete. Egyrészt a választójog azon jogszabályok összessége, amelyek
az állami hatalomgyakorlás centrumában elhelyezkedô képviseleti szervek létrehozásának módját határozzák meg. Másrészt a választójog politikai alapjog, amely a hatalomban való részvétel jogát jelenti. Mindkét megközelítés közös gyökere a népképviselet elve,
illetve a képviseleti elvre épülô hatalomgyakorlás. Ez még akkor is így van, ha a népképviselet elve hosszú idôn át alig jelentett mást,
mint az államhatalom gyakorlásában való
részvételnek a rendi képviselettôl eltérô lehetôségét: a születési elôjogok helyett az állampolgárok vagyoni helyzetén alapuló hatalomgyakorlását, illetve az abban való részvételt.

gyakorolható a „nép hatalma”, viszont a
meghatározott idôszakonként rendszeresen
tartott választások mûködôképes képviseleti
testületeket hozhatnak létre. Ugyanakkor a
közvetlen demokrácia intézményei fontos kiegészítôi lehetnek a képviseleteknek.

A választójog alkotmányos
szabályozása

A választójog szûkebb értelemben a választójogosultságot jelenti. Az általános választójognak a polgári forradalmak idején felmerülô igénye és a tényleges elismerése közötti
hosszú történelmi folyamatban a választójog
úgy funkcionált, mint az „államfenntartó
elemek”, a „politikai képességgel” rendelkezôk jogosultsága, amelyet az állam
mintegy engedélyez az állampolgárok meghatározott
körének. A múlt századvég
neves német és magyar közjogászai nem ismerték el a
választójog alanyi jogi jellegét. Különbséget tettek a
minden embert megilletô
természetes jogok és a politikai jogok között, s ez
utóbbit nem sorolták az emberi jogok közé.
A választójog általánossá válása, valamint a II.
világháború után kialakult polgári demokratikus államok alkotmányos elvei alapvetô fordulatot hoztak a választójog megítélésében, alanyi jogként való elismerésében. Ezt a tendenciát erôsítették a nemzetközi jogi dokumentumok, különösen az Emberi jogok egyetemes
nyilatkozata, amely saját hazájában mindenkit
megilletô jogként deklarálja a választójogot.
Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának (1948) 21. cikke kimondja, hogy minden
személyt megillet hazájában:
– a közügyek igazgatásában a közvetlen
vagy a szabadon választott képviselôk útján
való részvétel;
– egyenlô feltételek mellett közszolgálati
állásokra való alkalmazás;
– a közhatalom tekintélyének alapja a nép
akarata: ez az akarat egyenlô szavazati jog
és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékûen biztosító eljárás
alapján idôszakonként tartandó tisztességes
választáson kell, hogy kifejezésre jusson.
A Polgári és politikai jogok nemzetközi
egyezségokmánya (1966) önálló jogként nevesíti a választójogot, melynek alapján minden
állampolgárnak megkülönböztetések, illetôleg
ésszerûtlen korlátozások nélkül joga és lehetôsége van arra, hogy valódi és rendszeres választásokon szavazzon és megválaszthassák,
valamint hogy a közügyek vitelében közvetlenül vagy szabadon választott képviselôi útján
részt vegyen. Ez utóbbi a közvetlen és a képviseleti demokrácia általános szabálya.
Más oldalról a választójog a képviseleti szervek létrehozásának eszköze, lényegében „átmenet”-et képez a közvetlen és a képviseleti
demokrácia intézményei között. A választójog léte éppen azt bizonyítja, hogy folyamatosan, közvetlen részvételi formákkal nem
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A választójog politikai relevanciája és a képviseletre irányuló konstitutív funkciója miatt
egyaránt kapcsolódik az alkotmány két fô
szabályozási tárgyköréhez: az alapjogokhoz,
valamint az államszervezet felépítésének és
mûködésének alkotmányos szabályozásához.
Egyik oldalról a választójog
participációs jogként a közügyek vitelében való részvétel
jogaként szabályozható, más
oldalról mint a képviseleti-törvényhozó szerv létrehozásának eszköze és a képviseleti
legitimáció biztosítéka, a parlament alkotmányos szabályozásához köthetô.
A vázolt szabályozási sajátosság, a választójog kettôs minôségben történô szerepeltetése, önálló politikai alapjogként való megfogalmazása
nem idegen az újabb európai alkotmányoktól. A választójognak az alapvetô jogok körében történô szabályozása a nemzetközi dokumentumok, különösen a Polgári és politikai
jogok nemzetközi egyezségokmányának hatását tükrözi a modern alkotmányokra. A hagyományos, nagy múltú nyugat-európai demokráciák alkotmányaiban a választójog és a
választási rendszer szabályai a képviseleti szervekhez kapcsolódva, a parlamentrôl, a kamarákról rendelkezô fejezetekben szerepelnek.
Az alkotmányok az általános választójog kritériumainak megfelelôen szabályozzák az aktív
és passzív választójog feltételeit (a részleteket a
törvényhozásra bízva), valamint tartalmazzák a
demokratikus választások elveit. Miközben a
választási elvek: az általános, szabad, közvetlen, egyenlô választójog és a titkos szavazás
meglehetôsen egybecsengenek, a választójog
feltételeiben lényeges eltérések mutatkoznak.
A különbségek nem akkorák, hogy az e körbe
tartozó államok bármelyikénél is felmerülhetne
a választójog általánosságának kétségbevonása. Mindazonáltal néhány ország alkotmánya a
szorosan vett kizáró okokon túl (a cselekvôképesség hiányához vagy bûncselekmény elkövetéséhez kapcsolódó, bírói ítéleten alapuló
kizáró okok), egyéb korlátozásokat is tartalmaz. Az általános kritériumokon kívül – ami
az állampolgárságot, a korhatárt és többnyire
az ország területén élést foglalja magába –
további feltételeket kívánnak meg: pl. 5 évig
az ország területén élés, feddhetetlen jellem,
pénzügyi cselekvôképesség, vagy passzív választójognál, pl. magasabb korhatár (Görögország); csak világi állást betöltô állampolgár
választható (Svájc) stb.
2980 Ft
Rejtjel Kiadó Kft. Telefon: 361-0544
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Dr. Robert C. Atkins és Sheila Buff:
Dacolj a koroddal!
A világ legnépszerûbb orvosi könyve
■ A hosszú és egészséges élet titkát nem a
génjeink ôrzik. Egyedül rajtunk múlik, hogyan alakítják testünket a múló évek.
Dr. Atkins, az Egyesült Államok legnevesebb
táplálkozási szakértôje ehhez kínál hatékony
programot. Forradalmi tételei biztonságosak
és követhetôek. Nem szükségszerû, hogy a
kor automatikusan magával hozza a rákot, reumát és a szívbetegségeket, de ehhez nekünk
is tennünk kell. Étrendünk sürgôs és drámai
módosításra szorul. Kevés szénhidrát, sok fehérje, heti méregtelenités és némi rendszeres
mozgás: íme, az Atkins program pillérei.
Dr. Atkins világhírû, sok millió példányban
elkelt munkája étrendi útmutatót is tartalmaz, amelyet F. Nagy Angéla igazított a magyar táplálkozási szokásokhoz.

Részlet a könyvbôl:
AZ ÉLETHOSSZABBÍTÁS
PROGRAMJA
Mit szólnánk, ha úgy öregedhetnénk meg,
hogy nem éreznénk az idôskor hatásait, nem
szenvednénk a fizikai és szellemi hanyatlástól, amelyet az elôrehaladott évek elkerülhetetlen velejárójának tartanak?
Ez lehetséges. A hanyatlás nem elkerülhetetlen. Épp ellenkezôleg. Egy nagyon hosszú
életen át jól nézhetünk ki, testileg-lelkileg jól
érezhetjük magunkat.
Hogy honnét tudom? Több mint negyven éve
praktizálok fôhivatású orvosként, és ez idô alatt
a New York-i Atkins Központ több mint 65000
pácienst kezelt. Igen sok idôs korú akadt közöttük mindazokkal a degeneratív betegségekkel, amelyeket az öregedéshez szoktunk társítani: csontritkulás, látásromlás, szenilitás, szívbetegség, cukorbetegség. A hagyományos
okoskodásnak fittyet hányó és sok, addig lenézett gyógyászati újítást alkalmazó Atkins Központ új életet lehelt eme idôs páciensek elsöprô többségébe. Megfiatalodtak – nem
éveik számát tekintve, hiszen szó szerinti értelemben senki sem forgathatja vissza az idô kerekét, hanem az összes szokásos egészségügyi
mutató tekintetében. Ez azt jelenti, hogy laboratóriumi leleteik és fizikai-szellemi képességeik
minden vonatkozásban jobbak, mint amikor
elôször keresték föl a központot. Ez azt is jelenti, hogy ezek a páciensek – sokszor figyelemreméltóan – ritkábban találkoznak az öregedésnek tulajdonított problémákkal…
Amit öregedésnek nevezünk, az legnagyobbrészt egyszerûen betegségek jelenléte
– gyakran elôforduló, krónikus betegségeké,
amelyek oly következetesen ássák alá egészségünket, hogy egyetemesen elfogadjuk a
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leromlást, mint az idôsödés következményét. Pedig mi sem áll távolabb az igazságtól. E gyakori nyavalyák közül sok megelôzhetô vagy visszaszorítható.
Mi okozza ezeket a megbetegedéseket? Mi lendíti mozgásba az öregedés folyamatait? A következô fejezetekben alaposan szemügyre
vesszük az úgynevezett idôskori betegségek jellemzôit és
rejtett okait. Mint látni fogjuk,
egészen kézzelfogható magyarázata van, hogy bizonyos
idôskori betegségek – kivált a
szív- és érrendszeri megbetegedések valamint a cukorbetegség – kimondottan közönségessé váltak a huszadik század második
felében, holott azelôtt vajmi ritkán fordultak
elô. Megértjük majd, hogyan hatnak e betegségek öregedési tényezôi.
Mihelyt tudjuk, miért szenvedünk ezekben
a kórformákban, és milyen okokra vezethetôk vissza, kidolgozhatunk egy haditervet az
ellencsapásra, egy programot, hogy szembeszálljunk az öregedés hatásaival, bármilyen
sok évet élünk is meg…

KÉTFRONTOS TÁMADÁS
Alapvetôen két úton-módon dacolhatunk a
korral. Az egyik az, ha olyan egészségvédô
eszközöket alkalmazunk, amelyekkel úgy tetszik, visszafordítottuk az idôt. Ha általában
véve egészségesebbekké válunk, akkor jobban
felvértezzük magunkat, hogy szembeszegülhessünk az öregedéshez társuló betegségfolyamatokkal, csírájukban elfojthassuk azokat.
A másik irány az, ha az esetleg már jelenlévô kórfolyamatokat fordítjuk vissza, különösen korunk istencsapását, a szív- és érrendszeri elváltozásokat.
Az általam e könyvben bemutatott program mindkét feladatra vállalkozik.
A kulcs itt is, ott is az étrend. Akár egy már
megindult kórfolyamatot fordítunk vissza,
akár egy még csak kezdôdô baj elhárításának
gyürkôzünk neki, a diéta félelmetes fegyver.
A „diéta” szót tágan értelmezem. Utóvégre
némi hírnevet szereztem, mint egy eredményes fogyókúra kidolgozója. Ez a könyv azonban nem azt kívánja megmutatni, miként
csökkenthetjük testsúlyunkat a pazar Atkinsféle módszerrel, habár bizonyára ebben is segít annak, aki igényli. Az élethosszabbító étrend inkább átfogó táplálkozási terv, amely az
öregedési tényezôket hivatott kiküszöbölni az
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életünkbôl, miközben a lehetô legjobban felkészíti szervezetünket arra, hogy a jövôben is
távol tartsa mindahányat.
Ám a diétázás még nem elég. A legutóbbi
években sok felfedezés világította meg a vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, zsírsavak, gyógyteák, hormonok és egyéb természetes táplálkozási elemek szerepének fontosságát. Mindezeket az anyagokat vitanutrienseknek nevezem – vita latinul életet jelent, nutriens pedig tápláló dolgot, és valóban, a vitanutriensek az életet
dajkálják, tartják fenn. Míg a
gyógyszerészet termékei tulajdonképpen gátolják a rendes
életfolyamatokat, a vitanutriensek elôsegítik a szervezet természetes fiziológiai mûködését.
Emellett általában veszélytelen,
hatékony és jellemzôen nem is
költséges anyagok, amelyek kiválthatják a gyógyszereket meg
az úgynevezett invazív (“behatoló”) eljárásokat, amelyeket az
orvostársadalom
derékhada
olyannyira elônyben részesít, hogy hajlamos lényegtelenként félresöpörni a vitanutrienseket.
A bizonyítékok azonban, mint a késôbbiekben
ki fogom fejteni, azt mutatják, hogy étrendünk
vitanutriensekkel való kiegészítése fantasztikus
jelentôséggel bír számos idôskori megbetegedés elhárításában.
Ahogy természetesen a testmozgás is. Errôl
korábban is hallottunk, de a késôbbiekben
feltáruló program megmutatja majd, konkrétan hogyan és miért gyôzi le az öregedést
a testmozgás.
Élethosszabbító programom ötvözi mindhárom öregedéskésleltetô fegyvert – a diétát, a
táplálékkiegészítôket és a mozgást. Megtanítom olvasóimat, miféle helyzetfüggô összetételekben alkalmazzák ezeket a szervezetben
lappangó mérgek eltávolítására, az öregedô
szervek megfiatalítására, a kedvezôtlen környezeti hatások ellensúlyozására, az emésztôrendszer egészséges baktériumflórájának
helyreállítására, a szellemi frissesség kiteljesítésére, és így tovább. A feladat elvégzéséhez
szükséges eszközök immár rendelkezésre állnak, könnyen hozzáférhetôek és bizonyítottan hatékonyak. Meglehet, a „szaktekintélyek” nem támogatják majd elhatározásunkat, de a tekintélyeket sohasem szabad fenntartás nélkül elfogadni.
Korosodunk? Akkor tudhatjuk, hogy itt az
ideje forradalmat indítani. Most rögtön.

Dr. Robert C. Atkins
324 oldal, 135 X 210 mm, kartonált, fóliázva,
1599 Ft. A kötet a Maecenas Könyvkiadó és a
Lap-Ics Könyvkereskedô Kft. közös kiadásában
jelent meg. Megvásárolható a Maecenas Kiadóban (1054 Szemere u. 21.; T: 311 28 36) és
a Lap-Ics Könyvkereskedésben (1134 Váci út
45.; T 340-3917).
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Dr. Yang Jwing-Ming:
A kínai Qigong gyökere
Részlet Daniel Reid elôszavából
A Qigong a testi belsô energia –
kínaiul Qi – fejlesztésének tudománya. A kínaiak az elmúlt négy
évezred során kutatták a Qi-t és
felfedezték, hogy a Qigong hatásos módszer az egészségi állapot
javítására és számos betegség
gyógyítására. Azonban mind közül a leglényegesebb felfedezés
az, hogy a Qigong segíthet a
mentális és a spirituális béke elérésében.
■ A Qigong az egészségmegôrzés és
energiagazdálkodás ôsi mûvészete és tudománya, amelyet folyamatosan gyakoroltak Kínában az elmúlt 5000 évben. Régebben kizárólag a császári család tagjai
és az arisztokrácia számára ôrzött titkos
gyakorlat volt az egészség megôrzésére
és az élet meghosszabbítására, valamint a
taoista és buddhista szekták legkiemelkedôbb adeptusai számára a spirituális halhatatlanság elérésére. Csak a közelmúltban jutott el a Qigong a nagy nyilvánossághoz, mint egy egyszerû, ám mélységesen hatékony egészségmegôrzô módszer. Mialatt a nyugati orvostudomány
még mindig megkérdôjelezi a Qi (energia)
szerepét az emberi egészségben, világszerte emberek milliói kezdték el megtapasztalni a Qigong erejét a betegségek
gyógyítása és megelôzése szempontjából,
továbbá az általános életerô növelése, az
érzelmi és mentális kiegyensúlyozottság
elérése és a spirituális tudatosság kifejlesztése tekintetében is.
A modern fizikusok leszögezték, hogy
a világegyetemben minden anyag, az
atomoktól és molekuláktól kezdve a
bolygókig és csillagokig semmi nem áll
másból, mint energiából, ami különbözô frekvenciákon rezeg meghatározott kötésekben. A kínaiak szerint a Qi a
világegyetem alapvetô építôköveként
szolgáló energia. A Qigong tehát egy
olyan rendszer, amellyel mindenki elsajátíthatja a testben, a bolygón és a kozmoszban lévô energiák irányítását, és
így elérheti a harmónia és kiegyensúlyozottság optimális állapotát, amelytôl az
egészség és a hosszú élet is függ.
A kínai Qigong gyökere az elsô könyvek
egyike a Qi természetének kutatásában,

és abban, hogy a modern tudomány tükrében magyarázza a Qigong ôsi gyakorlását, mégis hû marad azokhoz az eredeti
taoista elvekhez, amelyekbôl megszületett ez a mély, egészségmegôrzô és spirituális rendszer. Valóban, a szerzô világosan bemutatja, hogy a Qigong teljes mértékben az energia tudományos alapelveire épül, amiket már jóval azelôtt ismertek az ôsi taoista mesterek, hogy Einstein
bebizonyította a nyugati társadalomnak
az energia és az anyag relativitását és
egymásba alakíthatóságát.
Dr. Yang Jwing-Ming nyugati szemmel
nézve kivételesen képzett a Qigong témakörében. Több mint harmincéves tapasztalatával a Qigong gyakorlása és tanítása terén, a tradicionális tajvani mesterektôl elsajátított klasszikus formagyakorlatokkal és egy olyan amerikai iskola
megalapításával, amely átadja ezt az ôsi
gyakorlati tudást a nyugati tanítványoknak, Dr. Yang százszázalékosan ismeri
mind a klasszikus taoista elveket, mind a
modern tudomány fogalmait. Ezáltal képes úgy rávilágítani erre a tradicionális
kínai gyakorlatra, hogy a kortárs olvasók
könnyen megérthetik anélkül, hogy elôzetes ismeretekkel rendelkeznének a kínai tudományok terén. A kínai Qigong
gyökerét az különbözteti meg a témában mostanában megjelent többi könyvtôl, hogy tudományosan megalapozottak a Qigong gyakorlati alapelvei, egyszerû és érthetô nyelvezetû a hagyományos elképzelések bemutatása, és abszolút hû az ôsi Kínában honos Qigong eredeti szelleméhez, avagy „gyökeré”-hez.
A Nyugat már régóta odaadást színlel
az iránt az elképzelés iránt, hogy a „lélek fontosabb az anyagnál”, de soha
nem fejlesztette ki azt a módszert, amely
segített volna ezt a célt megvalósítani. Ez
arra vezethetô vissza, hogy a nyugati
gondolkodás szerint a test és a lélek két,
egymást kölcsönösen kizáró birodalom.
A test mûködését kémiai vagy mechanikai szempontból vizsgálták, míg a lélek a
vallás, majd késôbb a pszichológia hatásköre alá tartozott. A tradicionális keleti gondolkodásmód szerint azonban létezik egy harmadik, kulcsfontosságú
elem az emberi testben, és ez az elem az
energia, amely az ôsi Indiában „prána”ként, míg Kínában Qi-ként ismert. A Qi
hídként köti össze a testet és az elmét
egy integrált és funkcionális rendszer-
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ben. Közvetítôként szolgál, amin keresztül a lélek, az elme irányítani képes a testet. A Qigong, más néven „energiamunka” az a módszer, melyen keresztül
az energia közvetítésével ellenôrzésünk
alá vonhatjuk testünket.
A kínai taoista hagyományok alapján
az élet Három Kincse az esszencia (a test
esszenciális váladékai), az energia (azok
az éltetô energiák, melyek életre keltik a
testet és ellenôrizhetôk a megfelelô légzéssel), és a szellem (tudatosság, szándék, és az elme különbözô képességei).
Ha a létezés e három aspektusa egyensúlyban és harmóniában van, az egész
organizmus egészsége védett és az élet
meghosszabbodik. A Qigong támasztja
alá az egyensúlyt a test és az elme között az energia termelésével, amelytôl
mindkettô függ. Az energián keresztül a
természet erôi és a kozmosz belép az
emberi szervezetbe és befolyásolja azt.
Ezenkívül a Qigong gyakorlásával szinkronba hozható szervezetünk, miáltal
munkára foghatjuk azokat az erôforrásainkat, amelyek elôsegítik az egészség
megôrzését, és az életet támogatják.
Azok számára, akiket érdekel a Qigong
alapelveinek és gyakorlati alkalmazásának megtanulása az egészségmegôrzés
és a hosszabb élet érdekében, A kínai
Qigong gyökere kitûnô és átfogó rálátást biztosít a témára, egy nézôpontot,
amely kétségkívül felhívja az olvasó figyelmét az energia, mint az élet legalapvetôbb tényezôjének fontosságára.
Lunarimpex Kiadó
2002, 364 oldal, B5, 2378 Ft
A Lunarimpex Kiadó elérhetô:
Telefon/fax: (27) 362-240
E-mail: lunar@globenet.hu, Internet:
www.globenet.hu/lunarimpex/
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Dr. Jes T.Y. Lim: Feng Shui az
irodában és az üzleti életben
– a nem jövedelmezô cégek nehézségeinek több mint 80 százalékát a fengshui-val megmagyarázható problémák okozzák.
– az üzleti fengshui-ban szerzett
helyes ismeretek segítségével a
világon mindenütt az esetek 80
százalékban meg lehet akadályozni a cégek tönkremenetelét.

Elôszó
Csaknem harminc éve mûködöm
fengshui-tanácsadóként a vállalkozói
szférában; ennyi tapasztalattal a hátam mögött kijelenthetem: a nem jövedelmezô cégek nehézségeinek több
mint 80 százalékát a fengshui-val
megmagyarázható problémák okozzák. A fengshui-t azonban használhatjuk célirányosan ezen problémák
kiküszöbölésére is, és ez már sok cégnek segített abban, hogy újra nyereséges legyen. Hasonló eredményre jutottam olyan cégek vizsgálatával kapcsolatban, amelyek csôdbe mentek.
Tehát az üzleti fengshui-ban szerzett
helyes ismeretek segítségével a világon mindenütt az esetek 80 százalékban meg lehet akadályozni a cégek
tönkremenetelét.
E könyvben az üzleti fengshui gyakorlati mûvelésének különbözô szempontjait és irányelveit igyekszem felvázolni és érthetôvé tenni azért, hogy a
kedves Olvasónak eddig talán kevésbé
ismert szempontokról is áttekintése
legyen. Ezáltal elkerülheti a hibákat és
adott esetben orvosolja a bajt, amelyek miatt szembekerült munkatársaival. Még abban az esetben is, ha elbizonytalanodna, mert üzlete nem
megy olyan jól, mint ahogy mehetne,
az üzleti fengshui kínálta kiváló ötletek kimozdítják az energiát pangó
helyzetébôl, és a kívánt folyásirányba
terelik.

Miben támogat a fengshui?
Az életben csak azokban a feladatokban érünk el nagy eredményeket – és
eleve azokban engedjük meg magunknak a gyors sikert –, amelyeket
szellemileg, lelkileg-érzelmileg és fizikailag teljesen elkötelezve végzünk el.
A fengshui is ezt az alapelvet követi.

w w w. k o n y v 7 . h u

Minél többet foglalkozunk egy dologgal, minél többet fáradozunk érte, annál gyorsabban és jobban mûködik az.
Még ha nem is hiszünk a fengshuiban, akkor is befolyásolnak a természeti jelenségek és a környezeti feltételek.
A „Fengshui és az egészség” (Lunarimpex, 2000) címû elsô könyvemben
már részletesen kifejtettem a fengshui
gyakorlatának lényegét és alapelveit,
amelyek azon a tényen alapszanak,
hogy a szabadban az élet lényegét alkotó qi (közelítô kiejtése: csi – az élet
alapvetô energiája) valamint az oxigén
nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre (a qi-rôl többet olvashat a második fejezetben). Mihelyt épületeket
emelünk, ennek az életadó energiának és az oxigénnek a 70–80 százalékát elveszítjük, mert a tetô és a falak
leblokkolják a qi áramlását, mivel az
energia nem áramolhat szabadon közéjük. Ha az üzleti épületeket és a hivatalokat a fengshui alapelvei szerint
alakítjuk ki, akkor az emberek is jobban érzik magukat, ezenkívül nagyobb forgalmat és növekvô hasznot
figyelhetünk meg. A bevásárlóközpontokban lévô üzletek is sikeresebbek lesznek, ha a fengshui alapelvei
szerint rendezzük át ôket – ezt sok
példával bizonyíthatnánk.
A fengshui olyan módszereket kínál,
amelyek segítségével több qi-t és oxigént vezethetünk az irodákba és ezáltal
javíthatunk a levegô minôségén. Ez számos elônnyel jár:
• Növekszik életerônk, ezzel együtt
megôrizzük, sôt növeljük teljesítôképességünket.
• Sokkal harmonikusabbak leszünk
munkahelyünkön, ami azt jelenti,
hogy nem vagyunk feszültek, ennek
jótékony következményeként jobban
hallgatunk megérzéseinkre a döntések során.
• Érzelmeink stabil egyensúlyi helyzetbe
kerülnek, azaz boldogabbnak érezzük
magunkat, és elégedetten tekintünk
életünkre.
• Kapcsolataink kiegyensúlyozottabbá
válnak kollégáinkkal, ügyfeleinkkel és
családtagjainkkal.
• Egyrészt biztos anyagi háttérrel fogunk rendelkezni, másrészt életünk
teljességben és bôségben való gyarapodásának leszünk tanúi.
• Egészséges és hosszú életet élhetünk.
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Remélem, hogy ezzel a könyvvel sikerül olyan új szempontokat nyújtanom,
amelyek felôl tekintve máshogyan láthatja a kedves Olvasó cégét ill. vállalkozását. Nem csak a személyes teljesítmény és erôbedobás számít, hanem
annak az egésznek a szerkezete,
amelyben dolgozik, egyszóval: a környezete. Azt az épületet, amelyben
dolgozik, „második otthonának” tekinthetjük, és lényegesen hat életére
és eredményességére. A könyv során
számos támpontot kaphat azt illetôen, hogy miért érzi magát különösen jól vagy rosszul például hivatala
helyiségeiben. Talán már régóta szeretné áthelyezni íróasztalát, vagy áttervezni a cég emblémáját. Az olyan
kérdések is újfajta megvilágításba kerülnek a térbeliség szempontjából,
mint hogy „miért sikerült vagy nem sikerült ez az elôadás vagy bemutatkozó beszélgetés”. Ha aztán fengshui-val pallérozott tekintettel veszi szemügyre üzletének bejáratát vagy más
épületek elhelyezkedését és kialakítását, felfedezheti azokat a szerkezeteket, amelyek erôsíthetik vagy gyengíthetik Önt. Végül, de nem utolsó sorban az üzleti fengshui betekintést enged az ázsiai gondolkodásba és cselekvésbe, amely segítheti abban, hogy
pontosabban megértse üzleti partnerét, és ez versenyképességének javulásához vezet.
Lunarimpex Kiadó, 2002, B5, 202 oldal
+ 28 oldal színes melléklet, 2588 Ft
A Lunarimpex Kiadó elérhetô:
Tel./fax: (27) 362-240
E-mail: lunar@globenet.hu, Internet:
www.globenet.hu/lunarimpex/
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Somlyai Gábor:
Gyôzzük le a rákot!
A deutérium megvonásának
biológiai hatása
■ Az igazán nagy felfedezések egyszerûek, talán ez is az
oka, hogy feltalálóik
átmenetileg értetlenséggel találják szembe magukat. Sok
ilyen felfedezés döntött már meg tudományos dogmákat,
új utakat nyitva a tudományban.
Ilyen
felfedezésnek indult
a deutérium-megvonás daganatgyógyászatban való alkalmazása is, rácáfolva
arra a széles körben
elfogadott tételre,
hogy a daganatokkal
szemben csak toxikus molekulákkal lehet felvenni a küzdelmet, valamint azt,
hogy ahány daganatféleség,
annyiféle
gyógyszer. A deutérium-megvonás olyan
új lehetôség a daganatterápiában, amely
káros mellékhatások
kiváltása nélkül ér el
jelentôs terápiás hatást a tumorok széles
spektrumánál. A deutérium (D), mely a
hidrogén kettes tömegszámú stabil izotópja, az élô szervezetekben 10 mM fölötti mennyiségben
fordul elô, meghaladva más, elismert élettani jelentôségû elem mennyiségét. Annak ellenére, hogy a deutérium ilyen nagy
mennyiségben van jelen a természetben és az élô szervezetekben, a tudomány a felfedezése óta eltelt 60 év során nem tulajdonított jelentôséget ennek az elemnek. A „Gyôzzük le a rákot!” c. könyv annak a több mint tízéves kutatásnak a krónikája, amely
lassan kitapossa az utat az eljárás széleskörû alkalmazása felé. Számos független kísérleti rendszerben nyert iga-

zolást, hogy a deutérium-megvonással gátolni lehet a daganatos sejtek
osztódását, befolyásolni a tumorok kialakulásában kulcsszerepet betöltô
gének mûködését. Humán klinikai
vizsgálatok szintén jelezték a deutérium-megvonás daganatellenes hatását. A készítményt daganatellenes állatgyógyszerként már 1999-ben törzskönyvezték, az alkalmazás 3 éve során
a gyógyszer a daganatos betegségek
széles spektrumánál bizonyította
rendkívüli hatékonyságát. Az eredmé-
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nyek, melyekrôl a szerzô tudóshoz
méltó alázattal és visszafogottsággal
számol be, arra vallanak, hogy rendkívüli jelentôségû felfedezés született.
A könyv két részbôl áll: a Mindenkinek – Betegeknek címû fejezetben a
szerzô közérthetô módon foglalja
össze a rák keletkezésének okait és a
deutériummegvonás elvén alapuló
gyógymód mûködési mechanizmusát.
A második, orvosokhoz
– kutatókhoz szóló részben tudományos igényességgel ismerteti a
szerzô az alapkutatási
eredményeket, a klinikai
kísérletek eredményeit.
A kötet egyaránt szól a
szakmához és a nagyközönséghez.
A „Gyôzzük le a rákot!”
c. könyv magyar nyelvû
kiadása óta angol nyelven is megjelent az Akadémiai Kiadó gondozásában, megjelent továbbá román és japán
nyelven, 2002-ben pedig kiadták a könyvet az
Amerikai Egyesült Államokban is.
“A deutériummegvonás
azért lehet alkalmas a
daganatos sejtek elpusztítására, mert az alkalmazkodási folyamatban
az egészséges sejtek élveznek elônyt. Ez azt jelenti, hogy a D-koncentráció egységnyi csökkenése stresszt indukál
mind az egészséges,
mind a daganatos sejtekben, csakhogy az
egészséges sejtek gyorsan alkalmazkodnak az
alacsonyabb D-koncentrációhoz, míg a daganatos sejtek nem képesek
erre, vagy csak jóval késôbb. Ha eközben tovább csökken a deutérium-koncentráció, ez azt eredményezi,
hogy a daganatos sejt újabb stressznek van kitéve, miközben még a korábbit sem tudta „lekezelni”. A Dd-víz
megfelelô adagolásával ez a folyamat
a tumort felépítô valamennyi sejt
pusztulását eredményezheti.”
AKGA Junior Kiadó Kft.
1035 Budapest, Raktár u.1.
Telefon: (+361) 439 0697
Fax: (+361) 368 8840
E-mail: info@akgkiado.hu
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Az egér kezelése

ECDL anyagok
■ Mivel a közeljövôben számos tanár és köztisztviselô kezdi meg az ECDL vizsgára való
felkészülést, szükségük lesz jó könyvekre és
oktatási anyagokra is. A BBS-INFO Kiadó által ajánlott „Informatikai füzetek” sorozata
kiválóan alkalmas erre, hiszen a hét – ECDL
modullal azonos címû –könyv közérthetô stílusban íródott. Mindehhez a kiadó feladatgyûjteményt, tesztkönyvet és oktató CD-t is
ajánl Hogyan használjam? CD címmel, s
mindezt kedvezô áron.
A kezdôk számára is készült, közérthetô
fogalmazásmódú, minden fontosabb témára kiterjedô könyvsorozat tanfolyamok
tapasztalataira épül, gyakorlati példákat
bemutatva segít elsajátítani a számítógép
kezeléséhez szükséges tudnivalókat. A
könyvek az ECDL vizsgákhoz, Számítógépkezelô és a Szoftverüzemeltetô OKJ-s képzésekhez, illetve a középiskolai és Gimnáziumi Informatika órákhoz is ajánlhatók.
Nagy elônye a verziófüggetlenség, illetve
az, hogy nem azt mutatja meg, hogy egy
adott programfunkció mire való, hanem
azt, hogy egy adott feladatot milyen módon tudunk megoldani.
A sorozat kötetei:
– Az információ technológia alapfogalmai
Alapfogalmak, Számítógépek a mindennapokban, Szoftverek használata és készítése,
Információs hálózatok, Biztonság, szerzôi
jog, törvény, Vírusok, Kifejezésgyûjtemény,
stb. (144 oldal, 870 Ft.)
– Számítógép használat és fájlkezelés
Gépkezelés, DOS, Windows (95, 98, NT,
2000, XP, Windows alkalmazások), NC, Állománytömörítés, stb. (200 oldal, 980 Ft.)
– Szövegszerkesztés
Alapok, Edit, NE, Wordpad, Word (6, 7, 97,
2000, XP) (116 oldal, 870 Ft.)
– Táblázatkezelés
Quattro, Excel (5, 7, 97, 2000, XP) (80 oldal,
790 Ft.)
– Adatbázis-kezelés
Fogalmak, dBaseIII+, Excel, Access (97,
2000, XP) (136 oldal, 870 Ft.)
– Prezentáció és grafika
Paint, Adobe Photoshop, Photo Editor, CorelDraw, PowerPoint (88 oldal, 870 Ft.)
– Információ és kommunikáció
Internet, Elektronikus levelezés, Outlook,
Weblapkészítés (80 oldal, 790 Ft.)
– Programozás
Programozás-elmélet, Quick Basic, Turbo
Pascal (296 oldal, 1650 Ft.)
– Informatikai feladatgyûjetmény
(208 oldal, 1190 Ft.)
– Informatikai tesztkönyv
(152 oldal, 870 Ft.)
A Hogyan használjam? CD egy színvonalas kivitelezésû interaktív számítógépes oktatóprogram. Ajánljuk számítógéppel ismerkedôknek, ECDL és OKJ vizsgára készülôknek, diákoknak és tanároknak egyaránt.
A CD használatához számítógép kezelôi ismeret nem szükséges, annak kezelése igen
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Mivel a Windows legfontosabb adatbeviteli eszköze az egér, használatát feltétlenül szükséges megismerni. Az egeret úgy
kell kézbe venni, hogy annak kábelelvezetése a tôlünk távolabbi oldalán, a mutatóujjunk a baloldali gombon legyen. Még
mielôtt bármihez is kezdenénk, barátkozzunk meg vele. Figyeljük meg, hogyan
mozdul el a képernyôn lévô egérkurzor az
egér mozgatásával. Lényegében nem történik más, mint amerre elmozdítjuk az
egeret az asztalon, úgy mozdul el az egérkurzorunk is. Amíg ez magabiztosan nem
megy, ne lépjünk tovább.

Kiválasztónégyzetek
egyszerû. Azt csak be kell helyezni egy
Windows-t futtató számítógép CD lejátszójába, s ettôl kezdve bárki könnyedén
megtanulhatja a számítógép kezelésének
minden fortélyát. A CD tartalmazza a fenti
könyvsorozat teljes szöveges anyagát (szabad szavas kereséssel kiegészítve), számos
videót, kérdés-válasz funkciót, önállóan elvégezhetô teszteket (beállítható nehézségi
szinttel, idôvel, értékeléssel), különbözô
oktatóprogramokat, feladatlap összeállító
funkciót (bôvíthetô adatbázissal) és egyéb
segédanyagokat.
A CD ára 4930 Ft.
A kiadó további alternatívaként ajánlja
még a Hogyan használjam? c. könyvet,
amely lényegében a fenti sorozat alapján az
ECDL vizsgához szükséges minden információt egy könyvben tartalmaz. Szintén kezdôk
számára készült, ajánlható önálló tanuláshoz, iskoláknak tankönyvként, OKJ és ECDL
tanfolyamokhoz. Bár a könyv kissé vaskos,
560 oldalas, ára viszont kedvezô, mindössze
1970 Ft.
A kiadó Internetes oldalán igen részletes ismertetôk találhatók (tartalomjegyzékkel,
mintaoldalakkal, stb.) a www.bbs.hu címen.
A könyv közérthetô nyelvezetének bizonyságaként álljon itt néhány idézet a könyvekbôl:

Perifériák
Az alapgép csak egy része a számítógépkonfigurációnak, mellette olyan egyéb kiegészítô berendezésekre is szükség van,
amelyek bizonyos feladatkörök ellátásához
szükségesek, de a központi egységtôl külön
állnak. Ezek az egységek a perifériák. Perifériának nevezzük tehát azokat a részegységeket, amelyek a számítógépet összekapcsolják a külvilággal, az alap-mûködéséhez
azonban többnyire nélkülözhetôek, s a központi egységtôl függetlenül egy-egy speciális feladatot látnak el. Ilyen periféria például a nyomtató, a joystick, vagy például az
egér is, de bármilyen berendezés lehet perifériája a számítógépnek, ha adatkapcsolatban áll vele (tehát ha adatot ad át a számítógépnek vagy adatot vesz át tôle)...
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A kiválasztónégyzetek egymástól független szolgáltatások be-, illetve kikapcsolására szolgálnak. Amennyiben egy négyzet
üres, úgy a négyzetben történô kattintás a
négyzet bejelölését, bejelölt négyzet esetén pedig annak törlését jelenti. (A ˛ helyett bizonyos programok x-t helyeznek,
melynek jelentése ugyanaz.)

Tabulátorok
A Word tabulátorainak használata elsô látásra bonyolultabbnak tûnhet, mégis bizonyos esetekben nem lehet elkerülni használatukat. Igen rossz gyakorlat az, amikor egy
dokumentumon belül úgy igazítunk egymás
alá szövegeket, hogy eléjük addig ütünk be
szóközöket, amíg a szöveg a kívánt helyre
nem kerül. Ilyet szövegszerkesztô programokban soha ne tegyünk! A tabulátorok
használatával nem csak egyszerûbben helyezhetünk szövegeket egymás alá, hanem
egy esetleges változás sem lesz hatással a
mögöttes szövegekre...

Függvények bevitelének
módszerei
A számolt értéket tartalmazó cellába függvényt bevinni többféle módon tudunk. Az
egyik lehetôség a függvény közvetlen begépelése. Ez esetben a lehetôségeink sokkal tágabbak, hiszen tetszôleges matematikai formulát gépelhetünk, viszont nagyon
kell figyelni a pontos és helyes beírásra.
A függvények bevitelének másik, kezdô
felhasználók számára sokkal kényelmesebb
módszere az, amikor kiválasztjuk a Beszúrás
menü Függvény... menüpontját, vagy az fx
nyomógombon kattintunk...
Természetesen a fenti idézetek csupán a
szövegkörnyezetbôl kiragadott részletek, a
könyvekben rengeteg képernyô- és magyarázóábra, valamint példa is segíti az anyag
megértését.
BBS-INFO Kiadó 1630 Budapest, Pf. 21.
Telefon/fax: (1) 407-1707
Internet: www.bbs.hu
e-mail: info@bbs.hu

KÖNYVSZEMELVÉNY

A KASSÁK KIADÓ
VILÁGIRODALMI
LEXIKONA
1–3. kötetben
A szerkesztô elôszava
Az irodalomtörténet, a tudományos
élet, valamint a mûvelôdés-történet enciklopédikus ismeretekben gazdag tárházát tartja kezében a Tisztelt Olvasó.
1993-ban jelent meg a Kassák Könyv és
Lapkiadónál dr. Ványi Ferenc Magyar
irodalmi lexikona. Egyéni megrendelôink kérésére a nemzeti irodalmat bemutató lexikon után közrebocsátjuk új lexikonunkat: a Világirodalmi lexikont,
amely dr. Dézsi Lajos 1932-ben kiadott
há-rom-kötetes lexikonának bôvített,
modern, négykötetes kiadása.
A lexikon a teljesség igényével mutatja
be a világirodalom szépíróit és – ez egyben a lexikon egyik különlegessége – a
tudományos irodalom, a történelem és
a filozófia legnevezetesebb képviselôit.
Így a tájékozódni szándékozó olvasó a
világirodalom legrangosabb írói,
költôi, mellett megismerheti az
irodalomtörténet, a mûvelôdéstörténet, a tudományok és a bölcselet kiemelkedô alakjait (Konfucius, Arisztotelész, Hérodotosz, Szókratész, Hippokratész,
Platón, Seneca, Julius Caesar, Cicero, Marcus Aurelius, Augustinus, Hegel, Kierkegaard, Kant,
Schopenhauer stb.) és életmûvüket. Adattára megbízható forrásul szolgál mindazoknak, akik a
mûvek ere-detérôl, keletkezésük
idejérôl, körülményeirôl, motívumairól, hatásáról és utóéletérôl
kívánnak többet tudni, vagy a
már ismert adatokat szeretnék
pontosítani.
A lexikon eligazít az ókor, a középkor, az újkor írott emlékei
közt, valamint napjaink irodalmában. Elméleti fogalmak, kifejezések, irodalmi mûnemek és mûfajok, iskolák, stílusirányzatok pontos, világos magya-rázatát adja.
Feloldja az álneveket. Az enciklopédikus mûveltséget átfogó lexikon által könyvtártudományi ismereteinket is gyarapíthatjuk. Olvashatunk a Ptolemaioszok uralkodása alatt létesült Alexandriai
Könyvtárról, de az Attalidák Pergamoni Könyvtáráról is.

Külön szócikkek tárgyalják a nemzeti
irodalmakat. Megismerhetjük az adott
nyelv eredetét, a nemzeti irodalom kialakulását és korszakait. Ha az olvasó
a portugál vagy a kínai irodalom története, nevesebb alkotói felôl szeretne tájékozódni, a „Portugál irodalom” és a „Kínai irodalom” szócikknél
megtalálja a keresett adatokat. A nálunk is ismert nemzeti irodalmak
(ókori görög és római, angol, német,
francia, olasz, orosz stb.) mellett részletesen foglalkozik többek közt a finn,
a dán, a norvég, a holland, a bolgár, a
román, a kínai, a japán nemzeti irodalommal is.
A lexikon külön érdeme: a mûelemzés. A középkori legendák, mondák,
énekek és nagy írók jeles mûvei cím szerint is szerepelnek, valamint elemzô bemutatásra kerülnek a könyvben. Tehát

a legfontosabb mûvek ábécérendben a
címüknél is megtalálhatók. Így Homérosz Odysszeia c. eposzának, Shakespeare Rómeó és Júlia c. tragédiájának,
Schiller Stuart Mária c. drámájának, Balzac Goriot apó c. regényének, Puskin
Anyegin c. verses regényének, Ibsen
Nóra c. drámájának stb. mûelemzését a
cím szerinti szócikknél olvashatjuk. Egyúttal megtudjuk, hogy ki írta a címnél
felkutatott mûvet. Az Elektra két címszónál is megtalálható, mivel Szophoklész tragédiáján kívül Euripidész is írt
ezen a címen drámát. A Trisztán címszó
Gottfried von Strassbourg verses lovagregényét mutatja be, míg a Trisztán és
Izolda szócikk tájékoztatja az olvasót
arról, hogy az eredeti brit mondát számos világnagyság feldolgozta az idôk
során, még Wagner operáját is megemlíti... Bôvebb ismereteket szerezhetünk
a Bibliáról, a Rámáyana szanszkrit
eposzról az Edda-dalokról, a Roland-énekekrôl, az Elfrida-mondáról, a Koránról, a Talmudról és a világirodalom valamennyi értékes, ma is becsben ôrzött
írott emlékérôl.
A Világirodalmi lexikon – az irodalomtudomány és a mûvelô-déstörténet nélkülözhetetlen kézikönyve – maradandó
értékû, enciklopédikus mûveltséget adó
tudományos munka.
Az olvasókat fogadó könyvtárak és az otthoni kézikönyvtárak alapmûve, az irodalom- és történelemtanítás
nélkülözhetetlen segédkönyve. Hasznos segítôtárs az iskolai tanulásban. A diákok
pontos irodalmi ismereteket
szerezhetnek használata által, és egyúttal bôvíthetik történelmi, tudomány- és mûvelôdéstörténeti tudásukat is.
Széles körû ismeretanyaga
korunk embere számára is
tartogat tanulmányozni valót: meg-ismertet bennünket
az emberi kultúra gyökereivel, a történelmi korok és a
modern idôk örök érvényû,
írásos emlékeivel.
Hamarosan megjelenik Világirodalmi Lexikon második és
har-ma-dik kötete. Elôkészületben van a 20. század világirodalmát és tudományos
gondolkodását összegzô negyedik kötet.
VILÁGIRODALMI LEXIKON
A–ZS
A három kötet ára: 12 700 Ft
Kassák Kiadó
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Hill Ferenc: Fallosz monológok
■ Nincsenek szavaink. Legalábbis már attól
könnyen zavarba jövünk, ha néven kell neveznünk a... Péniszünket? Fütyinket? Faszunkat? Ha a nemiségrôl beszélünk, és
nem akarunk trágárak lenni, csak a gyereknyelv negédes, vagy az orvosi szaknyelv hideg és mesterkélt kifejezései állnak rendelkezésünkre. Egy könyv, amely tabu-témához nyúl, szükségképpen nyelvi tabukat is
áthág, nincs ez másképp a Fallosz-monológok esetében sem. Ám a trágárságot a
szándék teszi azzá, és e könyv szándéka
szerint nem megbotránkoztatni akar. Férfiak beszélnek arról, ami férfivá teszi ôket –
mást se tesznek, mondhatnánk erre. Csakhogy e könyvet nem a dicsekvés retorikája
uralja: merevedési problémák, önkielégítés,
korai magömlés, kisebbrendûségi érzés,
bûntudat, elégedetlenség, kényszerképzetek, titkolt és szégyellt vágyak – ezek is a
férfi-lét (s így kötetünk) részét képezik,
noha összeegyeztethetetlenek a macsó beszédmóddal. Katolikus pap és pornószínész, nôfaló és homoszexuális, értelmiségi
és funkcionális analfabéta, huszon- és
nyolcvanéves férfitársaink beszélnek (a névtelenség jótékony homályából ám épp ezért
minden gátlás nélkül) arról, hogyan jutottak
el az elsô orvososditól az elsô magömlésen
át a mába.

***
„Az elsô elélvezésem története még eléggé érdekes.
Negyedikes általános iskolás
koromban, tornaórán. Osztályozás volt rúdmászásból,
és ahogy másztam egyre följebb és följebb, éreztem valami bizsergést has tájékon,
egészen pontosan a faszomban. De azért másztam tovább, aztán egyszer csak elélveztem, és ezen annyira
meglepôdtem, hogy nem
tudtam lejönni a rúdról. Elôször csak a tanító néni szólongatott, hogy minden rendben van, ötös,
jöjjek le nyugodtan, aztán már az osztálytársaim is. Felmásztak a mellettem lévô rudakra, és próbáltak lecsalogatni. De én addig kapaszkodtam, míg el nem fáradtam
annyira, hogy muszáj volt lecsúsznom, akkor lecsúsztam, és kirohantam a vécébe.
Nagyon meglepôdtem azon, amit láttam,
nem is tudtam mire gondolni, nem értettem az egészet. Aztán megkérdeztem az
egyik csávót, aki kétszer ismételt már osztályt, hogy ez mi, és ô mondta, hogy geci.“
***

Részletek a könyvbôl
„A farkamnak nyilván mindig tudatában
voltam, de arra akkor jöttem rá, hogy ez
egy speciális dolog, aminek valami rejtett
funkciója is van, amikor egy betegség miatt (mit tudom én, nem tudtam pipilni) a
papám elvitt orvoshoz, és útközben megkérdezte, hogy szokott-e felállni. Nem is ismertem elôtte ezt a kifejezést. Mondtam,
hogy igen, mert tényleg szokott, csak addig azt hittem, az semmivel sem érdekesebb, mint hogy viszket a combom. Azóta
akárhányszor abban az utcában járok, ahol
ezt megkérdezte, mindig eszembe jut,
hogy itt ébredtem rá arra, hogy a felnôttek
valami jelentôséget tulajdonítanak annak,
ha a fasz feláll. Pedig oviban ment a mutogatósdi, de az is csak egy fajtája volt a
rosszalkodásnak, mutogatom, mert elvileg
el kell takarni. Azt nem tudom, hogy mikor
és hogyan tudtam meg, hogy ezzel kell
gyereket csinálni. A családban soha nem
volt meztelenkedés, az anyámat egész életemben ötször sem láttam meztelenül, a
szüleimet szeretkezni pláne nem, szerintem azt hittem, ôk nem is csinálnak ilyet,
mire tisztában lettem vele, hogy mi az a
dugás, addigra meg inkább elborzasztott
volna, ha látnom kell, ahogy dugnak, ha
még dugnak, ezért nem is leselkedtem.”
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„Fizikailag is elég megterhelô, hogy az
embernek négy órán keresztül álljon a
farka, mint a fagyott kutya lába, kalapáccsal se lehessen eltörni, és még a negyedik órában is képes legyen mozogni.
Szóval az történt, hogy amikor végre átadhattam volna magam a szexnek, akkor
mindenféle oda nem való félelmek keveredtek a dologba, és mire igazán olajozottan mentek volna a dolgok, addigra vége
is lett az egésznek. Olajozottság alatt azt
értem, hogy játékos és kommunikatív a
szex, nem kell odatenni a kezét, nem állunk le megbeszélni a dolgokat, minden
megy a maga útján, és ez az út mindkettônknek jó, mert mindkettônket ugyanoda visz.“
***
„A felvilágosító könyvek garmadája arra
volt csak jó, hogy belém sulykolják az akkori mainstream dumát, hogy van a szeretkezés, meg van a baszás, és ez két nagyon különbözô dolog. Tudod, mindenki
azt mondta, hogy ha lehet, ne kúrjatok,
érzelem nélkül pedig semmiképp, mert az
ágyban, két ember között nem csak a kúrásról van szó, hanem a szeretetrôl. Annak
a jele a petting. Ha nem szeretitek egy-
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mást, kúrás után majd rosszul fogjátok
magatokat érezni, mert az nem úgy van
ám, hogy csak elôveszed, és sutty, bedugod. Csak lassan jöttem rá,
hogy dehogynem. Huszonegy éves koromban tudtam meg, hogy van baszás
is, és hogy az jó. Ez tulajdonképpen sokkolt. És természetesen egy lány vezetett rá erre is.“
***
„Tizenöt évesen lekerültem egy nyári táborba,
ahol egy nálam sokkal-sokkal tapasztaltabb tizenhárom éves kislány elég hamar lezavarta ezt a problémát. Én ifivezetô voltam, ô meg táborozó.
Nagyon érdekes arcú, életszagú, imádnivaló csaj volt, az állán egy kék folttal,
merthogy hegedült. Büszkén is viselte magát, meg mentes is volt minden tini-sallangtól, kicsit úgy nézett ki, mintha a gimnazisták közé egy szakmunkástanuló keveredett volna. Elsô este összejöttünk, de
akkor a csókolózásnál nem jutottunk tovább, aztán a másodikon megtörtént a
dolog. Tudtam, hogy az örömszerzés alapja, hogy minél tovább csináld, amit még
nem csináltál soha. Emiatt volt bennem
egy csomó feszültség, és elôzôleg kidolgoztam egy technikát, hogy valami egészen más dologra fogok gondolni, hogy
ne menjek el rögtön, ami mûködött is,
legalábbis magamhoz és az alkalomhoz
képest nagyon soknak tûnt az az öt perc.
Egyébként végig ô kezdeményezett, pedig
csak utólag árultam el, hogy szûz voltam.
Aztán még aznap éjjel kiszöktünk a haverokkal a kocsmába, meghívtam ôket egy
pálinkára, és megünnepeltük a nagy eseményt. Nekik egyébként ott voltak a csajaik, és valahogy úgy alakult, hogy mindegyik csaj egyszerre kezdett el menstruálni, és rakosgattuk a véres lepedôket
egyik ágyról a másikra, erre például jobban emlékszem, mint magára az aktusra.
Nem mintha problémát jelentene lefeküdni egy lánnyal, aki menstruál, csak ha
elindul egy vicc, azt végig kell játszani, legfeljebb törünk egy kis borsot az orruk alá.
Aztán persze a csaj a tábor után egy héttel otthagyott, ami nagyon fájt akkor,
mindenesetre ezután sokkal nagyobb önbizalommal lubickoltam abban az átlag-tini-létben, ahova visszakerültem. Ennek
következtében belátható idôn belül meglett a következô, és ezzel elindult egy végeérhetetlen sorozat.”

Konkrét könyvek 146 oldal, kartonált
1990 Ft

Meg jelent könyvek
2002. október 18–31.
100 csoda öt földrészen. Öt világrész emberalkotta és természeti kincsei. Kossuth.
ISBN: 963-09-4242-9 kötött: 6490 Ft

1978. évi IV. törvény a Büntetô törvénykönyvrôl.
1979. évi 5. törvényerejû rendelet a Büntetô
törvénykönyvrôl szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépésérôl és végrehajtásáról: 2001. évi
CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetôjogi intézkedésekrôl. Novissima.
ISBN: 963-9403-11-3 fûzött: 890 Ft

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról. egységes szerkezetben a végrehajtásáról
szóló 109/1999. (XII.29.) FVM rendelettel: 2002.
augusztus 1. Novissima.
ISBN: 963-9403-14-8 fûzött: 490 Ft

XVII. Országos Kerámia Biennálé. Pécsi Galéria
Pécs, 2002. március 24-április 14. JPM. (Janus
Pannonius Múzeum mûvészeti kiadványai)
ISBN: 963-7211-71-3 fûzött: 2000 Ft

ISBN: 963-9456-01-2 fûzött: 650 Ft

ISBN: 963-86297-03 kötött: 2200 Ft

Amit az emlôrákról tudni kell. SpringMed K.
(SpringMed betegtájékoztató füzetek Onkológia)
ISBN: 963-9456-00-4 fûzött: 650 Ft

ISBN: 973-99832-6-X fûzött: 1417 Ft

A munka törvénykönyve. 1992. évi XXII. törvény a
munka törvénykönyvérôl: [kiegészítve a vonatkozó kollégiumi állásfoglalásokkal és jogegységi
határozatokkal]. Novissima.
ISBN: 963-86096-8-0 fûzött: 590 Ft

Andrássy Kurta János: Egy marék siker. 1-2. BBSINFO.
fûzött: 2490 Ft

A nôi lélek tükre. General Press.

ISBN: 963-9266-66-3 fûzött: 298 Ft

A cicus és a pillangó. Új Ex Libris. (Barátok vagyunk)
ISBN: 963-9370-56-8 kötött: 498 Ft

A csikó és a darázs. Új Ex Libris. (Barátok vagyunk)
ISBN: 963-9370-58-4 kötött: 498 Ft

A dinoszauruszok képes atlasza. [képes ismerkedés az ôsidôk állataival].
ISBN: 963-9325-25-2 kötött: 1490 Ft

A férfilélek tükre. General Press.
ISBN: 963-9282-98-7 kötött: 1500 Ft

A kisbárány meg a kukac. Ex Libris. (Barátok vagyunk)
ISBN: 963-9370-57-6 kötött: 498 Ft

Ákom-bákom hadsereg. Versek hétköznapokról,
ünnepekrôl. Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9450-37-5 kötött: 867 Ft

A kutyus és a katicabogár. Ex Libris. (Barátok vagyunk)
ISBN: 963-9370-55-X kötött: 498 Ft

Albert László – Locsmándi Csaba – Vasas Gizella:
Ismerjük fel a gombákat! [ehetô és mérges gombák]. Gabo.
ISBN: 963-8009-86-1 fûzött: 1450 Ft

Állatfájdalom. A fájdalom felismerése és hatékony
kezelése a gyakorlat szemszögébôl. Sík.

ISBN: 963-9450-53-7 fûzött: 900 Ft

Amit a prosztatarákról tudni kell. SpringMed K.
(SpringMed betegtájékoztató füzetek Onkológia)
ISBN: 963-9456-02-0 fûzött: 650 Ft

Amit a tüdôrákról tudni kell. SpringMed K.
(SpringMed betegtájékoztató füzetek Onkológia)
ISBN: 963-9456-03-9 fûzött: 650 Ft

Amit a vastagbél- és végbélrákról tudni kell.
SpringMed K. (SpringMed betegtájékoztató füzetek Onkológia)

ISBN: 963-9161-96-9 kötött: 4333 Ft

ISBN: 963-05-7926-X fûzött: 3900 Ft

Aragon, Louis: Iréne puncija. New Mark Kft.: PolgART. (Tabu. Erotika 2.)
Arcok. A Kanizsa Mûhely költôinek, íróinak antológiája. Erkel F. Olajip. Mûv. Ház. (Kanizsai füzetek)

Barth, Paul: A sztoa. Farkas L. I.
ISBN: 963-7310-31-2 fûzött: 1600 Ft

Baxter, Martin – Rennie, Andrew: Pénzügyi kalkulus. Bevezetés a származtatott termékek árazásába. Typotex. (Alkalmazott matematika sorozat)

ISBN: 963-5960-123 fûzött: 525 Ft

Benedek Elek: A hétfejû sárkány. Válogatott mesék. TKK.
ISBN: 963-5960-13-1 fûzött: 525 Ft

Bischoff, Sonnhild – Kopp, Ursula: Hangulatos télikertek. Tervezés, építés, beültetés.Magyar
Könyvklub.
ISBN: 963-547-720-1 kötött: 3990 Ft

Blake, Michael: Farkasokkal Táncoló. Európa.

ISBN: 963-368-306-8 kötött: 1999 Ft

Cs
Csapody Tamás: Civil forgatókönyvek. Válogatott
tanulmányok és publicisztikai írások 1983–2002.
Századvég.
ISBN: 963-9211-54-0 kötött: 2800 Ft

Csendes Istvánné – Törô Béláné: Tappancs karácsonya. Graph-Art. (Tappancs könyvek)
ISBN: 963-9325-22-8 kötött: 1299 Ft

Cser Magdolna: Napmenyegzô. Magdus néni versei gyermekeknek II. Magánkiad.
ISBN: 963-440-801-X kötött: 1000 Ft

Csicsery-Rónay István: Csillagos órák, sorsfordító
magyarok: közelmúltunk közelrôl. 8. Hám Tibor
írásaiból. Occidental/Századvég.
ISBN: 963-7871-160-4 fûzött: 336 Ft

Csodálatos állatvilág. Graph-Art.
ISBN: 963-9325-31-7 kötött: 1299 Ft

ISBN: 963-07-7245-0 kötött: 2600 Ft

ISBN: 963-00-9871-7 fûzött: 746 Ft

Árkosi József: Magyar pásztorkutyák. Alexandra.
(Kedvenceink)
ISBN: 963-368-319-X kötött: 1999 Ft

A szellem magánya. Dolgozatok a XIX. századi
magyar ars poeticákról. Forum. (Gemma könyvek 36.)

Bodonyi Ilona: Idôk szorításában. A magyar kisebbségek helyzete a szomszédos országokban
1920 és 1938 között. XX. Század Int.
ISBN: 963-9406-87-2 fûzött: 2800 Ft

Böhme, Jakob: Az égi és a földi misztérium. Farkas
L. I.
ISBN: 963-7210-16-9 fûzött: 1600 Ft

ISBN: 86-323-0562-X fûzött: 1100 Ft

Bölcsek újabb ajándéka. Gondolatok az év minden napjára. K.u.K. K.

A természet ezernyi csodája. Reader's Digest K.
ISBN: 963-8475-57-9 kötött: 7990 Ft

Atkins, Robert C. – Buff, Sheila: Dacolj a koroddal!
Dr. Atkins élethosszabbító programja. Maecenas
Kvk.: Lap-ics.

ISBN: 963-9384-34-8 kötött: 2600 Ft

Brown, Sandra: Taníts meg szeretni! Maecenas
Kvk.
ISBN: 963-203-072-9 fûzött: 999 Ft

ISBN: 963-203-071-0 963-679-188-0 fûzött: 1599 Ft

Átmenetek. Az építészet helyzetérôl: Nemzetközi
Építészeti Szimpózium. Terc. (Építészet/elmélet
3.)

Buckingham, David: A gyermekkor halála után.
Felnôni az elektronikus média világában. Helikon. (Helikon huszonegy)
ISBN: 963-208-759-3 fûzött: 1800 Ft

ISBN: 963-86263-5-6 fûzött: 2500 Ft

Busquets, Carlos: Állatmesék. Alexandra.

Ausztria. Kossuth. (Nyitott szemmel)

ISBN: 963-368-287-8 kötött: 2999 Ft

ISBN: 963-09-4367-0 fûzött: 5990 Ft

Az év természetfotói, 2002. Alexandra.

C

ISBN: 963-368-292-4 kötött: 5990 Ft

A zöld otthon. 1000 legszebb szobanövény. 2. kiad., M. Kvklub.
ISBN: 963-547-530-6 kötött: 4500 Ft

Canfield, Jack – Hansen, Mark Victor: Megható
karácsonyi történetek. Novella.
ISBN: 963-9442-07-0 kötött: 1690 Ft

Clark, Mary Higgins: Kiáltás az éjszakában. Gabo.

B

ISBN: 963-9421-18-9 kötött: 1790 Ft

Cole, Michael – Cole, Sheila R.: Fejlôdéslélektan.
Osiris. (Osiris tankönyvek)

Bach, Richard: Búcsú a biztonságtól. Édesvíz.
ISBN: 963-528-389-X fûzött: 1790 Ft

Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon.
2.jav.kiad. Corvina.
ISBN: 963-13-5210-2 fûzött: 1800 Ft

Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája és a
magyar EU-kapcsolatok fejlôdése. KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-659-4 kötött: 5600 Ft

Bálint Géza – Korda Judit: Beszélgetések a reumáról. Tudomány K.
ISBN: 963-8194-39-1 kötött: 1670 Ft

ISBN: 963-9391-45-X kötött: 4200 Ft

Cronin, Archibald Joseph: Északi Fény. Alexandra.

ISBN: 963-9161-95-0 kötött: 4333 Ft

Benedek Elek: A grófkisasszony. Válogatott mesék. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.

ISBN: 963-368-275-4 kötött: 9980 Ft

Approaches to Hungarian. 8. Papers from the Budapest Conference.

Copplestone, Trewin: Pierre-Auguste Renoir.
Elektra. (A mûvészet kincsestára)

Barangolás az építészet világában. Tóth.

ISBN: 963-9326-57-7 fûzött: 3500 Ft

Antik városok. Letûnt korok emlékei. Alexandra.

ISBN: 963-9270-12-1 kötött: 2800 Ft

A magyar helyesírás szabályai. Pannon-Literatúra.

Barangolás az állatvilágban. TKK.

ISBN: 963-9282-91-x kötött: 1500 Ft

ISBN: 963-9306-45-2 kötött: 1300 Ft

A
A 100 legjobb paprikás étel. STB Kv.

Bálint Tibor: Könyörgés kétségbeesés ellen. Neptun.

ISBN: 963-379-494-3 kötött: 4500 Ft

Collodi, Carlo – Couronne, Pierre: Pinokkió. Lilliput. 2002. (Klasszikus mesék)
ISBN: 963-9166-35-9 kötött: 798 Ft

Cooper, Carol: Ezernyi kérdés, ezernyi válasz csecsemôkrôl, kisgyerekekrôl. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-701-5 kötött: 3590 Ft

Copplestone, Trewin: Paul Cézanne. Elektra. (A
mûvészet kincsestára)

Bálint György: Keserédes éveim. Minerva.

ISBN: 963-9391-47-6 kötött: 4200 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

D
Daniels, Lucy: Sünik a nappaliban. Passage. (Barátaink az állatok 8.)
ISBN: 963-228-346-5 fûzött: 690 Ft

Deaver, Jeffery: Az ördög könnycseppje. Regény
az évszázad utolsó éjszakájáról. Alexandra.
ISBN: 963-368-026-3 fûzött: 1499 Ft

Dethlefsen, Thorwald: Az újjászületés élménye.
Gyógyítás reinkarnációval. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-781-3 kötött: 1450 Ft

Devecsery László: „Mesélô" irodalmi kislexikon.
Kicsiknek és nagyoknak: [általános és középiskolások számára]. Tóth.
ISBN: 963-9371-89-0 (hibás ISBN 963-9161-16-0) kötött:
1150 Ft

Diósi Ágnes: Szemtôl szemben a magyarországi
cigánysággal. Pont.
ISBN: 963-9312-59-2 fûzött: 2120 Ft

Diószeginé Nanszák Tímea: Gyakorol6ó szöveges
feladatok. 1. osztály. Tóth Könyvkereskedés és
Kiadó Kft.
ISBN: 963-5960-042 fûzött: 483 Ft

Diószeginé Nanszák Tímea: Gyakorol6ó szöveges
feladatok. 2. osztály. Tóth Könyvkereskedés és
Kiadó Kft.
ISBN: 963-5960-050 fûzött: 483 Ft

Diószeginé Nanszák Tímea: Gyakorol6ó szöveges
feladatok. 3. osztály. Tóth Könyvkereskedés és
Kiadó Kft.
ISBN: 963-5960-085 fûzött: 483 Ft

Diószeginé Nanszák Tímea: Gyakorol6ó szöveges
feladatok. 4. osztály. Tóth Könyvkereskedés és
Kiadó Kft.
ISBN: 963-5960-093 fûzött: 483 Ft

Dirie, Waris – Miller, Cathleen: A sivatag virága. A
nomád sátorból New Yorkba, a divatvilág csúcsára. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-279-X kötött: 1790 Ft

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

Kizárólag elôfizetôknek!
Elôfizetési díj 2002. évre (10. szám) 4400 Ft.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
MEGRENDELÉS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2002. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

NÉV......................................................................................................................

Kérem küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

CÍM......................................................................................................................

NÉV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................................................................................................................
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Domokos Lajos: Press: a nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete, gyakorlata. 4. kiad.,
Domokos. (Teleschola könyvek)
ISBN: 963-04-4536-0 fûzött: 3490 Ft

Doyle, Debra – MacDonald, James D.: Varázskör.
4. Veszély a kastélyban. Regény.
ISBN: 963-368-311-4 kötött: 1299 Ft

Drougge, Unni: Kell a férfi!? Móra. (Nôk & ôk)
ISBN: 963-11-7735-1 fûzött: 1490 Ft

E
Elias, Norbert: A németekrôl. Hatalmi harcok és a
habitus fejlôdése a tizenkilencedik-huszadik században. Helikon. (Helikon universitas. Történelemtudomány)
ISBN: 963-208-798-4 kötött: 2800 Ft

Erbert, Silke: Varázslatos díszek karácsonyra.
Cser K. (Színes ötletek 7. különszám)
ISBN: 963-9445-40-1 fûzött: 998 Ft

Erôss László – Veér András: Tébolykeringô. A pszichiátria haláltánca és újjászületése a XXI. században. Edge 2000 Kft. (SHL könyvek)
ISBN: 963-204-382-0 fûzött: 1980 Ft

Ethell, Jeffrey L.: Sasok Észak-Afrika és a Földközi-tenger felett, 1940-1943. A Luftwaffe bevetésen. Hajja. (20. századi hadtörténet)
ISBN: 963-9329-55-X kötött: 2499 Ft

Európai társasági jog. KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-562-8 fûzött: 4592 Ft

F
Fable, Vavyan: Ezüstegér. Fabyen.
ISBN: 963-9300-05-5 fûzött: 1198 Ft

Faix Dóra: Horatio Quiroga como autor implícito.
Akad. K. (Philosophiae doctores)
ISBN: 963-05-7953-7 fûzött: 2700 Ft

Fejezetek a magyarországi német irodalom történetébôl. Lucidus. (Kisebbségkutatás könyvek)
ISBN: 963-9465-03-08 fûzött: 3500 Ft

Fekete Ágnes: Fogalmazástan. A szóbeli és írásbeli szövegalkotás stratégiái: [a fogalmazás
alapelveirôl gazdag példaanyaggal]. Szalay Kvk.
ISBN: 963-9450-40-5 fûzött: 700 Ft

Fekete György: Fekete György. Belsôépítész,
egyetemi tanár, akadémikus. Kráter Mûhely
Egyes. (Belsô tárlat 7. kv.)
ISBN: 963-9195-88-X fûzött: 2600 Ft

Fekete István: Képzelet és valóság. Szt. Gellért K.
ISBN: 963-696-182-4 kötött: 1400 Ft

Feketéné Szakos Éva: A felnôttek tanulása és oktatása – új felfogásban. A konstruktivizmus alkalmazási lehetôségei a mai hazai andragógiában.
Akad. K. (Philosophiae doctores [6.])
ISBN: 963-05-7957-X fûzött: 2500 Ft

Fémszerkezetek. Évkönyv 2002. Terc: Méasz.
ISBN: 963-86263-1-3 fûzött: 2100 Ft

Fielding, Joy: Lopakodó árnyak. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-714-7 kötött: 2290 Ft

Fodor Sándor: Sündisznóállás. (Felényi Lajos bajtársam emlékének). Neptun.
ISBN: 973-99832-4-3 fûzött: 2500 Ft

Fülöp Géza: Az információ. 3. átd. és bôv. kiad., Erdélyi Múzeum-Egyes.
ISBN: 973-8231-02-7 fûzött: 2240 Ft

Furfangos logi-sztorik. TKK.
ISBN: 963-9371-47-5 kötött: 1033 Ft

G
Garwood, Julie: Szívtipró. Gabo.
ISBN: 963-9421-4-99 fûzött: 1290 Ft

Gayle, Mike: Az én legendás nagy szerelmem. Gabo.
ISBN: 963-9237-88-4 fûzött: 1590 Ft

Gayle, Mike: Fô a kötelesség? Gabo.
ISBN: 963-9421-15-4 fûzött: 1590 Ft

Gazdasági szakkifejezések 11 nyelven. Német,
angol, francia, olasz, spanyol, portugál, holland,
svéd, lengyel, cseh, magyar. Akkord. (Talentum
szótárak)
ISBN: 963-9429-05-8 kötött: 9900 Ft

Géher István: Esztendôk éve. Versek 1999–
2002. Liget. (Liget könyvek)
ISBN: 963-9363-17-0 fûzött: 920 Ft

Geronimo, a legendás apacs vezér önéletrajza.
Szenzár. (Megcsappant bölények mezeje 2.)
ISBN: 963-86151-7-6 kötött: 2000 Ft

Goldenlane, J.: Farkastestvér. Beholder.
ISBN: 963-9399-25-6 fûzött: 1498 Ft

Goldman, William: Mit is hazudtam? Egy hollywooodi filmíró tapasztalatai. Európa.
ISBN: 963-07-7241-8 kötött: 2600 Ft

Gordon, René: Afrika: a rejtelmes kontinens. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-707-4 kötött: 7500 Ft

Görgey Gábor: Megírhatatlan történet. Elektra.
ISBN: 963-9391-441 kötött: 2200 Ft

Gribbin, John: Világûr. Végsô határaink. Alexandra.
ISBN: 963-368-279-7 kötött: 6990 Ft

Guinness world records, 2003. [Több mint ezer új
rekorddal]. Gabo.
ISBN: 963-9421-34-0 kötött: 5900 Ft
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Gy

ráfia a délszláv országokból. 1. A – Gy. Forum.

Gulyás Csaba: Pár kérdés a koktélokról és nemes
párlatokról. D&B 2001. (ReceptKlub kézikönyvek
2.)

Kälberer, Günther: Kis építômester. Építsünk
együtt!: 50 építési és barkácsötlet gyerekeknek 8
éves kortól. Cser K.

ISBN: 86-323-0559-X fûzött: 2350 Ft

kötött: 1999 Ft

Gyöngyösi Kata – Papp Erzsébet: A kineziológia
lehetôség-e arra, hogy közel kerüljünk önmagunkhoz, akár betegségeinken keresztül is? Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-59-5 fûzött: 1400 Ft

György Edit: A tudás kiskönyve. Út a bölcsességhez. Kassák.
ISBN: 963-9100-76-5 kötött: 990 Ft

Györgypál Katalin: Miért...?. Esszé-kisregény.
Uránusz.
ISBN: 963-9304-63-8 fûzött: 1167 Ft

ISBN: 963-9445-25-8 kötött: 2498 Ft

Kamarás István: Olvasó a határon. Az Iskola a határon fogadtatásának és befogadásának vizsgálata. Pont. (Az élményközpontú irodalomtanítási
program könyvei 2.)
ISBN: 963-9312-58-4 fûzött: 2950 Ft

Kapa Mátyás – Székely Gergely: Történelem: felvételi tesztek és kérdések. [A jogi és bölcsészettudományi karokra, a tanárképzô fôiskolákra és
Közgazdaságtudományi Egyetemre, valamint az
Államigazgatási és a Rendôrtiszti Fôiskolára pályázók számára]. 7. kiad., Corvina.
ISBN: 963-13-5252-8 fûzött: 1550 Ft

Karácsonyi minták. Cser K. (Színes ötletek: mintaívek 4.)

H
Haagensen, Erling – Lincoln, Henry: A templomosok titkos szigete. A lovagok, a pap és a kincs.
Gold Book.
ISBN: 963-9437-20-4 kötött: 1980 Ft

ISBN: 963-9445-42-8 fûzött: 298 Ft

Karsai János: Impulzív jelenségek modelljei. Mathematica kísérletek. Typotex. (Alkalmazott matematika sorozat)
ISBN: 963-9326-49-6 fûzött: 3200 Ft

Habe, Hans: Apák vétke. K.u.K. K.
ISBN: 963-9384-36-4 kötött: 1800 Ft

Halák László: Aludj szépen, Kisvirág. Száz estére
való történet kislányoknak, kisfiúknak, hogy
megismerjék és megszeressék a Bibliát. [S.l.],
Szerzô.
ISBN: 963-430-085-5 fûzött: 1800 Ft

Halász Katalin: Tej nélkül egészségesen. Receptötletek tejallergiásoknak. Anonymus.
ISBN: 963-7966-66-8 fûzött: 750 Ft

Hamaker-Zondag, Karen: A bolygók szimbolikája a
horoszkópban. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-63-3 fûzött: 1700 Ft

Hamar Imre: Buddha megjelenése a világban. Balassi. (Sinológiai mûhely 2.)
ISBN: 963-506-486-1 fûzött: 1900 Ft

Hangay György: A kacagó koponyák földjén.
D.N.M. K.
ISBN: 963-9369-13-6 kötött: 2400 Ft

Hargitai György: Ezüstkanál. Recepttár. Könyvkuckó.
ISBN: 963-9265-48-9 kötött: 1398 Ft

Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata. Osiris.
(Osiris könyvtár. Pszichológia)
ISBN: 963-389-309-7 fûzött: 2480 Ft

Kästner, Erich: Pötyi és Anti. Meseregény gyerekeknek. Ciceró Kvk. (Klasszikusok fiataloknak)
ISBN: 963-539-383-0 kötött: 1500 Ft

Katonai repülôgépek enciklopédiája. [A világ több
mint 2000 harci repülôgépének mûszaki adatai,
fegyverzete és alkalmazási területei]. Alexandra.
ISBN: 963-368-218-5 kötött: 12990 Ft

Kázmér Zsigmond: Excellencián innen és túl. Minerva.
ISBN: 963-86237-2-1 fûzött: 2200 Ft

Keegan, John: A hadviselés története. Corvina.
ISBN: 963-13-5199-8 fûzött: 3500 Ft

Képes történelmi világatlasz. Reader's Digest K.

ISBN: 963-679-178-3 kötött: 1690 Ft

Hauck, Paul: A féltékenység. Mi az oka, és hogyan
gyôzzük le. 4. átd. kiad., Park. (Hétköznapi pszichológia)
ISBN: 963-530-663-6 fûzött: 1500 Ft

Hetven rejtély szerte a világból. Régi civiláziók
megfejtetlen titkai: [431 illusztrációval, ebbôl 177
színes]. Athenaeum 2000.
ISBN: 963-9261-86-6 kötött: 6480 Ft

Hidas György – Raffai Jenô – Vollner Judit: Lelki
köldökzsinór. Beszélgetések a kisbabámmal.
Válasz. (Élet-világ 5.)
ISBN: 963-9461-03-2 kötött: 2690 Ft

ISBN: 963-9283-69-X kötött: 2290 Ft

Kertész Imre: A számûzött nyelv. 2. kiad., Magvetô.
ISBN: 963-14-2268-2 kötött: 1890 Ft

Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. 4. kiad., Magvetô.
ISBN: 963-14-2281-X kötött: 1890 Ft

Kertész Imre: Sorstalanság. 5. kiad., Magvetô.
Készüljünk a nyelvvizsgára! Komplett feladatsorok
az angol középfokú írásbeli nyelvvizsgához.
Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9450-44-8 fûzött: 960 Ft

Kihûlt tea a késôn jövôknek. Angol szólások és kifejezések gyûjteménye. Kairosz.
ISBN: 963-9406-88-0 fûzött: 4200 Ft

Király Zoltán: Avantgárd keserves. Erdélyi Híradó/
FÍSZ. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 973-8045-38-X 963-86279-4-8 fûzött: 1083 Ft

Kiss Bitay Éva: Nagy állatlexikon. The great encyclopedia of animals. Szalay Kvk. (Wonderful nature)
ISBN: 963-9450-36-7 kötött: 4600 Ft

Higgins, Jack: Az ördög fizetsége. Alexandra.

Kiss Gábor: A helyiségbérleti szerzôdés. KJK-Kerszöv. (Szerzôdéstár 11.)

ISBN: 963-368-092-1 fûzött: 1499 Ft

Híres magyar mondák. Graph-Art.

ISBN: 963-224-680-2 fûzött: 5264 Ft

ISBN: 963-9325-20-1 kötött: 1299 Ft

Kiss Ottó: Csillagszedô Márió. Versek gyerekhangra. Móra.

Hoag, Tami: Porrá leszel. Alexandra.
ISBN: 963-368-078-6 kötött: 1999 Ft

Horváth Boldizsár: Classical Hungarian Sweets
and Cakes. Corvina.
ISBN: 963-13-51882 kötött: 2200 Ft

Horváth Boldizsár: Hagyományos magyar sütemények. Corvina.
ISBN: 963-13-5187-4 kötött: 2200 Ft

Horváth Boldizsár: Traditionelle ungarische Zuckerbäckerei. Corvina.
ISBN: 963-13-5189-0 kötött: 2200 Ft

ISBN: 963-11-7731-9 kötött: 990 Ft

Kiss Tamás: Kettôs tükör. Levelesláda. Griffes
Graf. Stúdió.
ISBN: 963-204-195-x kötött: 1400 Ft

Kiszely Gábor: Állambiztonság, 1956–1990. Korona.
ISBN: 963-9376-13-2 kötött: 4500 Ft az ÁVH c. kötettel egy

Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története. Korona.
ISBN: 963-9191-78-7 kötött: 4500 Ft az Állambiztonság c. k

Knight, Amy W.: A KGB örökösei. Kémek álarc nélkül. Hamvas Int. (Arc és álarc)

I
Iden, Karin: Karácsony. Az ünnep varázsa. Kossuth.
ISBN: 963-09-4276-3 kötött: 5990 Ft

Isegawa, Moses: Afrikai krónikák. Ulpius-ház.

ISBN: 963-204-331-6 fûzött: 2900 Ft

Komáromy Sándor: Költôk és mûvek a XX. század
magyar gyermeklírájából. [oktatási segédanyag].
2. jav., bôv. kiad., Eötvös J. Kvk.
ISBN: 963-9316-29-6 fûzött: 1960 Ft

ISBN: 963-9475-13-0 fûzött: 2980 Ft

Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája.
Akad. K.

J

ISBN: 963-05-7903-0 fûzött: 1250 Ft

Jaczkó Ferenc: Élet a halál árnyékában. [S.l.], Magánkiad.
ISBN: 963-440-968-7 fûzött: 900 Ft

Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok. 4. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7727-0 kötött: 1390 Ft

Juhász Ilona, L.: Temetkezési szokások és temetôkultúra változásai a 20. században. Fórum Társadalomtudományi Intézet: Etnológiai Központ:
Lilium Aurum. (Lokális és regionális monográfiák
2.)
ISBN: 80-8062-118-7 fûzött: 3450 Ft

Kószó József: Lépcsôk. 5. átd. kiad., Szukits.
ISBN: 963-9441-37-6 kötött: 3500 Ft

Kovács Antal: Pár kérdés a borról. D&B 2001. (ReceptKlub kézikönyvek 1.)
kötött: 1999 Ft

Kovács Ibolya: Karácsonyi díszek egyszerû anyagokból. Cser K. (Színes ötletek 2002/56.)
ISBN: 963-9445-39-8 fûzött: 598 Ft

Kovács Sándor Tibor: Talpalatnyi Himalája. Útinapló barangolásokról, élményekrôl, véleményekrôl. [S.l.], Szerzô.
ISBN: 963-430-004-9 fûzött: 2167 Ft

Kriesi, Rolf – Osterwalder, Peter: Borok világa. A
világ legnevesebb borai 57 pompás fogással párosítva. Kossuth.

K

ISBN: 963-679-186-4 kötött: 2490 Ft

Lajos Mari – Hemzô Károly: 99 vendégváró 33 színes ételfotóval. Aquila.
ISBN: 963-679-187-2 kötött: 1590 Ft

Lane, Roderick – Stacey, Sarah: Ádám és Éva testtípusdiéta. Trivium.
ISBN: 963-9367-25-7 kötött: 1890 Ft

László Endre, N.: Mégis kiköt a bárka. Bába.
ISBN: 963-9347-88-4 fûzött: 870 Ft

Le Goff, Jacques: Assisi Szent Ferenc. Európa.
ISBN: 963-07-7253-1 kötött: 1900 Ft

L'Engle Madeleine: Idôcsavar. Animus.
ISBN: 963-9307-63-7 kötött: 1590 Ft

Leprince de Baeumont, Marie – Couronne, Pierre:
A Szépség és a Szörnyeteg. Lilliput. (Klasszikus
mesék)
ISBN: 963-9166-36-7 kötött: 798 Ft

Lindgren, Astrid: Háztetey Károly újra repked. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-768-0 kötött: 1399 Ft

Lôrincz György: Az elveszített sziget. Neptun.
ISBN: 973-99832-9-4 fûzött: 917 Ft

Losoncz Alpár: Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség – fenomenológiai távlatok. Forum.
ISBN: 86-323-0563-8 fûzött: 1600 Ft

Ludlum, Robert: A Sigma-szerzôdés. I.P.C. Kv.
ISBN: 963-635-238-0 fûzött: 2000 Ft

Lukacs, John: Az Amerikai Egyesült Államok XX.
századi története. Európa.
ISBN: 963-07-7148-9 kötött: 2600 Ft

Lu Zanna: Lalóka. Gömbös Kft. ("Fehéren feketén"
sorozat)
ISBN: 963-202-662-4 fûzött: 700 Ft

ISBN: 963-8475-58-7 kötött: 9990 Ft

Kern András: Elfogtunk egy levelet. Heti Hetes és
a többiek. Glória: Jószöveg Mûhely.

ISBN: 963-14-2164-3 kötött: 1990 Ft

Hassel, Sven: Fagyhalál. Aquila.

L
Lajos Mari – Hemzô Károly: 66 karácsonyi édesség. 4. kiad. Aquila.

Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz: ezer magyar biog-
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ISBN: 963-09-4285-2 kötött: 5990 Ft

M
MacGregor, Cynthia: Mindenki nyer! 150 gyermekjáték, ahol nincsenek vesztesek. Alexandra.
ISBN: 963-368-141-3 fûzött: 1299 Ft

Magay Tamás – Kiss László: Angol – magyar kisszótár. Váltl. lny. Akad. K. (Kisszótár sorozat)
ISBN: 963-05-6942-6 kötött: 2900 Ft A Magyar – angol
kissz

Magay Tamás – Kiss László: Magyar – angol kisszótár. Váltl. lny., Akad. K. (Kisszótár sorozat)
ISBN: 963-05-6943-4 kötött: 2900 Ft Az Angol – magyar
kiss

Magyar neveléstörténeti tanulmányok. 2. Új szempontok, új források.
ISBN: 963-9316-50-4 fûzött: 1251 Ft

Malborough, Ray T.: Talizmánok, varázslatok, bájitalok: gris-gris zacskó, füves gyertyák, mágikus
bábuk, füstölôk, olajok és porok készítése, illetve
használata... melyekkel szerelmet ébresztünk,
védelmet, szerencsét, üzleti sikert vonzzunk magunkhoz, illetve jövendômondó álmokat látunk.
Alexandra.
ISBN: 963-368-135-9 fûzött: 999 Ft

Mann, Thomas: Egy szélhámos vallomásai. General Press. (Nagy siker volt sorozat)
ISBN: 963-9282-99-5 kötött: 2200 Ft

Markovics Botond: Az ötödik gyarmat. Science fiction regény. Cherubion. (Cherubion science fiction 25.)
ISBN: 963-9346-72-1 kötött: 1498 Ft

Marsh, Evelyn: Káprázat. Budakönyvek: Anuket.
ISBN: 963-8296-59-3 fûzött: 899 Ft

Mawer, Simon: Júdás evangéliuma. Gold Book.
ISBN: 963-9437-25-5 kötött: 1980 Ft

Mertiny, Andrea: Az esôerdô. 2. átd. kiad. Tessloff
és Babilon. (Mi micsoda 8.)
ISBN: 963-9182-38-9 kötött: 1860 Ft

Mészöly Miklós: Film. 5. kiad. Jelenkor/ Kalligram.
(Mészöly Miklós mûvei)
ISBN: 963-676-308-9 kötött: 1800 Ft

Miklós József: Európai nyelvek. Neptun.
ISBN: 973-99832-7-8 fûzött: 667 Ft

Mikroökonómia. Vváltl. utánny. KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-668-3 kötött: 4256 Ft

Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. Osiris.
ISBN: 963-389-144-2 kötött: 6980 Ft

Milner Angéla: Mézeskalács. [mintaívekkel]. Cser
K. (Színes ötletek 2002/59.)
ISBN: 963-9445-41-X fûzött: 598 Ft

Mit egyen az epebeteg? Anonymus.
ISBN: 963-7966-37-4 fûzött: 1300 Ft

Molnár László: Lakodalmi szokások Dél-Göcsejben. Czupi.
ISBN: 963-86289-0-1 fûzött: 1166 Ft

Molnár Sándor – Bariska Mihály: Magyarország
ipari fái. Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-53-3 kötött: 4980 Ft

Molnár Tamás: Válogatás a Magyar Nemzetnek és
az asztalfióknak írt publicisztikákból. Szerzô.
ISBN: 963-202-916-X fûzött: 1866 Ft

Mónus Bertalan – Gyöngyössy Mátyás – Lengyel
Antal: A dió integrált biotermesztésének kézikönyve. Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-39-8 kötött: 3480 Ft

Móra Ferenc: Az aranyszôrû bárány. 4. kiad., Móra.
ISBN: 963-11-7728-9 kötött: 1390 Ft

Móser Zoltán: Mondottam ember.... Képek Madáchhoz. Masszi K.: Masszi Publ. House. (Színkép albumok)
ISBN: 963-86208-4-6 fûzött: 2490 Ft

Mudri István: Digitális videózás Adobe Premiere
6.0 alkalmazásával. Windows/ Macintosh. ComputerBooks.
ISBN: 963-618-269-8 fûzött: 3400 Ft

a magyar és angolszász puritanizmus irodalmából. Balassi. (Régi magyar könyvtár. Tanulmányok 5.)
ISBN: 963-506-466-7 fûzött: 2000 Ft

Pol, Anne-Marie: Nina csillaga. Passage. (Táncolj!
10.)
ISBN: 963-228-342-2 fûzött: 690 Ft

Pol, Anne-Marie: Szelek szárnyán. Passage. (Táncolj! 9.)

fûzött:

Pollard, Michael: A világ 100 híres embere. Alexandra.

Nagy Bálint: Alkonyati séta a Bakonyban. Válogatott versek. [S.l.], „Bakony, Te szép hazám" Magyar Parasztköltôk Nagy Bálint Alapítványa. (Magyar Parasztköltészet Kiskönyvtára 2.)

Projekt kézikönyv. Válogatás a hazai és külföldi
projekt-iodalomból. Jav., bôv. kiad., IF Alapítvány. (Alternatív pedagógiák és módszerek: ALTERN füzetek 10.)

Nagy origamisuli. Papírhajtogatás gyerekeknek.
Szalay Kvk.
ISBN: 963-9450-45-6 kötött: 1860 Ft

Nagy Zoltán: „Romnosz"-sziget. Elbeszélés-regény. Bába.
ISBN: 963-9347-89-2 fûzött: 970 Ft

Négyszáz éves kapucíner. Magyar írók novellái a kávéházakról. Palatinus./Séd Ny. (Magyar novella)
ISBN: 963-9380-78-4 kötött: 2690 Ft

Nemeskürty István: Mi történt velünk ? Haldoklásunk évszázada. Szabad Tér.
ISBN: 963-204-511-4 kötött: 1750 Ft

Nikolics Károly – Pintér Anna – Gaálné Labáth Katalin: Csontritkulás és táplálkozás. 2. kiad.
Anonymus.
ISBN: 963-7966-62-5 fûzött: 750 Ft

Nógrádi Sára – Uherkovich Ákos: Magyarország
tegzesei (Trichoptera). Baranya m. Múzeumok
Igazgatósága. (Dunántúli dolgozatok: A, Természettudományi sorozat 11.)
fûzött: 2000 Ft

ISBN: 963-368-253-3 kötött: 1899 Ft

ISBN: 963-9307-62-9 kötött: 1290 Ft

O
Obádovics J. Gyula: Felsôbb matematikai feladatgyûjtemény. 2. kiad., Scolar.
ISBN: 963-9193-72-0 kötött: 3250 Ft

Obádovics J. Gyula – Szarka Zoltán: Felsôbb matematika. 2. jav. kiad., Scolar.
ISBN: 963-9193-71-2 kötött: 3750 Ft

Olaszy Kamilla – Pákozdiné Gonda Irén: Lösungsschlüssel. Transkription der HV-Texte:
Wörterverzeichnis zum Lehrwerk. Neue Wirtschaftstthemen Lehrbuch für die Mittel- und Oberstufe. Holnap. (Gazdasági nyelvvizsgakönyvek)
ISBN: 963-346-546-X fûzött: 990 Ft

Ó, örök Isten. Versek a magyar irodalomból. Auktor.
ISBN: 963-7780-84-X kötött: 1300 Ft

Orosz Anett – Király Levente: RTL Klub sztár könyv.
Athenaeum 2000.
ISBN: 963-9471-14-3 kötött: 5490 Ft

Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor
életútja és munkássága. Forum.
ISBN: 86-323-0557-3 fûzött: 600 Ft

Otthonunk növényei. [Részletes útmutató szobanövényeink ápolásához]. Szalay Kvk.
ISBN: 963-9355-45-3 kötött: 3300 Ft

Ö
Öregapó kesztyûje. Bolgár, kazah, lett, litván és
mordvin népmesék. Neptun.
ISBN: 973-85916-0-0 fûzött: 917 Ft

Ôsz Gábor: Árpádok álmai. Coldwell Pharma Bt.
(Képtelen történelem képekkel 1.)
ISBN: 963-202-995-X kötött: 1980 Ft

P
Pálfalvi Dorottya: Fiókmackók. Natur And Art Kft.
ISBN: 963-204-349-9 kötött: 2870 Ft

Parker, Daniel Duncan: A próféta. Cherubion.
ISBN: 963-9346-71-3 fûzött: 998 Ft

Parker, T. Jefferson: A rettegés ideje. Alexandra.
ISBN: 963-368-194-4 fûzött: 1499 Ft

Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben. Gyakorlatközpontú kurzusok: in memoriam Kelemen
László. Fitt Image/ DE Ped-Pszichológiai Tanszék. (Pedagógiai pszichológia 3.)
ISBN: 963-204-071-6 fûzött: 3200 Ft

Pelle Józsefné: 77 téli menü. Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9450-48-0 fûzött: 367 Ft

Penavin Olga: Bácskai és bánáti (népi) növénynevek. Forum.
ISBN: 86-323-0560-3 fûzött: 1200 Ft

Petrik Ferenc: A kártérítési jog. Az élet, testi épség,
egészség megsértésével szerzôdésen kívül okozott károk megtérítése. HVG-ORAC.
ISBN: 963-9404-38-1 fûzött: 5040 Ft

Petri Lukács Ádám: Pánik. Lelki betegség – az örök
élet titka. Konkrét kv. (Pszichotéka)
ISBN: 963-202-878-3 kötött: 2490 Ft

Petrôczi Éva: Fél-szentek és fél-poéták. Epizódok

Sütô András: Erdélyország mit vétettem? Esszék,
cikkek, beszélgetések. 1. köt. 2. bôv. kiad., Neptun. (Sütô András munkái)
kötött:

Sütô András: Erdélyország mit vétettem? Esszék,
cikkek, beszélgetések. 2. köt. 2. bôv. kiad. Neptun. (Sütô András munkái)

ISBN: 963-832-329-9 fûzött: 2053 Ft

kötött:

Sutus Imre: Gyakorlati számvitel a mezôgazdaságban. Szaktudás K.

R

ISBN: 963-9422-49-5 kötött: 2980 Ft

Radnik, Miro: A Harmadik Bolygó-küldetés. Alexandra.

Sz

ISBN: 963-368-339-4 kötött: 2499 Ft

Radnóti Miklós: Foamy sky. The major poems of
Miklós Radnóti. Bilingual ed. 2. printing Budapest, Corvina.

Szabó Béláné: Csuhébabák. Cser K. (Színes ötletek 2002/58.)
ISBN: 963-9445-36-3 fûzött: 598 Ft

Szabó László: Tipográfiai kalauz. Alexandra.

ISBN: 963-13-5250-1 fûzött: 2500 Ft

Randles, Jenny: Idôviharok. Megdöbbentô bizonyítékok a térben és az idôben nyíló átjárókról, valamint az idôutazásról. Alexandra.

ISBN: 963-368-088-3 fûzött: 2999 Ft

Szabó Tibor: Mechanika képletgyûjtemény fôiskolásoknak. 2., jav. kiad., Syca Szakkvk.
ISBN: 963-86-2623-2 fûzött: 876 Ft

ISBN: 963-368-243-6 kötött: 1999 Ft

Relativity today. Proceedings of the Sixth Hungarian Relativity Workshop: Budapest, July 17–22,
2000. Akad. K.
ISBN: 963-05-7929-4 kötött: 1490 Ft

Réti G. Péter: A kéz röntgenvizsgálata. Golden
Book.
ISBN: 963-9275-29-8 fûzött: 2800 Ft

Nöstlinger, Christine: Suzi titkos naplója. Animus.
(Andersen-díjas írók)

ISBN: 963-224-677-2 fûzött: 4704 Ft

Sütô András: Erdélyország mit vétettem? Esszék,
cikkek, beszélgetések. 1. köt. 2. bôv. kiad. Neptun. (Sütô András munkái)

ISBN: 963-228-329-5 fûzött: 690 Ft

N

ISBN: 963-204-316-2 fûzött: 1200 Ft

KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-676-4 fûzött: 4704 Ft

Surányi Imréné – Török Györgyi: SZJA határátkelôk. 2. Magyar munkavállalók külföldön. KJKKerszöv.

Reyes, Alina: A hentes. New Mark Kft.: PolgART.
(Tabu. Erotika 1.)
ISBN: 963-9306-44-4 kötött: 1200 Ft

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 1956-os Kut. és Kvkadói Kht.
ISBN: 963-00-8072-9 kötött: 4900 Ft

Szapu Magda: A zûrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Századvég.
ISBN: 963-9211-45-1 fûzött: 2240 Ft

Száz magyar kastély. TKK.
ISBN: 963-9371-92-0 kötött: 7667 Ft

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeghalmy Szilvia: Gyöngy-világ: Bálint-naptól húsvétig. Lazi.
ISBN: 963-9227-68-4 fûzött: 390 Ft

Rozen, Anna: A vágy útvesztôiben. M. Kvklub.

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeghalmy Szilvia: Gyöngy-világ: karácsony. Lazi.

ISBN: 963-547-724-4 kötött: 1390 Ft

S

ISBN: 963-9416-26-6 fûzött: 390 Ft

Seibel, Hiltrud: Karácsonyi só-liszt figurák. Cser K.
(Színes ötletek 2002/57.)
ISBN: 963-9445-38-X fûzött: 598 Ft

Shan, Darren regényes története. 5. A halál próbái.
Móra Kvk. (Vámpír könyvek 5.)
ISBN: 963-11-7723-8 kötött: 1690 Ft

Sheldon, Sidney: Angyalok dühe. 3. kiad., I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek)
ISBN: 963-635-236-4 fûzött: 1200 Ft

Shreve, Anita: Vártam rád. Gabo.

Szemrák Zita: A bátor kiscsibe. [mesés kifestô].
TKK.
ISBN: 963-5960-01-8 kötött: 1200 Ft

Szemrák Zita: Tavasztündér. [mesés kifestô]. TKK.
ISBN: 963-5960-00-X kötött: 1200 Ft

Szent karácsony éjjel. [dalok, mesék, versek]. Alexandra.
ISBN: 963-368-170-7 kötött: 1799 Ft

Szerzôi jog. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzôi jogról. Novissima.
ISBN: 963-9403-18-0 fûzött: 390 Ft

ISBN: 963-9421-50-2 fûzött: 1490 Ft

Sienkiewicz, Henryk: Quo vadis? Történeti regény
Nero császár korából. Lektûr K.
ISBN: 963-9451-06-1 kötött: 1890 Ft

Silva, Daniel: Az angol bérgyilkos. Jokerex.

Szewc, Piotr: Alkonyok és reggelek. Balassi.
ISBN: 963-506-469-1 fûzött: 1200 Ft

Szilvitzky Margit: Nyitott folyamatok. 2. Válogatott
munkák, 1972-2002.
ISBN: 963-440-991-1 fûzött: 2800 Ft

ISBN: 963-9368-17-2 fûzött: 1690 Ft

Simmons, Dan: Hyperion bukása. 2. A bukás. (Új
Galaxis könyvek)
ISBN: 963-9346-66-7 kötött: 1698 Ft

Sipos Emese: Képes bibliai történetek gyerekeknek. Újszövetség. Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9450-03-0 kötött: 2167 Ft

Sipos Richárd: A csillagászat atlasza. Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9450-54-5 kötött: 3000 Ft

Smith, Wilbur: A bosszú. Delej: Maecenas Intern.

Szórádi István – Faragó Ottó: Egy kommandós élete. Szórádium avagy Milyen út vezet a lelencházból az antiterrorista kommandóig avagy Titkok és
tények a rendôrség belsô életébôl avagy Nem
múltak el azok az idôk, esetleg csak úgy látszik.... [S. l.], Szerzô.
ISBN: 963-430-010-3 fûzött: 1780 Ft

Szótagolva. Titkos út az olvasáshoz és íráshoz:
[gyakorlókönyv 6-12 éves gyerekének]. Átd.,
bôv. kiad., Mágus.
ISBN: 963-8278-27-7 fûzött: 750 Ft

ISBN: 963-9124-39-7 fûzött: 1698 Ft

Spencer, LaVyrle: Kolibri. 1. kiad. Aquila. (Vadrózsa
könyvek)

Szpilman, Wladyslaw: A zongorista. Európa.
ISBN: 963-07-7248-5 kötött: 1800 Ft

ISBN: 963-679-184-8 kötött: 1990 Ft

Spurgeon, Charles Haddon: 1500 bölcs gondolat. A
keskeny és a széles úton járóknak. Evangéliumi
K.: Szt. Gellért K.

T
Tanácsok jósors, balsors idejére. Ókori bölcsességek kislexikona. Kassák.

ISBN: 963-696-184-0-4 fûzött: 800 Ft

ISBN: 963-9100-77-3 kötött: 890 Ft

Steel, Danielle: Családi album. Maecenas.

Telizsák és fenyôág. Versek, dalok gyerekeknek.
Pannon-Literatúra.

ISBN: 963-203-068-0 fûzött: 725 Ft

Stern, Daniel N.: A csecsemô személyközi világa a
pszichoanalízis és a fejlôdéslélektan tükrében.
Animula. (A pszichoterápia klasszikusai)

ISBN: 963-9450-30-8 kötött: 1033 Ft

Tér és történelem. Elôadások az Atelier-ben. L'
Harmattan: Atelier. (Atelier füzetek 4.)

ISBN: 963-9410-25-X fûzött: 3450 Ft

ISBN: 963-9457-15-9 fûzött: 1850 Ft

Stine, R. L.: A holtak háza. Passage. (Libabôr 16.)
ISBN: 963-228-343-0 fûzött: 690 Ft

Stine, R. L.: A rettegés tornya. Passage. (Libabôr.
15.)
ISBN: 963-228-326-0 fûzött: 690 Ft

Streatfeild, Dominic: Kokain. Egy kábítószer hiteles
története. HVG K. (HVG könyvek)

Thomas, Stephen A.: IP kapcsolás és útválasztás.
RIP, OSPF, BGP, MPLS, CR-LDP, RSVP-TE.
Kiskapu.

ISBN: 963-13-5131-9 fûzött: 2200 Ft

ISBN: 963-86203-5-8 fûzött: 1903 Ft

Sümeginé Dobrai Katalin – Borgulya Istvánné – Somogyvári Márta: Ziel: Wirtschaftsdeutschprüfung. Gyakorlókönyv gazdasági nyelvvizsgára
készülôk számára. KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-678-0 fûzött: 4760 Ft

Surányi Imréné – Török Györgyi: SZJA határátkelôk. 1. Külföldi munkavállalók Magyarországon.

ISBN: 963-547-472-5 kötött: 1990 Ft

Updike, John: Nyúlcipô. Európa.
ISBN: 963-07-6900-X kötött: 1800 Ft

Updike, John: Nyúlketrec. Európa.
ISBN: 963-07-6885-2 kötött: 2000 Ft

V
Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról. Anonymus. (Nyugat könyvtár 4.)
ISBN: 963-7966-83-8 fûzött: 1600 Ft

Várady László: Die anders verlaufene Geschichte.
Antike und Geschichtsdeutung für heute. Anthologie von Mikro- und Makroanalysen. Akad. K.
ISBN: 963-05-7928-6 kötött: 1900 Ft

Varga Péter: Spielhózni. Gondolatok a férfi-nô kapcsolatról, szerelemrôl, szexualitásról, házasságról – meg ilyenek... Zászlónk Stúdió.
ISBN: 963-202-800-7 fûzött: 1700 Ft

Várhalmi Miklós: A magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról másként és mindenkinek: 1990–2002
és a jövô. A nemzetbiztonsági szolgálatok megváltozott szerepe, értékei Magyarország biztonságvédelmében. 2. átd. és bôv. kiad., Novissima.
ISBN: 963-9403-15-6 kötött: 3500 Ft

Várhelyi András: ESZTÉ dosszié. Novellák, párbeszédek, jellemek. Minerva.
ISBN: 963-86237-4-8 fûzött: 980 Ft

Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Széphalom
Kvmûhely.
ISBN: 963-9373-31-1 kötött: 4900 Ft

Vass Ildikó, H. – Horváth Dániel: Papírangyalkák és
-díszek. Cser K. (Színes ötletek 2002/60.)
ISBN: 963-9445-43-6 fûzött: 598 Ft

Végvári Valéria: A kézírás grafikai önarckép. 55+1
írásminta, 55+1 grafológiai elemzés. Magánkiad.
ISBN: 963-440-432-4 fûzött: 1500 Ft

Vissza vagy hova. Útkeresés a fenntarthatóság felé
Magyarországon. Tertia.
ISBN: 963-9387-07-X kötött: 1980 Ft

W
Wass Albert: A kastély árnyékában. Regény. Kráter
Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 12.)
ISBN: 963-9195-98-7 kötött: 1980 Ft

Wass Albert: A kastély árnyékában. Regény. Kráter
Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 25.)
ISBN: 963-9195-97-9 fûzött: 1480 Ft

Wass Albert: Mire a fák megnônek. Regény. Kráter
Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 10.)
ISBN: 963-9195-96-0 kötött: 1880 Ft

Wass Albert: Mire a fák megnônek. Regény. Kráter
Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 24.)
ISBN: 963-9195-95-2 fûzött: 1380 Ft

Wild, Gerhard: Cserépkályhák és kandallók. Cser
K. (Csináld magad)
ISBN: 963-9445-23-1 fûzött: 1698 Ft

Wilkes, Angela – Watt, Fiona: A világ ízei. Szakácskönyv gyerekeknek: internet tippekkel. Scolar.
(Scolar kalauz gyerekeknek)
ISBN: 963-9193-73-9 kötött: 3450 Ft

Wilson, Jacqueline: Ki mer többet? Tracy Beaker
tovább nyomul. Animus.
ISBN: 963-9307-61-0 fûzött: 1290 Ft

Wilson, Phil – Tyrrell, Melissa: Három mese. Hófehérke, Csipkerózsika, Hamupipôke: bábszínház
bábokkal. Változatlan utánny. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-307-3 kötött: 2999 Ft

Wilson, Robert McLiam: Az Euréka utca. JAK. (JAK
világirodalmi sorozat 33.)
ISBN: 963-9450-25-1 kötött: 2100 Ft

Woods, Stuart: A nagy blöff. I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek)
ISBN: 963-635-233-X fûzött: 1200 Ft

Z
Zapf, Wolfgang: Modernizáció, jólét, átmenet. Németország a 20. század végén. Andorka R. Társtud. Társ.: Századvég.
ISBN: 963-9211-51-6 fûzött: 2800 Ft

Zrinszky László: Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. Adu-Fitt Image.
ISBN: 963-20203-40 fûzött: 1800 Ft

ISBN: 963-9301-41-8 fûzött: 5740 Ft

Törkenczy Miklós: Practical Hungarian grammar. [A
compact guide to the basics of Hungarian grammar]. Corvina.

ISBN: 963-752-527-0 fûzött: 2900 Ft

Subosits István: „Szép szónak nem szegik szárnyát". A helyes beszéd. Logopédia K.

U
Unger Károly: Sajtoskönyv. Sajtos receptek minden
alkalomra, sajttörténelem, sajt és egészség. M.
Kvklub.

Török Katalin – Lindwurm Katalin: A pajzsmirigybetegségek és az étrend. kiváltó okok, tünetek,
megelôzési és kezelési lehetôségek: étrendi javaslatok, receptek: diétás szakácskönyvek. Golden Book. (Diétás szakácskönyvek)
ISBN: 963-8232-37-4 fûzött: 1960 Ft

Transfer and translation – intercultural dialogues.
Dep. of Comparative Lit. Eötvös Lóránd Univ.:
BIP.

56

ISBN: 963-99450-12-X fûzött: 1690 Ft

Zs
Zsigray Julianna: Tragikus keringô. Regény: [az
operett fejedelme]. K.u.K. K.
ISBN: 963-9384-35-6 kötött: 2400 Ft

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).
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A CSALÁD KÖNYVESPOLCÁRA

Az AULA Kiadó ajánlata

a Móra Kiadó karácsonyi
kínálatából

HÉTNYELVÛ POLITIKAI ÉS DIPLOMÁCIAI GLOSSZÁRIUM
Fôszerkesztôk:
MIHALOVICS ÁRPÁD – RÉVAY VALÉRIA
Szótárunkat a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi kommunikáció szakos egyetemi és fôiskolai hallgatóknak
ajánljuk, továbbá gyakorló politikusoknak, politológusoknak, a külkapcsolatok területén dolgozó
szakembereknek és mindazoknak, akik érdeklôdnek a többnyelvû politikai kommunikáció iránt.
Kiadványunkat haszonnal forgathatják az idegennyelv-, a történelem és a politológia szakos
bölcsészhallgatók is.
520 oldal, kartonált, 3900 Ft

Zdenĕk Miler
A vakond nadrágja

64 oldal, fordította Balázs Andrea
1980 Ft

MAGAS ISTVÁN:
KAPITALIZMUS FELÜLNÉZETBÔL
A PIAC ÉS A TERMÉSZET LOGIKÁJA

Zdenĕk Miler
Vakond a városban

80 oldal, fordította Cséfalvay Eszter
Zdenĕk Miler cseh grafikusmûvész kedves állatfigurája lassan fél
évszázada indult hódító útjára. Az ifjabb generáció vélhetôen rajzfilmen
találkozott elôször a Vakonddal, manapság azonban szinte kultusza van
a bájos-magányos egykori képregény-fôhôsnek.
1980 Ft

Lengyel Balázs
Kicsi Elik vadász lesz
(Zsiráf könyvek)

64 oldal, Bakai Piroska illusztrációival
A fôhôs kanadai eszkimó kisfiú,
aki mihamarabb szeretne bebocsátást
nyerni a felnôttek körébe. A történet
arról szól, hogyan szerzi meg kicsi
Elik népe elismerését bátorságával,
ügyességével, bajtársiasságával.
890 Ft

Komjáthy István
Mátyás-mondák könyve

288 oldal, illusztrálta Sinkó Veronika
A szerzô ezúttal a magyar reneszánsz
korszakába kalauzolja olvasóit.
A magyar kultúra közkincsévé vált
számos Mátyás-történet mellett a kötet
tartalmazza a kevéssé ismert, illetve
az eddig fel nem dolgozott adomákat
és anekdotákat is.
1890 Ft

Janikovszky Éva
Ráadás

Sikeres-e a kapitalizmus és a globális piacok öntanuló-önszervezô mechanizmusa? Vannak-e hasznosítható analógiák a biológiai és társadalmi-gazdasági rendszerek szelekciós és szabályozási mechanizmusai között? Ilyen és ehhez hasonló izgalmas kérdéseket tárgyalnak a kötet tanulmányai, amelyek jellemzô mûfaja a tudományos
esszé (némi elemi matematikával vegyítve). Néhány tanulmány nemcsak a világgazdaság, hanem a tudományfilozófia, a szociobiológia vagy
a humánökológia iránt érdeklôdô olvasók figyelmére is számot tarthat.
544 oldal, kartonált, 2680 Ft
Megjelenik: 2002. november 20.
KOCSIS ÉVA – SZABÓ KATALIN:
DIGITÁLIS PARADICSOM
VAGY FALANSZTER
A rendszerváltás eufóriája és viszontagságai elfedtek elôttünk egy másik rendszerváltást, amely pedig az életünket kifordítja a sarkaiból. A fejlett országokban egyetlen hajszálunk alapján személyre
szabott multivitamint vásárolhatunk, a cipônket
és a farmerünket – akár itt Bécsben is – okos gépek igazítják a testünkhöz. Az eladók törekvéseinek célpontja épp ezért ma egyre kevésbé a tömeg,
az átlag, s egyre inkább az egyes ember. A világháló lehetôvé teszi azt, hogy a cégek közvetlen
párbeszédet folytassanak minden egyes vevôjükkel, megismerjék kívánságaikat és válaszoljanak rájuk. Ha valamelyik cég nem nyerte el a fogyasztó
tetszését, csak egy kattintás az egérrel, s a vevô máris a versenytárshoz jut. Digitális paradicsom vagy számítógépek által benépesített falanszter felé haladunk? Esterházyval szólva csak egyet tudunk biztosan: „Itt tényleg más világ
kezdôdik. Más az igen, más a nem, más a soha, más az örökké… más a becsület, az adott szó… mást értenek jogokon és kötelességeken.”
248 oldal, kartonált, 2600 Ft
Megjelenik: 2002. november 25.

AULA KIADÓ

1093 Budapest, Közraktár u. 2/B
Telefon/Fax: 217-2714 e-mail: mail@aula.bke.hu
●

Megvásárolható
a Libri Kft,
a Líra és Lant Rt.
és a
Magyar
Könyvklub Rt.
könyvesboltjaiban.

144 oldal, Sajdik Ferenc illusztrációival
„Ráadást, ugye, a koncerteken az
elôadómûvészek szoktak adni, ha elég
kitartóan tapsol a közönség. Tapsot
ugyan nem hallottam, de leveleik,
telefonhívásaik és a könyvek fogyása
alapján mégis hallani véltem. Én nem
állok pódiumon, csak itthon kopogok
öreg írógépemen, és nagyon örülök,
ha tetszik, amit írok. A ráadás azé, aki
kérte, aki várja. Fogadja szeretettel.”
1290 Ft

www.morakiado.hu

Ára: 8479 Ft

2002

Ellentétek/Formák 2450 Ft/kötet
Dani csacsi udvarol
Borostyán, a kis
1750 Ft
boszorkány 1750 Ft

BI
P*
BI
P

Lélektani krimi
csak kötélidegzetûeknek!
1990 Ft
Négy nô – négy
nemzedék 1750 Ft

SZUPERKVÍZ
BIP-TOLLAL
3-4 éveseknek
4-5 éveseknek
3290 Ft/kötet

Mesél a Föld (Fotóalbum
gyerekeknek) 2490 Ft

„Nem hiszem, hogy
egyhamar ennél félelmetesebbet fogok olvasni.”
Stephen King
1950 Ft

Tom Cox
890 Ft

Egyedül
a vadonban 890 Ft

A Mennym
család 890 Ft

ETOILE

Tomi és Lili ünnepel 3540 Ft

KIADÓ

Ki a bûnösebb:
a gyilkos vagy az áldozat?
1850 Ft

Könyvrendelés: Passage Kiadó, 1137 Budapest, Szent István park 20/a. Tel./fax: 320-9706, 320-0533, 349-1760
E-mail: info@passagekiado.datanet.hu Honlap: www.passagekiado.hu

A HUNGAROVOX KIADÓ
KARÁCSONYI AJÁNLATA
Baumholczer Tamás:
MACSKAJAJ
(Novellák) Ára: 1100 Ft
Csoóri Sándor: ÍGY LÁSSON, AKI LÁTNI AKAR
(Válogatott versek
magyar–olasz nyelven,
fordította Sztanó László)
Ára: 1200 Ft
Kaiser László:
DR. HÁRSING LAJOS
(Életinterjú) Ára: 990 Ft
Rakos Miklós: A MAGYAR
HEGEDÛJÁTÉK AZ EURÓPAI
ZENEKULTÚRÁBAN
(Tanulmányok) Ára: 1200 Ft

Az ELTE Eötvös Kiadó szakkönyv ajánlata
a pedagógusképzés és továbbképzés számára
Mészáros Aranka
(szerkesztô):
Az iskola szociálpszichológiai jelentésvilága
(második, bôvített kiadás)
ISBN 963 463 558 X
576 oldal, 4435 Ft

Reményik László:
ÉLETBAJNOKOK
– Akik legyôzték a betegséget
(Interjúk) Ára: 1500 Ft
Dr. Szilágyi Vilmos:
SZEXUÁLIS ÉLETÜNK
DILEMMÁI
Ára: 1600 Ft
Tusnády László: KORTÁRSUNK, KOSSUTH LAJOS
(Tanulmányok) Ára: 990 Ft
Hungarovox Kiadó
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 11.
Telefon: 340-0859, fax: 239-0578
E-mail: kaiser@hungarovox.hu

Martonné Tamás Márta
(szerkesztô):
Fejlesztô pedagógia
ISBN 963 463 545 8
304 oldal, 3015 Ft
Megrendelhetôk a Kiadó címén:
ELTE Eötvös Kiadó ● 1056 Budapest, Szerb u. 21–23.
Telefon: 266-9206 ● Fax: 485-5226 ● E-mail: eotvoskiado@ludens.elte.hu

HÉT KRAJCÁR KIADÓ
ajánlja
Bistey András:

A képviselô vidékre megy
690 Ft

E válogatott kötet legjobb elbeszéléseit Tabák András méltán illeti nagy elismeréssel: Bistey
András már-már „móriczi nagyságrendû író”, akinek jellemábrázolása a „legnagyobb realistákéra
emlékeztet.”
Hét Krajcár Kiadó
1062 Budapest, Bajza u. 18.

A HÁTTÉR Kiadó ajánlja
J. Viorst: Szükséges veszteségeink
Lélek-kontroll sorozat
A lélekbemarkolóan szép könyv hasznos, igaz
és olvasmányos. A szerzô bemutatja, hogy a
veszteségek helyzetébôl hogyan kerülhetünk ki
megerôsödve, fejlettebb személyiségként.
kb. 2000 Ft
C. W. Ceram:
A régészet regénye
A lebilincselô könyv
„feltárja” elôttünk az
elmúlt két évszázad
kiemelkedô régészeti
munkáját és eredményeit (görögországi
ásatások, egyiptológia, Mezopotámia,
ôsi amerikai kultúrák
csodálatos világa).
2700 Ft
Fehér Klára:
Nem vagyunk angyalok
Keserédes történetek
A népszerû írónô novelláiban elmesélte, ami
körülöttünk történt azokban az esztendôkben,
amelyeket hol átkozunk, hol visszasírunk,
amelyek szürkék, kisszerûek voltak ugyan, de a
nyomuk kitörülhetetlenül bennünk maradt.
kb. 1600 Ft
Háttér Kiadó 1134 Bp., Váci út 19. 11–12 épület
Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97.
Telefon/fax: 320-8230, 329-7293. Üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado@axelero.hu

