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A Korona Kiadó
szeptemberi könyvújdonságai

Manfred Görtemaker
A Német Szövetségi

Köztársaság története 
Az alapítástól napjainkig
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A kiváló német történész összefoglalóan,
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Szövetségi Köztársaság történetét. Nem
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Telefon/fax: 340-2974, 340-3679
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honlap:www.koronakiado.hu

A Helikon Kiadó ajánlata

Újra
kapható

Ára: 2990 Ft

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál
(1053 Budapest, Papnövelde utca 8.),

telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es számon,
vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolható

a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.
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■ A Könyvhét elsô száma 1997. szeptem-
ber 11-én jelent meg, akkor még – mint
olvasóink elôtt ez ismeretes – Könyv Ki-
adó Kereskedô címmel, amelynek rövidí-
tése – KÖKIKER – azóta is tovább él az
elôfizetôinknek kiküldött példányok pos-
tai borítékján, ebbôl lett akkoriban – a
Magyar Narancs egyik lapszámunkat be-
mutató rövid írásában – a kedvesen becé-
zô megnevezésnek tökéletesen alkalmas
Kökike.

A Könyvhét napokon belül hatodik évét
tölti be, tavaly ilyenkor is emlékeztem
e helyt erre, így tanévkezdés idején ez
vissza-visszatérô gondolat: ha Kökike
gyermek lenne (én fiúnak képzelem vala-
miért), éppen mi lenne a sorsa? 

Most menne iskolába.
A gondolatmenetben idáig jutván ko-

moly késztetést éreztem arra, hogy terje-
delmesebb szövegben elôadjam atyai in-
telmeimet, jótanácsaimat ennek a kedves
Kökikének, mintegy útravalóul a kis ara-
nyosnak, emlékezvén arra, hogy az iskola-
rendszerbe történô belépés az elsô szem-
besülés a riasztó való világgal, s arra is em-
lékezvén, hogy Kosztolányi egyik versé-
ben költészetének sajátos eszközeivel igen
riasztó képet festett az iskolába belépô
gyermekre leselkedô veszélyekrôl.

A késztetést egyelôre – kérem, tekintsék
ezt ígéretnek – legyûrtem –, ami maradt
belôle, az ehhez a jegyzethez elegendô.

Szóval, intelmeimmel megpróbáltam
volna felkészíteni Kökikét iskolai tanul-
mányainak megkezdésére, elmondtam
volna neki, amit ilyenkor szokásos: figyel-
jen a tanárra, ne rosszalkodjon, se a taní-
tás alatt, se az órák közötti szünetekben
ne verekedjen társaival,  ne dohányozzon
a WC-ben, s ez még csak az elvárások egy
részének nyílt szóval történô kimondása. 

A felnôtt, tapasztalatai alapján a rosz-
szabb dolgokra is megpróbálja valahogy
felkészíteni csemetéjét. Ismerve a gyereke-
ket, például meg tudja jósolni, hogy nem
mindenki fogja szeretni az ô egyetlenjét,
lesz, aki csúfolja majd, a haja színe, az al-
kata, a stílusa, a viselkedése, a képességei-
nek mássága miatt, vagy pusztán csak él-
vezetbôl, mert ilyen is van.

Mi egyebet mondhatna a felnôtt, mint
azt: ne vedd a szívedre, kisfiam!

Kiss József

Kökike iskolába megy



■ – Eddigi könyveid is a saját éle-
teddel foglalkoztak, de egzotikus
helyszínen, távoli világokban. A
gyerekkorodat felidézô önéletírás
viszont a hazai ötvenes évek min-
dennapjaiba nyújt bepillantást.
Mi késztetett az emlékezésre?

– 1996-ban azért jelent meg
az elsô könyvem, a Közel Af-
rikához, mert nem bírtam
magamban tartani azokat a
felfedezéseket, amelyeket Af-
rikában tettem. El kellett me-
sélnem, ami történt. Utána
teljesen üresnek éreztem ma-
gam, csak álltam és nem tud-
tam, mihez kezdjek. Akkor
még nem voltak unokáim.
Olyan elveszetten éreztem
magam, hogy kis híján el-
mentem egy pszichiáterhez,
de az utolsó pillanatban
mégis lebeszéltem magam
róla. Gondoltam, jobban já-
rok én azzal, ha inkább le-
írom a gyerekkoromat.  Meg-
írtam egy körülbelül kétszáz
oldalas nyersanyagot, aztán
pihentettem. Közben újra el-
mentem Afrikába, újra írtam
róla egy könyvet és elkezd-
tem afrikai regényeket fordí-
tani. Hazatérve nagyon fel-

bosszantott az ún. keresz-
tény úri középosztály iránti
hamis nosztalgia, amit  pél-
dául a Terror Háza kapcsán
is tapasztaltam. Az én anyám
nem olyan volt, mint az ott
toporgó ’úriasszonyok’. Ta-
lán a nagyanyám már egy ki-
csit igen. Úgy éreztem, el
kell mesélnem, milyen is
volt ez a világ, legalábbis
ahogy én láttam és átéltem.
Újságokat, cikkeket szedtem
elô az ötvenes évekbôl, hogy
beburkoljon az évtized lég-
köre, hangulata és nyelveze-
te, majd újra elôvettem a
gyerekkori élményeket meg-
örökítô feljegyzéseimet. So-
kat kivágtam belôlük és so-
kat hozzátettem. Nagyon se-
gített a munkában a Magve-
tô Kiadó biztatása.

– Mintha mostanában divat-
ba jött volna az úri középosz-
tályról írni, igaz korábban nem
sûrûn születtek hasonló család-
történetek. Ott van például Ku-
korelly Endre könyve. Mindket-
ten bíráljátok felmenôitek osztá-
lyát és osztálytudatát.

– Igen. Ámbár az „úri” nem
feltétlenül csak negatív jelzô:
többek között azt is jelenti,
hogy udvariasan és finoman
viselkedünk embertársaink-
kal és például azt sem vetjük
a szemükre, ha történetesen
másfélék, bármilyen értelem-
ben is másfélék, mint mi. 

– A cím: Egy budai úrilány egy-
szerre nosztalgikus és ironikus.

– Egy címnek jót tesz, ha
kétértelmû. Visszatérve az
úriságra. Amikor a Magvetô
Kiadó estjén Bálint András
feltette nekem a kérdést:
„Szóval te akkor úrilány
vagy?”, saját magamat leptem
meg leginkább, amikor ki-
húztam magam és azt vála-
szoltam: „Igen, úrilány va-
gyok.” Akkor, ott, hirtelené-
ben vállaltam, ami ellen
egész életemben küzdöttem.
Majd rájöttem, ezt azért kel-
lett vállalnom, hogy mások
ne sajátíthassák ki teljesen
ezt a megnevezést. Úri mó-
don viselkedni csöppet sem
szégyen, de ez már korántsem
társadalmi, vagy hajdani tár-
sadalmi hovatartozás, hanem
jó ízlés és emberi tartás kérdé-
se. Viszont ahhoz, amit ke-
resztény úri középosztálynak
nevezünk,  olyan menthetet-
len szégyenfoltok is tapad-
nak, és bizony okkal, mint az
antiszemitizmus. Gyerekko-
romban sem értettem, és ma
sem, hogy  a holokauszt után
hogyan lehet, hogyan szabad
megengedni bármiféle – úri
vagy nem úri – zsidózást.

– Sok fájdalmat okozott a
visszaemlékezés?

– Hát nem volt könnyû. En-
gem is meglepett, hogy ennyi
évtized eltelte után, apám és
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Sztálinpástétom
ezüstvil lával 
Lángh Júl ia
önéletírása az úri
középosztályról
„Nagyanyám rendíthetetlenül hitt a Szabad Európa Rádióban,
ahogyan hitt a grófok fontosságában, a plébánosban, a Ger-
beaud-receptekben, a mandzsettás-zsabós csipkeblúzok felsôbb-
rendûségében, továbbá a vízivás ártalmas voltában – ô csak te-
át ivott –, és abban, hogy ha kijön a pasziánsz, akkor az vala-
mi jót ígér… Gyakran elôfordult, hogy egy – számomra teljesen
semlegesnek tûnô – beszélgetés során egyszer csak azt mondták:
nicht vor dem Kind, és az ô kis bennfentes nyelvükön folytatták
a diskurzust. …úgy döntöttem, ez az ô nyelvük, tartsák meg ma-
guknak, nem is érdekel, mirôl tárgyalnak. Szívesen húztam ha-
tárvonalat köztük és köztem.” A határvonalak élesek, de nem át-
hághatatlanok, mint kiderül Lángh Júlia önéletrajzi regényébôl,
mely három nemzedék sorsát öleli fel. Nôi szemmel és elsôsorban
a nôk világára fókuszálva eleveníti meg az ötvenes évek, és gyer-
mekkora helyszínének hétköznapjait és küszködését. Mindeköz-
ben örök lázadóként leszámol az osztályához fûzôdô hamis illú-
ziókkal és világfelfogással, nem tagadva meg belôle az értéket, a
maradandót.



anyám halálának leírásakor
mindig újra bepárásodott a
szemem, akárhányszor írtam
át a szöveget, márpedig min-
dent sokszor átírok. 

– A régi világnak persze meg-
van a maga szép és jó oldala,
amire nem bûn nosztalgiával
emlékezni. A másik pólus meg-
elevenítése már nehezebb. A
szándékolt irónia mintha kevés-
bé érvényesülne, a te folytonos lá-
zadásod viszont annál inkább.

– A lázadás sokkal erôsebb
bennem, ámbár az évtizedek
múltával azért enyhült, de az
ember az alaptermészetét
nem tudja megváltoztatni.
Legföljebb az éles szöglete-
ken tompíthat egy kicsit, ha
nagyon igyekszik.

– Nemcsak a felmenôk, hanem
a te gyerekeid is szerepelnek a
könyvben. A generációk össze-
kapcsolódására utal, amikor
azt írod, hogy jó lett volna, ha a
lányod ismeri a nagyanyját.

–  Azt hiszem, hogy talán
könnyebb lett volna az élete.
Különösen amióta nagyma-
ma vagyok, a generációkon
átívelô szálaknak nagyobb
fontosságot tulajdonítok. Fia-
tal lázadóként sose gondol-
tam volna, hogy az unokámat
kézenfogva viszem el régesrég
meghalt anyám sírjához. 

– Vannak-e kitalált szereplôid?
A kortárs családtörténetekben ez
már-már hagyománnyá vált.

– Nem, nincsenek. Kivéve
apám fiatalabb nôvérét, aki
teátrálisan lett öngyilkos. Ez
a tény igaz, de a történet hát-
terét csak elképzeltem, hon-
nan is tudhatnám, mire gon-
dolt, amikor kinyitotta a gáz-
csapot. Már gyerekkorom-
ban sokat képzelôdtem róla,
erôsen foglalkoztatott az éle-
te és a halála.

– A regényben senki sem szere-
pel a teljes nevén, legtöbbnek
még a keresztnevét sem tudjuk
meg. Ez a módszer segített az ál-
talánosításban?

– Még a keresztneveket is
megváltoztattam, egy-két ki-
vételtôl eltekintve. Ez az úri-
lány tapintata, ha úgy tet-
szik. Azt hiszem, senkirôl
sem írok bántót, de az embe-
reknek néha még egy valós
tény felidézése is rosszul es-
het. Nem akartam általánosí-
tani, azt írtam le, amire én
emlékszem, vagy amirôl úgy
hiszem, hogy emlékszem.
Mégis lehet benne valami,
ami általánosításnak mond-
ható, mert a visszajelzések
azt mutatják, hogy sokan a
saját emlékeikre ismernek
ebben a történetben.

– Kik az olvasóid? Azt hallot-
tam, hogy szépen fogy a könyved.

– Úgy vettem észre, hogy
leginkább a nôk – rájuk
amúgy is mindig lehet számí-
tani –, és különösen a saját ko-

rosztályom. Legalábbis ennek
a híre jutott el hozzám, mert
többségben nôk hívtak föl
vagy írtak, ismerôsök, de több
ismeretlen is, ami meghatott.
Többször is elôfordult, hogy
valaki mesélni kezdte,
mennyire hasonlóak az emlé-
keink, és a példákat sorolva
egyszer csak már olyasmiket
idézett, amiket nem is írtam le
– ámbár leírhattam volna,
mert a korhoz tartozó képek-
rôl, eseményekrôl volt szó –,
vagyis összemosódtak benne a
nálam olvasott és az általa
megélt élmények. Ez nekem
nagyon jólesett. Mintha vala-
milyen láthatatlan háló kötne
össze bennünket, lazán és né-
miképpen érzelmesen. Leg-
jobban annak örültem, ami-
kor egy nô azt mondta: he-
lyettem írtad meg ezt a köny-
vet.  Végül is jó, hogy vettem
magamnak a bátorságot a ki-
adásra, mert eleinte féltem,
hogy nem illetlenség-e közre-
bocsátani egy ilyen könyvet.

– Tervezed ennek a könyvnek
folytatását?

– Sejtem, hogy egyszer majd
tovább akarom írni a  történe-
temet, de nem a közeljövô-
ben. Kell egy kis távolságtar-
tás. Szeretnék újra afrikai iro-
dalommal foglalkozni, mi-
helyt befejeztem a mostani
munkámat; jelenleg egy ma-
gyar-francia kisszótár szerkesz-

tésében veszek részt. A fran-
cia–afrikai irodalom nagyon
izgalmas. Van  egy kis kiadó,
úgy hívják, hogy Kávé Kiadó,
amely afrikai könyveket ad –
vagy talán csak adott – ki. Ott
sikerült megjelentetnem a
francia-afrikai irodalom egyik
fantasztikus teljesítményét,
Ahmadou Kourouma A füg-
getlenség fényes napjai címû
regényét. Gyönyörûséges
könyv, a mágikus realizmus
afrikai változata. Kouroumá-
nak azóta az Ulpius Háznál is
megjelent egy nagyszerû regé-
nye, Takács M. József fordítá-
sában. Úgy látom, lassan, ta-
lán, kezd kialakulni valamics-
ke érdeklôdés az afrikai témák
iránt, aminek nagyon örülök.
Az elkövetkezô években legin-
kább fordítani szeretnék, ter-
mészetesen afrikai regényeket,
de azért ezt nem merem telje-
sen biztosra ígérni. Nem min-
dig tartom be azt, amit elter-
veztem, ha az élet kínál vala-
mi érdekeset, hagyom magam
eltéríteni. Úgy érzem, még sok
minden történhet, mondhat-
nám: elôttem az élet.

Lángh Júlia:
Egy budai úrilány
Magvetô Kiadó
1890 Ft

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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■ – Az elsô kötetem 1978-
ban jelent meg, a Kormos Ist-
ván által szerkesztett Koz-
mosz könyvek sorozatban.
Egyébként is elmondható:
Kormos vezetett be a magyar
irodalomba. Létezett akkor-
tájt Gyôrben a Kassák Kollé-
gium nevû társaság, ahová
mindazok jártak, akik írni,
rajzolni, festeni – egyszóval
alkotni – próbáltak. A „ha-
sonszôrûek” nagy viták köze-
pette igyekeztek valamit elô-
hozni egymásból. Egyik
ilyen alkalomra meghívtuk
Kormost magunkhoz. Ô né-
hányunkat megdicsért, ami
inspirálóan hatott ránk. Mi-
kor összeállítottunk egy an-
tológiát, a Szeplôtelen ének-et
1976-ban, akkor ô írt hozzá
bevezetôt, ami olvasható is a
prózakötetében. Sokszor jött
aztán Gyôrbe vagy én keres-
tem meg Pesten, s mindig
megmutattam neki az új ver-
seimet. Végül az ô javaslatára
állt össze belôlük elsô köte-
tem, a Délibábünnep, melyet
még ô szerkesztett, de sajnos
a megjelenést már nem érte
meg. Kormos halála után is-
mertem meg Parancs Jánost,
aki a késôbbi könyveimet
szerkesztette. Kormos mint-
ha átadott volna engem meg
a barátaimat neki. Mindket-
tôjüktôl rendkívül sokat kap-
tam, tanultam, önbizalmat
adott figyelmük, Kormos
nyitottsága, derûje, Parancs
szigorúsága mind a mai na-
pig meghatározó. Barátságuk
mindmáig mérce, sokszor

eszembe jut, mit mondaná-
nak az új verseimre, mit az
aktuális kötetemre. 

– Nem csak költô, de szerkesz-
tô is, a gyôri Mûhelyt igazgatja
már hosszú évek óta…

– 1989-ben többen úgy
gondolták, hogy meg kell
újítani a megye folyóiratát, a
néhány bizonytalan év után.
Ebben a változásban az is
benne állt, hogy a lap fôszer-
kesztôjét fôállásba helyez-
zék. Megpályáztam, és el is
nyertem ezt a munkát, 1990
óta vagyok a Mûhely fôszer-
kesztôje. A lapnak az iroda-
lom az egyik legfontosabb
területe, de kezdetektôl gon-
dom volt rá, hogy ez egy iga-
zi kulturális folyóirat legyen,
bölcselettel, társadalomtu-
dományos írásokkal, a ter-
mészettudományos gondol-
kodásmóddal fûszerezve.
Formátumát pedig azért vál-
toztattuk meg, hogy közöl-
hessünk kortárs fotót és gra-
fikát is. Évrôl évre bôvül a
szerzôi kör, határok nélkül, a
világ bármelyik részérôl van-
nak magyar szerzôink, de so-
kat fordíttattunk is. Elsôsor-
ban a kortárs gondolkodók-
tól, másrészt olyan szerzôk-
tôl, akik régebben éltek, de
olyan kérdéseket fogalmaz-
tak meg, amik ma is aktuáli-
sak. Nagy sikere volt temati-
kus számainknak, legutóbb a
Tenger trilógiának. Szívesen
közlünk fiatalokat, és a me-
gyében egyfajta szellemi mû-
helyként is funkcionálunk.
Létezik a Mûhely Baráti Kör

irodalmi estekkel, beszélge-
tésekkel, ahol a szerzôinkkel
találkozhatnak az olvasók.
Fontosnak gondolom, hogy
folyamatosan ápoljuk a kap-
csolatot a gimnazistákkal is,
hiszen a fiatalok ebben a
korban a legfogékonyabbak
az irodalomra. 

– Új könyve különös kötet, me-
rô töredék. Eddigi munkásságá-
tól nem idegen ez, de ilyen egyér-
telmûen még soha nem fejezte ki
érdeklôdését a befejezetlen iránt. 

– Ez a kötet egy folyamat-
nak a végeredménye, ami va-
lamiképpen a Szabadkai vil-
lamos ciklus idején indult el.
Azután továbblépés lett efelé
a Vivaldi naplójából, ahol
többszörös fikcióba vannak
beágyazva a szövegek. A tö-
redékesség valamiképpen
mindkét ciklus jellemzôje
volt. Amikor ezek megjelen-
tek, egy ideig csönd volt ben-
nem, és aztán radikálisan a
töredék felé fordultam, a tö-
redék izgatott. A töredék
alatt jelen esetben nem azt
értem, hogy elkezdek egy
verset, aztán félbehagyom,
mert nem tudom befejezni,
hanem azt, hogy eleve töre-
déket teremtek, azzal a szán-
dékkal, hogy a töredékben
ott lehet a teljesség. Egy
mondattöredék is lehet épp
olyan sokrétû, mint egy vég-
legesre csiszolt vers. 

– Ebbôl a kötetbôl – a Vivaldi-
val ellentétben – hiányzik a keret.
Nincs egy fogódzó, nincs egy tér,
ahová elhelyezhetnénk a frag-
mentumokat. Ez szándékos volt?

– Minden töredéknek ma-
gában is meg kell állnia. Az
olvasó ellehet egy-egy töre-
dékkel, nem kell ehhez sem-
mi kapaszkodó. Az is nyil-
ván inspiratív lehet a befo-
gadónak, ha önmaga talál rá
arra, hogy ezek a töredékek
hogyan kapcsolódhatnak
egymáshoz. Vagy éppen
figyelhet arra, hogyan tér
vissza egy-egy motívum, mi-
ként módosul. Vagy ô maga
folytathat egy megkezdett
hasonlatot. Az alkotás folya-
mán mindvégig valamiféle
zenei kompozíciót képzel-
tem, pontosabban mondva
az formálódott a négy év
alatt. Az munkált bennem,
hogy amikor összeáll a sok-
féle töredék, annak zenei íve
legyen. Minden töredék
képvisel egyfajta zeneiséget.
Ahogy meghalljuk ôket, rö-
videbben vagy hosszabban,
abban már mûködik valami-
féle zene. Mindebbôl logi-
kusan következett, hogy ép-
pen idôben találtam rá Bál-
ványos Juditra és Varga
Zsoltra, akik improvizatív
zenét játszottak mind a gyô-
ri, mind a budapesti (Lud-
wig Múzeumban tartott) kö-
tetbemutatón. Rendhagyó
módon együtt, egymásba
játszva mûködött a szöveg
és a zene.

– Idôközben. Egyszerre na-
gyon egyszerû, és nagyon elgon-
dolkodtató a cím…

– Két lényeges tényezô mi-
att adtam ezt a címet. Elô-
ször is az idô az egyik legfon-
tosabb fonala a kötetnek. Az
idôvel való bíbelôdés állan-
dóan jelen van, ezt szerettem
volna jelölni a címben is.
Másrészt pedig régóta érde-
kel bizonyos köznapi szavak
mûködése. Ha teljesen hét-
köznapi kifejezéseket kieme-
lünk a környezetükbôl,
többletjelentést kapnak,
mint jelen esetben is. Az idô-
közben szót milliószor leír-
juk, kimondjuk, anélkül,
hogy belegondolnánk, mi-
lyen mélyebb értelme is le-
het. Rendkívül izgalmas szá-
momra, hogy a költészet kö-
zegében miként lehet vissza-
adni a köznyelv szavainak
összetettségét.

Karafiáth Orsolya
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Töredéket teremteni
Beszélgetés
Villányi Lászlóval
Az már nem újdonság, hogy parkokba mûromokat építenek, es-

ti romantikus légyottok helyszínének. Az sem újdonság, hogy ré-

gi szobroknak, verseknek csak apró darabjait, részleteit találják

meg. Az a kísérlet viszont, amit Villányi a legutóbbi, Orpheusz

Kiadónál megjelent kötetében, az Idôközben végrehajt – példa

nélküli. Errôl a merész vállalkozásról kérdeztem ôt, valamint ed-

digi pályáról, és lapjáról, a gyôri Mûhelyrôl. 
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■ Az ifjú Lin-csi egy nap Tajjüan város-
ka utcáin haladt. A város gazdag volt,
csaknem fényûzô, de nem hûvös, büsz-
ke, sokkal inkább derûs, mosolygó. Lin-
csi szívesen nézelôdött volna szép házai
között, figyelte volna lakóinak életét.
Úgy képzelte, itt mindenki idôtlen nyu-
galomban, csendességben és jó egész-
ségben él. Akár az égi birodalmak váro-
sainak lakói, csodakútjaik vizének és
csodafáik gyümölcseinek köszönhetô-
en. Nyári virágok könnyû illata lengett
mindenfelé. 

– Tízezerszeres boldogság! – hallotta
hirtelen egészen közelrôl a köszöntést
Lin-csi, s ettôl még jobb kedvre derült.
A tao barát hangját ismerte fel, de egy
teremtett lelket nem látott maga körül
az utcán. Ám amikor kettôt elôre lépett,
egy ház sarka mögül valóban a csapzott
hajú vándor mosolygott rá. – Tízezer-
szeres boldogság! – köszöntötte még
egyszer, összetett kézzel kétszer megha-
jolt ünnepélyesen, olyan mélyen, hogy
fejével a földet érintette, majd fölegye-
nesedett. 

– Ahol élnek, ott halnak is, jó barát!
Tömjén lengi át virágok illatát. 
Gyere, mutatok egy szép temetést! –

szólt vidáman Lin-csihez, mintha tréfát
akarna ûzni vele. Máris megragadta a
könyökét, sietôs léptekkel vezette kife-
lé a városból, egyre szélesebb utcákon.
– Nemrég indult el a gyászmenet a Mé-
hek Pihenôjének Pavilonjából. Ott ra-
vatalozták föl a halottat, ott állt a ko-
porsó hét teljes héten át. A város min-
den rendû és rangú lakója ellátogatott
oda, seregestül hordták a ravatalhoz a
halotti áldozatra szánt ajándékokat. A
pavilonból éjjel-nappal hegyeket rendí-
tô hangos jajveszékelés hangzott, csar-
nokában száznyolc buddhista szerzetes
tartotta a gyászszertartást, mi meg, tao
barátok, kilencvenkilencen imádkoz-
tunk a lelkéért. De áldoztak itt fôrangú
papok is, nem ám csak ilyen magamfaj-
ta csavargókra bízták. A Mennyei
Gyógyír Tornyában pedig külön oltár-
ra állították a lélektábláját – hadarta el
sebesen Lin-csinek a gyászhetek szertar-
tásait a tao barát. – Tegnap egész éjsza-
ka a pavilon fényesen kivilágított ter-
meiben lakomáztak a gyászolók, két
színjátszócsoport, mutatványosok, ar-

tisták, zenészek és
énekeslányok szóra-
koztatták ôket. Szol-
gák százai hordták
az enni-inni valót
óriás ezüsttálcákon.
Olyat te még nem
láttál, barátom! –
lelkesedett tovább, s
eközben már hallot-
ták is a gyászmene-
tet kísérô zenészek
harsogását.

A menet épp akkor
fordult a város széli
parkban álló áldo-
zati sátrak felé, ami-
kor Lin-csiék odaér-
tek. A sort a halott
lánya vezette, aki
megtörten, szaka-
datlan zokogva, me-
zítláb támolygott a
koporsó elôtt. A koporsót tizenhat sö-
tétzöldbe öltözött ifjú vitte vállukra
fektetett rudakon, a többiek mind fe-
hér ruhában követték. A végeláthatat-
lan hosszúságú sort jobbról és balról a
halotti zászlók, jelvények és ajándékok
hordozói kísérték.

Lin-csi valóban nem látott még ehhez
hasonlót, csak tátotta a száját. – Vajon,
ki örvendhet ekkora tiszteletnek, ki gyô-
zi ezt a pompát? – töprengett el kis idô-
re, de nem tudta megkérdezni a tao ba-
rátot, annyira lenyûgözte a látvány.

– A Kagylófény Templomba mennek,
ott helyezik el a koporsót. A halott
nemzetségének örökjogú temetkezési
helye a szentély – súgta Lin-csi fülébe a
barát. – Az eltávozott egyik leánya csá-
szári feleség, ô maga elsôfokú manda-
rin, a város elöljárója volt. Kiváló elme,
nagyképességû irodalmár, a környék va-
lamennyi buddhista és tao kolostorának
bôkezû támogatója. Hatalmas vagyon
tulajdonosa, palotája úgy áll, mintha
tornyaiból ragyogna fel a Tejút az Égre.
Rokonai, barátai nemes családok sarjai,
hajtûikrôl, süvegük vörös szalagjáról
magad is láthatod magas rangjukat. Na
de a léleknek az égi létben dicsô földi
rang minek? – kérdezte váratlanul szét-
tárt karokkal Lin-csire nézve a tao barát.
Választ azonban nem várt. – Nézd csak
ôket! Nézd csak meg ôket jól! – tette
hozzá, aztán lustán leheveredett a fûbe.

Egy ideig még csendesen bámulta ô is a
gyászmenet lassú vonulását. 

– Elszáll a három tavasz-hónap illata,
elszáll a bíbor-nyár három hava,
elszáll a barna ôsz bágyadt évszaka,
megtalálja házát mindenki maga –
olvasta a vörös vászonra aranyló jelek-

kel festett felírást Lin-csi a mellettük ál-
ló áldozati sátor tetején. A sátorba pil-
lantva fehérbojtos, ezüstszárnyas süveg-
ben egy ifjú császári herceget látott ma-
gányosan trónolni hordszékén. Hullá-
mosan bordázott fehér gyászöltözetét
hímzett ötlábú sárkányok díszítették.
– Léleknek az égi létben dicsô földi
rang minek? – ismételte magában Lin-
csi a barát kérdését, de nem értette, mi-
re akart kilyukadni vele. – Hát, persze,
hogy semminek! De hiszen ezt azok is
tudják, akik itt most gyászolnak. Ez az
egész boldog város tudhatja jól – gon-
dolta Lin-csi, aztán azon tûnôdött, mi
történik a koporsó lakójával, ha odaér-
nek vele a templomba. Mi kezdôdik ott
vele, amikor végre békén hagyják? Ak-
kor kezdôdik a halál? Vagy akkor kez-
dôdik az élet? Lin-csi tudta, hogy ô égi
életének kezdetét várja idelent a földön
türelmetlenül, de mire vár vajon más?
Mire vár? S miért fáj nekik ennyire a ha-
lál? Értetlenül és szomorúan tekintett
az ezüstfolyamként elôtte kígyózó
gyászmenetre. Mellette a tao barát a fû-
ben már édesen hortyogott.  

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  29.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló



■ – Az írói pályafutása egyenesen halad, de
földrajzilag kacskaringós utat járt be. Hor-
vátországban született, Magyarországon
tanult, Jugoszláviában él és dolgozik. Ma-
gyar íróként tartjuk számon valószínûleg az
írói nyelve okán. Ön hogyan határozná meg
a hovatartozását?

– Hol vagyok otthon? Elsô nekifutás-
ra általában erre érzelmes válaszokat
szoktak adni buksi kutyával és pillangós
kerttel, hogy mindenkinek könny szök-
jön a szemébe; azért kezdem éppen így,
mert mást nem mondhatok: én sehol
sem vagyok otthon. Mióta leváltam ti-
zennégy évesen a gyerekkoromról, az-
óta csak egy „Sorgenkind des Lebens”
vagyok, ahogyan Thomas Mann nevez-
te egyik hôsét a Varázshegyben, ma-
gyarra kétféleképpen fordították: „gon-
dok gyermekének” és „az élet féltett
gyermekének”. Egyik is, másik is. Ter-
mészetessé vált, hogy évtizedekre, évek-
re, hónapokra, hetekre tagolódjanak a
helyszínek, országok és nyelvek körü-
löttem. Mielôtt bárki felkapná a fejét,
köszönöm, elvagyok; ahogyan a vakot
se tessék sajnálni, mert nem érti, milyen
a rózsaszín. Azt se gondolja senki, hogy
ilyen a „tipikus” határon túli életforma,
mert ugyanúgy akkor nekem is minden-
ki mindenütt határon túli, hiszen most
sem éppen abban az országban lakom,
ahol születtem.

Tudom, hogy az olvasók fehéren-feke-
tén szeretik, mint a sakkban, hogy ne
kelljen sokat töprengeni a figurák felis-
merésén, lehetôleg az írókat is elhelyez-
ni iskolák, térképek, miegyebek szerint
valamiféle hierarchiában: király, paraszt
és így tovább. De sajnos én nem tudok
sakkozni. 

– Mit gondol, a nyelvbéli különbözôségek
vagy az elválasztó országhatárok milyen
hatással vannak a szerzô-közönség viszo-
nyára? Milyen tapasztalatai vannak?

– A (kettônél) többnyelvû közönség
mindig pártatlanabb és érdeklôdôbb,
ott nincs határontúlizás. Az egymás-
mellettiség híve vagyok, nem az egy-
másutániságé. Nincs annál szánalma-
sabb, mint aki elsorolja, hogy ki is az
író minálunk. És nincs annál demokra-
tikusabb, mint amikor „semleges” or-
szágban szerepelhetek együtt magyaror-
szági írókkal. Tudomásul kell vennie
mindenkinek, hogy az otthoni „oligar-
chia” besorolásai külföldön okafogyot-
tá válnak. Országonként változik az íz-

lésvilág. Egyes írók többnyelvûsége ter-
mészetes jelenség, és az is, hogy min-
den nyelvi közeg szuverén. Van, aki
ezen a nyelven jön át, van, aki amazon.
De parancsszóra senki sehova…

– Az idei Könyvhétrôl írt publicisztikájá-
ban éles hangon bírálta a könyvpiac való-
ban szánalomra méltó állapotát. A „big-
brádörös” dedikálások mellett szerepeltetett
eladhatatlan és alacsony példányszámban
nyomtatott szépirodalomra gondolok. Ez
talán csak itteni sajátosság?

– Még véletlenül sem azért nyilatkoz-
tam és írtam kritikusabban az idei Ün-
nepi Könyvhétrôl, mintha bármely más
ország hasonló rendezvényével, tevé-
kenységével próbálnám összevetni. Ha
jól emlékszem, hatszor szerepeltem ed-
dig a százhúszas listán, amikor dedikál-
tam is. Büszke voltam erre, mert úgy
éreztem, rangja volt a listának és a dedi-
kálásnak is. Elôször tapasztaltam az
idén, hogy az Ünnepi Könyvhét farvi-
zein könnyedén kalózkodtak azok, akik
néhány silány botránykönyvön akarnak
meggazdagodni. Ám tegyék, csak ne ott
és ne akkor vegyüljenek el azok, akik-
nek éppen arra semmi keresnivalójuk.
Teremtse meg a giccs és a lektûr is a ma-
ga ünnepét, hagyományát. A média ez-
úttal róluk szólt, és nem a kortárs szép-
irodalomról. A média túlzottan pénz-

szagú igyekezete arra irányult, hogy el-
mossa a határokat könyv és könyv kö-
zött. Talán az „írni mindenki tud” elve
alapján, ahogy énekelni is, nem tudom.
Azért megjegyzem, kocsmai énekesnô-
ket mégsem „aidáztat” az Opera. 

Azt sem értettem, az idén mi célt szol-
gált egyáltalán az a lista, ami százhúsz-
ról szinte parttalanná vált, amire bol-
dog-boldogtalan bármivel felkerülhe-
tett, fogalmam nincs, kik által látott,
elôzsûrizett „könyvek” alapján?  

– Ha már felemlítettük a könyvheti kiállí-
tást; a Farkasok órája címû kötete erre az
alkalomra jelent meg.

– Ez a Gimnazisták folytatása, amit a
megjelenés is jelez: az elsô rész a tava-
lyi, a második pedig az idei Könyvhét-
re jelent meg a budapesti Magyar
Könyvklubnál. Mindkettô önéletrajzi
regény, tehát vállaltan „azonosítható-
ak” a szereplôk és a helyszínek. A két
könyv között az alapvetô különbség az
indíttatás. Amíg az elsô részhez, a pécsi
gimnáziumi évek leírásához hathatós
baráti biztatásra, a családom kitartó tü-
relmére volt szükség, hiszen egy generá-
ciós regény volt a tét, addig a folytatást
a bizonyítás konok magányában írtam,
olyan belsô titkokat is felfedve, amivel
a saját környezetemet is megleptem. Ez-
úttal kevésbé kötötték a kezem az aggá-
lyok, hogy vajon valakirôl leírhatok-e
ezt vagy azt, esetleg valaki miatt kiha-
gyok egy egész fejezetet. 

A kontinuitást ne úgy várja tôlem az
olvasó, hogy annál a mondatnál folyta-
tom a történet, ahol a Gimnazistákat
abbahagytam. Tehát Pécs után nem a
szegedi JATE következik, ahol ezt köve-
tôen diplomáztam. Nem a kronológia

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

Parancsszóra sehova
Beszélgetés
Kontra Ferenccel



és a helyszínek hagyomá-
nyos linearitása jelenti a
cselekmény folyamatossá-
gát, hanem egy személyi-
ség alakulásának története.
Az elsô részben a külföldi
gimnázium és a horvátor-
szági család közötti ingá-
zás ritmusára épül a cse-
lekmény, a Farkasok órájá-
ban viszont már a Föld két
féltekének, Ausztráliának
és Szarajevónak az ellenté-
tére épül ugyanolyan sors-
szerûen a cselekmény.
Mindkét kötet címoldalán
szerepel a fotóm, ami nem
egoizmus, hanem a miliô
visszaadása, hiszen úgy-
sem ismer fel a nagykö-
zönség, csak kevesen is-
mertek azokban az évek-
ben. Én azt vállalom, hogy
változom. Nemcsak fizika-
ilag, hanem ahogyan és
amit írok, az is más lesz,
mert nekem unalmas foly-
ton ugyanolyannak lenni.
Nem akarom magamban
megállítani az idôt.

– Részlet az Úgy törnek el cí-
mû írásából: „A körülmények
részletezése jobban lekötötte a
hallgatóságot, mint a középrôl
kiragadott töredék, amelynek
jobban éreztem éles széleit,
mint megnyugtatóbb közepét; olyan nyugta-
lanítóan hatott rám, mint amikor a kismuta-
tót törik le az óráról, és bizonytalanságban
hagynak, hogy most fél van, de vajon melyik
órának a harminc perce, mert sohasem úgy
törnek le a dolgok, ahogyan célszerûbb volna,
hanem szándékosan hirdetik öntörvényûsé-
güket”. Röviden védje meg a rendhagyó for-
mákkal létrehozott munkáinak stílusát. A
Gimnazistákról szólva például Márton
László az Élet és Irodalomban a mûfaji meg-
határozhatatlanságot mulasztásnak nevezte.

– Talán akkor rendhagyónak számí-
tott a Gimnazisták egyes fejezeteinek
stílusa, amikor a Holmiban, a 2000-
ben, az Élet és Irodalomban és a Tisza-
tájban megjelentek. Aztán a könyv
után, lehet, hogy nem véletlenül, má-
sok is felfedezték az addig állóvíznek ti-
tulált hetvenes éveket. Hogy mégis van
értelme a rockzenés felidézésnek, és en-
nek az elbeszélésmódnak, azt két pálya-
társam is igazolta az idei Ünnepi
Könyvhéten, akik hasonló módon, tár-

caszerû írásokból raktak össze önélet-
rajzi jellegû könyvet.

Az Úgy törnek el az egyetlen, ami tel-
jes egészében leszedhetô a hálóról.
Minden szempontból kilóg a sorból. A
rövid mondataival, egymásra épülô tör-
téneteivel a legszélesebb olvasóréteghez
szól. Biztosan nem tudnám folytatni, és
ennek valóban formai okai vannak.
Ennyit bírt el ez furcsa alakzatokból
építkezô seholsincs világ, ahol minden
éppen „úgy törik el”, hogy ne lehessen
többé összeilleszteni. Az alkalmazás
okát is elmondhatom, még ha nagyon
ezoterikusan hangzik is: nemcsak az
embereknek, hanem a tárgyaknak, föld-
rajzi térségeknek is az emlékezés a lel-
kük, meggyôzôdésem szerint az utóbbi-
ak is „génjeikben” hordozzák, miért ép-
pen úgy törnek el, ahogyan.   

– Min dolgozik, mi a soron következô na-
gyobb szabású írása? 

– Közremûködöm a két már említett
könyvheti kötetem angol nyelvre fordí-
tásában. Reményeim szerint egy kötet-
ben jelenhetnek meg, ugyanis ezt a ter-
jedelmük is megengedné. Közben egy
újabb regénybe kezdtem, amivel folyta-
tom ezt a „neolélektani” irányzatot.

Szakonyi Dávid
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Kontra Ferenc – író
Született: Darázs (Horvátország), 1958.
A középiskolát Pécsett, a Nagy Lajos Gimnáziumban végezte 1977-ben, a JATE Böl-
csészettudományi karán diplomázott 1982-ben.
1982–87 az eszéki Magyar Képes Újság irodalmi szerkesztôje, 1987–91 az újvidéki
Új Symposion irodalmi szerkesztôje, 1992–1997 a szabadkai Üzenet folyóirat szer-
kesztôségének tagja, 1991–2001 a Magyar Szó mûvelôdési rovatának munkatársa,
majd szerkesztôje, 2001-tôl a Kilátó szerkesztôje. A Magyar Írószövetség tagja.
Móricz Zsigmond-ösztöndíj (1994), Artisjus-ösztöndíj (1995), Herrenhaus-Edenko-
ben, irodalmi ösztöndíj (2000).
Díjak:
Sinkó Ervin-díj (1987), a Forum Könyvkiadó Regénypályázatának elsô díja (1987),
Szirmai Károly-díj (1992), a Holmi novellapályázatának díjnyertese (1997), Híd-díj
(1998), az I. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny elsô díja (2001).



■ – A Holnap Kiadó ügyvezetô
igazgatójával augusztus végén
beszélgetünk. Ilyenkor a legaktuá-
lisabb téma a tankönyveket is
megjelentetô kiadóknál az iskola-
kezdés. Mielôtt belelapoznánk a
II. félév kiadói tervébe, kérem, be-
széljen a Kiadó és az iskolák kap-
csolatáról! 
– Elkészítettük a második félé-
vi tematikus tervünket, amit
az elsô félévi forgalom alapján
keményen meg kell nyirbál-
nunk. Úgy tûnik, azokat az el-
képzeléseket, amelyek ebben a
tervben megfogalmazódtak,
nem tudjuk 100%-ig valóra
váltani. Bár két dolog is okot
ad a reményre, egyrészt az,
hogy a tankönyvkiadás ki-
adónk profiljának elég jelen-
tôs részét képezi. Nagy pél-
dányszámú történelemköny-
veink valamint filozófiaköny-
veink vannak. Az elmúlt évek-
ben kialakult egy olyan óriási
nyelvkönyv-skála, amely fel-
öleli az angol, német és fôleg
az olasz nyelv oktatását. Janu-
ár óta várjuk, hogy beköszönt-
sön a szeptember, mert ennek
forgalma szükséges ahhoz,
hogy kiadónk kiegyensúlyo-
zottan mûködjön és továbbra
is megfelelô mûszámmal je-
lentkezzen. Két boltunk fel-
adata 29 iskola tankönyvvel
való alapellátása. Nagy fel-
adat, komoly fizikai munka,
rendkívül precíz részmunká-
kat igényel, de elvállaltuk, és
csináljuk azért, hogy – egyfe-
lôl – ezek az iskolák, amelyek
bizalommal vannak irántunk,
továbbra is partnereink legye-
nek. Másfelôl pedig azért,
hogy egy olyan többlet árbe-
vétel képzôdjön, ami aztán a
Holnap Kiadó könyvkiadásá-
ba be tud épülni mint forgó-
eszköz. 

– Ön, ha jól emlékszem, közgaz-
dasági egyetemet végzett. Most
akkor a közgazdászt kérdezem,
hogyan látja a saját helyzetüket,
és a hazai könyvkiadásét?

– Sajnos egyre veszít az em-
ber az optimizmusából, ez az
érzés ebben az évben erôsö-
dött meg bennünk, nemcsak
bennem, mert a saját közgaz-
dász véleményemet – hogy
igazam van-e – mindig kont-
rollálom azokkal a barátokkal,
akik szintén vezetô funkciót
töltenek be a könyvkiadásban.
Nagyon nagy baj, hogy elsza-
kad a könyvkiadás ritmusa a
kereslet ritmusától. Eddig még
ezt a csapást valahogy: forgó-
eszközzel, hitellel és azzal a
kamattámogatási hitellel, ame-
lyet az állam biztosít szá-
munkra, parírozni lehetett.
Most is lehet, de a tendencia
nem jó, rendkívül észnél kell
lenni annak, aki pénzzel gaz-
dálkodik, hogy a bevételi oldal
legalábbis reményt adjon arra,
hogy követni lehessen a kiadá-
sokat. Idén, 2003 elsô hét hó-
napjában fogalmazódott meg
bennünk, hogy talán az tudja
könnyebben folytatni az évet,
akinek tartalékai vannak. Ed-
dig a készlet csak nyomta az
ember közgazdász-lelkét, az
értéke a könyvvizsgáló szemé-
vel túl magas volt. Most pedig
azt mondom, ez a készlet átse-
gíti a Kiadót azon a nehézsé-
gen, ami szerintem pillanat-
nyilag a szakmában van. 

– Hol van a bajok gyökere? Mi
ennek a lényege? 

– A lényege az, hogy minden
teher a könyvkiadást sújtja. A
kereskedelem hozzászokott egy
viszonylag jó vásárlóerôhöz és
az ebbôl adódó forgalomhoz,
ami most komolyan megcsap-
pant. Emiatt a bizományban
lévô könyvek ellenértékéhez
rendkívül nehéz hozzájutni.
Márpedig az új könyvek elôál-
lítását finanszírozni kell. 

– Hány százalékot kénytelen a
kiadó odaadni a kereskedôknek,
és mennyi idô alatt jön vissza a
pénz? 

– Az árrés mértékét illetôen
nagy a szórás, és ez különbö-

zô feltételekhez van kötve.
Sok esetben aránytalanul ma-
gas. Az a helyzet, hogy az el-
adást követôen, hosszú ideig
nem kapjuk meg a könyvek el-
lenértékét. A fizetés bizalmi
kérdéssé vált a kiadó és keres-
kedô között. Rendkívül erô-
szakosnak és offenzívnek kell
lennie annak, aki a pénzéhez
hozzá akar jutni a könyvki-
adásban. 

– Két boltjuk van, a Holikon a
Zenta utca 5-ben, a Tan Társ
Könyvkereskedés a Nyár utca 14-
ben. Adnak valami kedvezményt
ilyenkor az iskoláknak? 

– Persze. Ez egészen más,
mint a normál könyvkiadás,
az árrés mértéke alacsonyabb,
viszont az eladott áru mennyi-
sége nagyobb, és az iskolák rö-
vid idô múlva fizetnek. 

– Hamarosan el kell kezdeni
készülniük a téli könyvvásárra,
nyomdába kell adni azokat a
könyveket, amiket akkorra
szánnak. 

– Ha ezen a helyzeten túl le-
szünk, kiadói tervünket kell
megvalósítanunk. Elôkészü-
letben lévô kiadványaink már
csak apróbb simításokra szo-
rulnak. Megállapodásokat kö-
töttünk a nyomdákkal, gya-
korlatilag csak az kell, hogy
fellendüljön a piac a második
félévben. Folytatjuk Bálint
Ágnes köteteinek megjelente-
tését (Lepke az írógépen, A
szitakötôk szigetén), kiadunk
egy népmesegyûjteményt is.
Az ifjúsági könyvek között
szerepel egy új Mándy-kötet
(az Arnold, a bálnavadász),
amelyet Réber-illusztrációk
díszítenek. Gál Zsuzsa ifjúság-
nak szóló zenei könyvsoroza-
tának következô tagja Beetho-

venrôl szól. Jack Londontól
megjelenik A vadon szava. Új
Maugham-kötet lát napvilá-
got, az Örök szolgaság, és egy
Móra-regény, Daru utcától a
Móra Ferenc utcáig. Különös
hangulatú meseregénnyel is
meglepjük az olvasót, Balázs
Ágnes Mese a mesérôl cím-
mel. Építészeti sorozatunk kö-
vetkezô tagja (Lechner Ödön-
rôl) karácsonyra jelenik majd
meg. Hasonlóan szép kivitel-
ben, mint az elôzôek. Igényes
Reich Károly-albummal is ké-
szülünk a téli ünnepekre. Re-
méljük, hogy a Richter-könyv
iránti érdeklôdés nem lany-
hul, ezért a kötet utánnyomá-
sát tervezzük. 

Új, friss hangvételû tan-
könyvünk a három fizika-
könyv dr. Karácsonyi Rezsô-
tôl. Kezdô nyelvkönyv-soro-
zatunk, amely 29 tagból áll,
két nyelvvel, a japánnal és a
héberrel bôvül. A kicsiknek
szóló nyelvkönyv-sorozatot
indítunk. Lesz német aforiz-
magyûjtemény, megjelenik
Orbán Györgyi Megértô iro-
dalomolvasás c. könyvének
második kötete szöveggyûjte-
ménnyel együtt. Gondosko-
dunk róla, hogy újra kapható
legyen pl. a Tündér Lala, a
Május 35, a Kétévi vakáció.
Nagy kérdés, hogy mindezt
hogyan tudják megvásárolni
az olvasók. Úgy tûnik, az em-
berek szívesen vásárolnak a
gyerekeiknek, de a saját szó-
rakozásukra keveset költe-
nek. Mit lehet tenni? Szembe
kell nézni a könyvkiadás
problémáival és azokat rend-
re megoldani. 

Csokonai Attila 
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Új lendület
a második félévre
Beszélgetés
Milkovich Eszterrel
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■ – Ismeretes: ön Eötvös-kollégis-
ta volt 1945 és 1950 között. Mi-
lyen szakmai-erkölcsi útravalót
adott ez a szellemi mûhely, meg
persze az egyetemi angol–francia
stúdium az oktatói, szerkesztôi,
esszéírói, mûfordítói, mi több: a
diplomáciai pályán?

– Az Eötvös-Collegiumnak
meghatározó jelentôsége volt
egész életemben. Egy vidéki
város, Hódmezôvásárhely pe-
remén születtem, csepered-
tem, serdültem. Szegény em-
berek gyermekeként a képzele-
temmel álmodtam jobb sorsot
magamnak. S tevékenyen tol-
dottam meg fantáziámat: ol-
vastam, mûvelôdtem. Minden
érdekelt, de kivált az iroda-
lom, történelem, a földrajz, s
persze a mûvészetek. S amikor
ott tartottam, hogy már min-
denfélérôl tudok valamit, csak
éppen azt nem tudom, mit is
akarok magammal kezdeni,
fölvetôdött egy lehetôség.
Egyik tanárom javasolta: je-
lentkezzem az Eötvös-Collegi-
umba. Abba az intézménybe,
amelyet a párizsi École Nor-
male Supérieure mintájára
Eötvös Loránd kezdeménye-
zésére alapítottak, s apjáról,
báró Eötvös Józsefrôl nevez-
tek el. Ezt is, mint francia „föl-
menôjét”, hivatalosan tanár-
képzônek titulálták, de valójá-
ban tudósokat nevelt. A felvé-
telin évenként száz–százhúsz

jelentkezôbôl válogattak, és
csodák csodájára, én, a világ
végérôl érkezô ifjú is bekerül-
tem – Keresztury Dezsô akko-
ri igazgató jóvoltából – a föl-
vett nyolc–tíz közé. Elképzel-
hetô, hogy mit jelentett szá-
momra a vidéki elhagyatott-
ságból, kilátástalanságból a
mûvelôdés, a kultúra, a társa-
ság ilyen közegébe, mûhelyé-
be csöppenni. Az Eötvös-Col-
legium szigora és szeretete in-
dított el azon az úton, amely a
könyvkiadás, a mûfordítás, az
esszéírás hivatása és egyéb fog-
lalatosságok felé vezetett.

– Az Eötvös-Collegium legendá-
jának és valóságos történetének –
amelyet aztán annyi egykori kollé-
gista teljesítménye és tartása tanú-
sított – fontos részét képezi az az
erkölcsiség, amelyet ott megköve-
teltek és tartósítottak...

– Kezdjük egy névsorolvasás-
sal: az elsô nemzedékbôl került
ki például Kodály Zoltán, Ba-
lázs Béla, Eckhardt Sándor,
Horváth János, Kuncz Aladár,
Laczkó Géza, Szabó Dezsô,
Szekfû Gyula. A két világhábo-
rú közt onnan indult többek
között Bay Zoltán, Benda Kál-
mán, Féja Géza, Gyergyai Al-
bert, Jékely Zoltán, Képes Géza,
Kosáry Domokos, Lôrincze La-
jos, Mályusz Elemér, Országh
László, Ortutay Gyula, Sárosi
Bálint, Sôtér István. S a magam
generációjából például Domo-

kos Mátyás, Lator László, Szász
Imre. A fenti listából is kitet-
szik: túlnyomórészt olyanok,
akik a magyar tudományos és
mûvészeti életnek nem csupán
legmagasabb minôségét képvi-
selték, hanem erkölcsileg is a
legfeddhetetlenebbek voltak.
De persze politikai életünk var-
gabetûit és buktatóit némelyek
nem tudták kikerülni. Ám még
akik elbuktak az erkölcsi-embe-
ri vizsgán, azok is kivételes élet-
mûvet hagytak hátra.

– Ismeretes: egyetemi elôadóként,
szerkesztôként növendékeit, mun-
katársait ön választékos ízlésre,
értékítéletre ösztönözte, vagy ép-
pen támogatta ôket ezen törekvé-
sükben. Bizonyos, nem éppen
könnyû idôszakokban mekkora
önállósága, szabadsága volt eb-
ben, miképpen léphetett túl a hata-
lom adta játéktéren, kereteken?

– A szakmaiság volt azokban
a politikailag kockázatos, sôt
gyakran nehéz idôkben az em-
ber erkölcsi menedéke. Az
egyetemen – ahol megbízott
elôadóként mûködtem – „kö-
nyörtelenül” csak mûfordítás-
sal foglalkoztunk. S mivel ez
szinte annyira apolitikus disz-
ciplina, mint a matematika,
valahogy kivédtük a ránk ne-
hezedô nyomást. Azért végül
mégiscsak szakmám szaba-
dabbnak vélt, az univerzitás
kötöttségeihez képest szinte
bohém útját választottam: a
könyvkiadást. Ott a hatalom
követelései némileg közvetet-
tebben nyilvánultak meg, s az
adott szûk játéktéren próbál-
tam élni kisebb-nagyobb lehe-
tôségeimmel.

– Francia, spanyol, portugál iro-
dalomismeretünk tágulása nem
kis részt az ön honosító, magyarí-
tó mûfordítói, illetve szerkesztôi
munkásságának köszönhetô. Mi-
lyen szemlélet jegyében mûködött s
mûködik mindmáig?

– A latin nyelven írt Óma-
gyar Mária-siralom fordítójá-
tól a zsoltárfordító Szenci
Molnár Alberten át, mondjuk
a Nyugat nagyjaiig bôséggel
volt kire-mire támaszkodnom.
Rendkívüli elôdeimet a kezdet
kezdetétôl az vezérelte, hogy
közvetítsék, ide elhozzák az
emberi szellem teljesítményé-
nek legjavát. S legtöbben kivé-
teles áldozatkészséggel, gyak-

ran saját életmûvük rovására is
tették ezt. Mindenkoron – a
pedagógusokhoz hasonlóan –
a nemzet napszámosaiként.
Magam se tehettem mást: szer-
kesztôségi vagy egyéb mun-
kám befejeztével odaláncol-
tam magam a mûfordítás gá-
lyapadjához. És dolgoztam éj-
jel-nappal, szenvedéllyel, sôt
mazochista élvezettel. Mindig
arra törekedve, hogy a szöveg
ne csupán hitelesen megálljon
a maga lábán, de lehetôleg stí-
lusban, mûvészi megközelítés-
ben is az eredetivel vetekedô
minôséget nyújtson.

– Végezetül: akár az elsôrendû
színészek, ön is szinte mindig má-
soknak adta a tulajdon arcát. Be-
letörôdött ebbe, vagy éppenséggel
elégedett azzal, hogy pályája java-
részt így alakult? Vagy megesett
azért, hogy szívesen fölfedte volna
önmagát?

– Ó, én nagy ripacs vagyok.
Mindig nagyon élveztem, ha
más bôrébe bújhattam. A mû-
fordítónak – valóban, akár a
színésznek – ez elengedhetet-
len képessége. Aki konokul ön-
magát kívánja valami módon
megjeleníteni az általa fordított
mûben is, az jobban teszi, ha
más szakmát választ. Amiként
a túl erôszakos, vagy túlságosan
erôs egyéniségû színész sem al-
kalmas „komédiásnak”, hiszen
végül mindent egy kaptafára
húz. Erkölcsiségét azért az em-
bernek nem kell föladnia: ki-
nek-kinek például csak azt sza-
bad vállalnia, amit képes hitele-
sen tolmácsolni. Ami engem il-
let: átváltozókészségem, mimi-
kus hajlandóságom jóvoltából
éppoly szívesen fordítottam
szívbemarkolóan tragikus alko-
tásokat – komoly képpel per-
sze; amennyire kedves volt szá-
momra, ha kópé vagy dévaj
szövegeket magyaríthattam –
tréfásan, vagy „megcsavarva”,
kajlán. És ismétlem: bármily
keserves erôfeszítéssel járt is e
munkám, sosem éreztem áldo-
zatnak, mindig gyönyörûsé-
gem telt benne. Amikor pedig
mégiscsak „kibújt a szög a zsák-
ból”: esszét írtam szerzôkrôl,
korokról, irányzatokról. Ott
már szemléletem a maga teljes
„komorságában” mutatkozha-
tott meg, vagy éppen oldozó
iróniával, öniróniával.

Benyhe Jánossal
beszélget
Nádor Tamás
Alarcón, Amado, Borges, Camus, Cervantes, García Lorca,
Maupassant, Ramos, Rosa, Stendhal – néhány név, szinte ta-
lálomra, azok közül, akiket tetôtôl talpig átröntgenezett,
akiknek a bôrét magára öltötte, személyiségét és mûvét kive-
sézte, arcához-arculatához, egész lényéhez hasonult. Egy nyel-
vi klón azonosuló képességével, s egy vérbeli ripacs élvezeté-
vel. Gyökeresen átültetve ôket a magunk közegébe, mégis úgy,
hogy hajszálra, s persze szellemi sejtjeikben is egybevágjanak
önmagukkal. A francia, spanyol, portugál literatúrában úgy
elmerülve, hogy azért soha föl ne adja önnön minemûségét,
minôségét, mímusi szerepében is megôrizve szemléletét. Mely-
nek habarcsa: szakmai szigor, szorgalom, elévülhetetlen erköl-
csiség. És persze mindez valamiféle szelíd-komoly, vagy éppen
dévaj-ironikus háttérvilágítás – elô- és erôterében.

E M B E R  É S  G O N D O L A T
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■ Az idézett mondatot a százhetvenöt
éve született Lev Tolsztoj egy hónappal a
halála elôtt, nyolcvankét éves korában je-
gyezte fel a naplójába három esztendôvel
azután, hogy a haláláról költött álhír be-
járta a világot. Ady Endre akkor azt írta a
Budapesti Naplóban: „Ô a mi lelkiismere-
tünk volt, igen, a mai embereké. Érezte az
összes milliók helyett, hogy nagyon-na-
gyon boldogtalanok vagyunk./…/ meg
nem váltott bennünket, de sokszor meg-
szelídített és megvigasztalt.”

1928-ban Kosztolányi Dezsô a Tolsztoj
születésének századik évfordulójára írt
esszéjét így vezette be: „Tolsztoj Nyiko-
lajevics Leóról kell írnom /…/ Csak egy
cikket. Mintha azt mondanák: »Szóljon
valamit a világegyetemrôl, de röviden és
tömören«”. Thomas Mann
ugyanezen alkalomból:
„...míg a háború tombolt,
gyakran gondoltam rá, hogy
talán nem mert volna kitörni,
ha tizennégyben még nyitva
lett volna a Jasznaja Poljana-i
aggastyán átható, szürke sze-
me /…/ és senki sem lépett
helyébe, aki hozzá hasonlítha-
tó lett volna. Európa kocsiját
elragadták a megvadult lovak,
gyeplôjét nem fogta és ma
sem fogja senki.”

Az emberi létezésnek, sors-
nak és gondolkodásnak aligha
van olyan alapkérdése, amelyet
Tolsztoj ne vizsgált volna meg,
s mindenrôl, a tekintélyeket
sem kímélve mondott véle-
ményt. Az életmûvében kirajzolódó szel-
lemi portréjához világnézetének sokat
emlegetett ellentmondásossága – különö-
sen a vallás, a tudomány, a mûvészet és a
civilizáció kérdéseiben –, éppúgy hozzá-
tartozik, mint az elveihez való kitartó hû-
ség és ragaszkodás. „Meggyôzôdésem,
hogy csupán a buta és korlátolt emberek
nézetei közt nem találni ellentmondást”
–jegyezte fel egyik mondatát Dusan Ma-
kovicky, a Rózsahegyrôl származott or-
vos, aki 1904-tôl a nagy író mellett élt s
„jegyzôkönyvezte” minden szavát.

A Jasznaja Poljana-i próféta (sokan re-
metének nevezték, pedig az egyáltalán
nem volt) viszont következetesen elítélte
a magukat keresztényeknek tituláló nagy-
hatalmak expanzív politikáját, a soviniz-
must, a vallási és etnikai kisebbségek, a
másképpen gondolkodók üldözését, s

még a nézeteit dogmákká merevítô tolsz-
tojánusok korlátoltságát is. Sokat megsej-
tett a huszadik század rémségeibôl, még-
is hitte, hogy a megigazulás lehetôsége is
megadatott a világnak. 1908 decemberé-
ben mondotta Makovickynak: „ Abban a
hitben halok meg, hogy a patriotizmus, a
rasszista nacionalizmus kimúlik a világ-
ból. Isten mentsen a faji alapon való egye-
süléstôl!”

Tolsztoj a szépirodalom valamennyi
ágazatában maradandót alkotott, de alko-
tó mûvészetének csúcsát a három, korsza-
kos jelentôségû nagyregényében érte el.
(A harmadikat, a Feltámadást 1899 de-
cemberében fejezte be, a következô év-
ben már magyarul és szlovákul is megje-
lent Magyarországon.)

Az elmúlt század hetven esztendején át
Oroszországban, majd a szovjet blokk-
hoz tartozó országokban igazából csak
Tolsztoj szépirodalmi írásait fogadták be,
gondolatairól a lenini kanonizálást köve-
tôen – nagy mûvész volt, de „gyenge fi-
lozófus” – negatív értékelést illett s köve-
teltetett adni. Akár szelídebb formában
is, ahogy egyik „vezetô” irodalomtörté-
nészünk Tolsztoj születésének 150. év-
fordulóján: „valódi tanítását nem prédi-
kációiban, hanem nagyregényeiben
mondta ki.” Korszakunkban, azt hiszem,
Török Endre, kiváló Tolsztoj-kutatónk
volt az elsô, aki elemzéseiben vállalkozni
mert az életmû gondolati egységének bi-
zonyítására: „Tolsztoj, a mûvész és
Tolsztoj, az erkölcsfilozófus feltételezi és
szimmetrikusan kiegészíti egymást” – ír-
ta már 1960-ban.

Tolsztoj szépirodalmi mûveiben minden
felszívódott, ami benne élettapasztalat-
ban, megfigyelésben, tárgyi tudásban, ben-
sô lírai érzésben idôrôl-idôre felhalmozó-
dott. Kosztolányi szerint: „Ihlete a pontos-
ság, varázsa az emberiesség. Milliárd és

milliárd eshetôség közül
mindig kitalálja, hogy va-
laki egy adott helyzetben
mit mond, hogy mozog,
miképpen cselekszik.”
Egyébként ami az alkal-
masint egy-egy kontextu-
sából kiragadott mondat
alapján egészében is hala-
dás-ellenességgel vádolt
„prédikációit” illeti: tanul-
ságos lenne legfrissebb ta-
pasztalataink prizmáján át
sorra venni, újra értékelni
a közvetlen formában ki-
mondott tolsztoji gondo-
latokat. Sokban el kellene
ismernünk igazát. Szem-
léltetô példaként említjük
itt az alábbi kettôt.

Az újkor vége címû, 1905-ben kelt ta-
nulmányában írta: „az emberek félelme-
tes erôfeszítéssel harminchat emeletes há-
zat építenek /.../ ahol nem nô fû, nincs
fa, ahol poshadt a víz és a levegô.” A ter-
jeszkedô civilizáció és a természet közöt-
ti diszharmóniáról beszél, ítéletét napja-
inkban közhelyekké vált variációkban lát-
hatjuk viszont.

„A zsarnokság alatt bármi megtörténhet”
– jegyezte fel 1896-ban naplójában, s a fé-
lelemtôl akarván megszabadítani az em-
beri együttélést, több száz helyen ír a ha-
talmi és mindenfajta más erôszak ellen. A
soha nem látott XX. századi erôszakot át-
élt emberiség számára az erôszak és az erô-
szak nélküliség a Tolsztoj-irodalom témá-
jából mindennapi gondjainak témája lett.

Gerencsér Zsigmond

„A világhoz való viszonyunkat
pedig építsük fel az ész
és a szeretet alapján”



iment a divatból a tár-
ca. Mert ami a közem-
berrel történik, senkit

sem érdekel. Csak az, ami a
korrupt politikussal történik,
fôleg azzal, aki tele szájjal kor-
rupcióval vádolja az ellenfél
politikusait, meg ami a rock-
sztárral, a pop-sztárral, a fut-
ballsztárral történik, és a top-
modellel, a filmsztárral, a For-
ma egyes-sztárral, a testépítô-
sztárral, a pornósztárral, a
sztárpolitikussal, a sztárügy-
véddel, a Big Brother-sztárral,
Monica Lewinskyval, a sztárri-
porterrel, a sztársebésszel és a
kuruzslósztárral, Ciccioliná-
val, a megkerült sztárkutyával,
az állatkerti sztárcsimpánz-
zal… Az átlagember senkit
sem érdekel, mert normális,
hétköznapi, dolgozó ember-
nek lenni nem is vonzó és
nem is kifizetôdô. 

Gondoltam, írok egyszer egy
tárcát. Olyan régimódit, igazit.
Ítélje meg az olvasó: kellemes
olvasmány? Írjak máskor is? 

*
Madame Roinchais, vagyis az

én kedves párizsi Julie barát-
nôm nagyon nyugtalanul itta a
kávéját egy szép augusztusi reg-
gelen, mert, mint mondta, kü-
lönös dolgok történtek vele éj-
jel, vagyis inkább hajnalban. Ju-
lie özvegy, egyedül él a lányá-
val, Anne-Marie-val és Goerge-
zsal, az unokájával, egy genne-
viliers-i lakótelepen, Anne-Ma-
rie ugyanis elvált a férjétôl. 

Julie-nek, mesélte, volt egy
rettentô hangosan csörgô éb-
resztôórája, ami azonban el-
romlott, és önállósította ma-
gát. Vagyis nem akkor csör-
gött, amikorra fölhúzták, ha-
nem amikor az eszébe jutott,
és mivel erôs, éles, fülsértô
hangja volt, nagyon zavarta a
családot.

Julie vett egy másik órát,
egy szelídebb hangút, s olyat,
amelyik pontosan akkor éb-

resztett, amikorra beállítot-
ták, így az öreg vekkert ki-
vonták a forgalomból, azaz
nyugdíjba ment. De mivel
elemmel mûködött, azért
még járt, csak az ébresztôjét
nem húzta föl senki.

Csakhogy a tárgyaknak lel-
kük van. Az öreg óra nagyon
kötelességtudó óra volt, ko-
molyan vette a hivatását. Teg-
nap hajnalban, illetve még éj-
jel, amikor egy döglesztô, ká-
nikulai nap után mindenki
hullafáradtan aludt, negyed
négykor megszólalt.

Éles hangja az egész házat
fölverte az éjszakában, nem
csak a Roinchais családot. Ju-
lie úgy földühödött, hogy fog-

ta az órát, és kivágta a nyitott
ablakon, le a harmadik eme-
letrôl. Még hallotta is, amint
nagyot puffant a ház elôtti
parkban, ahogy földet ért.

– Na, hála Istennek – gon-
dolta Julie. – Most aztán vége! 

De az óra még így is, halálo-
san megsebezve, összetörve,
haldokolva teljesíteni akarta a
kötelességét. Nem hallgatott
el, a parkban tovább csöngött
egyre élesebb hangon rikol-

tozva a néma éjszakában, és a
panelházak sima fala fölerôsít-
ve verte vissza az eszeveszett
óracsörgést. 

Arra jött egy csomó fiatal fiú
és lány, akik valami buliról
mentek haza kicsit spiccesen
és nagyon jókedvûen. Borzasz-
tón megtetszett nekik az éjsza-
kában egyedül csörgô vekker,
körülállták és röhögtek, mint a
cirkuszban. Pedig nem volt eb-
ben semmi bizarr. Egy ébresz-
tôóra, mely egész életében a
hivatásának élt, még halálában
is, még a halálán túl is helytállt
és tette a dolgát. Mit lehet
ezen nevetni…?

Julie pedig fönn a harmadi-
kon az ágyban, hirtelen na-

gyon nehéznek érezte a lel-
két. Mintha az öreg óra
olyan közel állna a szívéhez,
akár valami rokon. Persze
tudta, hogy egy vekker csak
szerkezet és nem élôlény, de
a néma éjszakában, melyet
betöltött az óra szívszaggató
csörgése, már nem volt olyan
biztos ebben. És a fiatalok
hahotázása közben nem tud-
ta, velük nevessen-e vagy in-
kább megsirassa az öreg éb-
resztôórát, mint egy hû bará-
tot, megrokkant munkatár-
sat, akit megbocsáthatatlanul
cserbenhagyott.

Julie asszony könnyezett, és
mindent tekintetbe véve szé-
gyellte és egyúttal hülyének is
érezte magát. 

– Igen. Egyszerre bôgtem,
de ki is röhögtem magam. És
izgultam, nehogy a lányom
fölébredjen, és leleplezôdjek
elôtte… Hát most mondja.
Hogy mik történnek az em-
berrel hajnali fél négykor…
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Tárca

Kivételesen egy szakkönyvet
olvasok: Joshua S. Gold-
stein:  „A nemek és a hábo-
rú” (War and Gender) címû
könyvét, amiben a szerzô ar-
ra keres tudományos választ,
hogy a különbözô nemû em-

bereknek milyen a viszonya
a háborúkhoz. A válasz nem
különösebben új, a háború
mindig kulturális konstruk-
ció és a férfiak részvétele
mellett a hölgyek is igen ak-
tívan szolgálják, ha kialakul.
Ami számomra érdekes a
könyvben, az az, hogy úgy
látszik végleg megtört a szo-
ciobiológusok merev ellenál-
lása a csoportszelekciós teó-
riákkal szemben. A háborúra
való könnyû kaphatóságot

csak genetikai tényezôk ma-
gyarázzák és a genetikai té-
nyezôk megjelenését az evo-
lúció csoportszelekciós me-
chanizmusa. A klasszikus
szociobiológia nagyon soká-
ig minden viselkedéssel kap-
csolatos jelenséget, legyen
szó emberrôl vagy állatról,
mindig az egyedi szelekció-
val az egyedek közötti ver-
sengéssel próbált megmagya-
rázni. Az állatok esetében
igaza is volt. Az ember vi-

szont az egyetlen állat,
amely képes egyéni érdekeit
a csoportérdek mögé sorolni,
ha ehhez a kultúrájától biz-
tatást kap. Ez a leglényege-
sebb különbség közöttünk és
az állatok között.

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen, 
kedves Csányi Vilmos?

K



Apáczai
Kiadó
■ Az Apáczai Kiadó országo-
san az alsó tagozatosok által
használt tankönyvek 65%-át
szolgáltatja a tanárok bizalmá-
nak köszönhetôen – számolt
be kiadójuk munkájáról szólva
Esztergályos Jenô, az intézmény
vezetôje. Tavaly négymillió-
hétszáznegyvenezer könyvet
adtak el az összesen 219-féle
tankönyvbôl, amelyek az ô
gondozásukban jelennek meg.
Újdonságaik fôleg az alterna-
tív oktatásra szánt tananya-
gok, mint például a felsôsök
számára írt Etika, a Dráma és
tánc, vagy az Egészségtan ha-
todiktól nyolcadik osztályig.
Segédkönyveik a Napis köny-
vek, napközis és otthon tanu-
ló diákok számára tartalmaz-
nak házi feladatokat magyar
irodalom és nyelvtan, mate-
matika illetve környezetisme-
ret tantárgyakból, egyelôre
harmadik osztályig. Szintén az
Apáczai Kiadó termékei a ma-
tematikai felmérô füzetek el-
sôtôl negyedik osztályig, ezek
egyrészt a diákok teljesítôké-
pességét hivatottak próbára
tenni, másrészt a pedagógusok
számára közölnek diagnoszti-
záló feladatokat. Középiskolai
kiadványaik a magyar iroda-
lom tankönyvei és az ezekhez
írt szöveggyûjtemények kilen-
cedikes és tizedikes tanulók-
nak. A könyvek legkésôbb au-
gusztus 27-ig megérkeznek a
tanintézményekbe.

Korona
Kiadó
■ A Korona Kiadó tankönyvei
az oktatás minden szintjét le-
fedik, általános és középiskolai
kerettantervi termékeik épp-
olyan közismertek és használ-
tak, mint a felsôoktatásban
megjelenô anyagaik. Elsässer
Klaudia, a cég szerkesztôje el-

mondta, hogy a tankönyvek
ára mindig sarkalatos kérdés.
Áraik mérsékléséhez nagyban
hozzájárul kiadványaik évente
megismételhetô megjelenése.
Alternatív kiadványaik közül
egyik legérdekesebb a Film- és
médiafogalmak kisszótára, ami

a középiskolások és az e tárgy-
ból felvételizni kívánó tanulók
számára készült, a kiadó mé-
dia-tankönyvcsaládjának leg-
újabb tagja. Egy Angliában ki-
alakult és bevált módszerrel
tárja fel a média társadalmi
hátterét, ismertet meg annak
történetével, legjellemzôbb fo-
lyamataival. Ehhez kapcsoló-
dik a Mozgóképkultúra és mé-
diaismeretek tankönyv 12–18.
évfolyamosok részére. Valódi

újdonság, hiszen ilyen átfogó
és korszerû kiadvány egész ed-
dig nem állt a pedagógusok
rendelkezésére. Tanári kézi-
könyvvel és szöveggyûjte-
ménnyel kapható. Megjelent
az általános ismereteket tanító
középiskolai Számítástechnika
könyv, melyet nemcsak a diá-
kok, hanem bárki haszonnal
forgathat, aki a felhasználás
alapjaival szeretne megismer-
kedni, hiszen az informatika
ma már mindennapi életünk
részévé vált oly mértékben,
hogy ismerete nélkül nehezen
lehet boldogulni. 

Computer-
books
Kiadó
■ A számítógépek térhódítása
nyomán az informatika magas
szintû tanítása is egyre na-
gyobb jelentôséggel bír. A
Computerbooks az egyik leg-
nevesebb hazai számítástech-
nikai könyvkiadó. Termékeik
részt vesznek szinte minden
olyan képzésben, ahol progra-
mozást, vagy számítógépes is-
mereteket oktatnak az általá-
nosnál magasabb szinten, egé-
szen a szakközépiskoláktól a
Mûszaki Egyetemig. Kiadvá-
nyaik azonban nemcsak diá-

koknak készülnek, hanem
mindazoknak, akik érdeklôd-
nek a különféle programozási
nyelvek, felhasználói tudniva-
lók iránt, vagy lépést kívánnak
tartani ezen a területen korunk
újdonságaival. Ezek a tanköny-
vek ugyanis önképzésre is kivá-
lóan alkalmasak, lévén leg-
többjükhöz külön példatár is
kapható, valamint saját CD
melléklettel rendelkeznek, me-

lyeken segédprogramokon és a
könyvben megjelenô rutino-
kon kívül, tesztfeladatok is ta-
lálhatóak. Egyik figyelemre
méltó újdonságuk a Háromdi-
menziós grafika, animáció és
játékfejlesztés. Az Olvasó, mi-
után végigrágta magát ezen a
könyvön, érteni fogja, hogy
hogyan készülnek a háromdi-
menziós grafikák, az animáci-
ók és a játékok, ismerni fogja
azokat az elveket és szoftver-
eszközöket, amelyeket ilyen

rendszerek készítéséhez fel-
használhat. Másik megemlí-
tendô újdonságuk a Webszol-
gáltatások, XML-alapú kom-
munikáció az Interneten, mely
napjaink egyik legdinamiku-
sabban fejlôdô szoftverfejlesz-
tési megoldását mutatja be.
Természetesen megtalálhatóak
a legkülönfélébb programnyel-
vek – az úgynevezett C, C++,
Delphi, Visual Basic és még
hosszan sorolhatnánk – részle-
tes leírást adó kézikönyvei, me-
lyek legtöbbjének megértése
természetesen valamiféle prog-
ramozói elôképzettséget igé-
nyel az olvasótól, ám az ala-
pokról induló leendô program-
készítôk is megtalálhatják a ki-
adónál a nekik szükséges szel-
lemi tápanyagot – tájékoztatta
lapunkat Salgóné Sziklai Klára,
a kiadó igazgatója.

Sz. D.
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Tankönyvkiadók
a tanévkezdés elôtt
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■ Nem lehet nem tudni, mekko-
ra veszteség érte a magyar irodal-
mat, irodalmi kultúrát, olvasásra
nevelést – általában a könyves
társadalmat – Janikovszky Éva ha-
lálával. De ebben a közös gyász-
ban gondolunk-e szellemi ottho-
nának, az alkotó társat, Réber
Lászlót is nemrégiben eltemetô
Móra Kiadónak a gyászára? A ki-
adó – névadóján kívül – repre-
zentatív szerzôjét vesztette el.
Természetesen például Lázár Er-
vin is a Móra nélkülözhetetlenje-
inek egyike – ám ô, idônként
(„felnôtt íróként”) szükségképp
hûtlenkedik. A középnemzedék
tagjai és a fiatalok – Békés Pállal
az élen – tartják majd a lelket az
ifjúsági könyvkiadás mûhelyé-
ben. De Janikovszky Éva elment.
Meggyászolta Ôt e lap is. Valójá-
ban Csokonai Attila barátom,
kollégám tiszte, hogy – elôre-hát-
ra – a szakmai folytonosságot ol-
vasóinkkal érzékeltesse. Meg is
tette, meg is teszi. Idônként még-
is írnék, most is írok Móra-új-
donságokról, ifjúsági könyvekrôl.
Attila tudja a legjobban – bocsá-
nat, hogy két esztendô alatt má-
sodszor is hazabeszélek –: nekem
kell mostanában több gyermek-
könyvet fellapoznom. Nem re-
cenzensként. Felolvasóként.

Persze bajban vagyok. Feuer
Mária Sárkánymese címû kötete,
a könyvszépségnek ez a megra-
gadó egzaltációja, nem bizonyo-
san gyermekkönyv, noha a Mó-
ra jegyzi. Mi is az, hogy gyer-
mekkönyv…? Nem megyek be-
le. Ennek az aranyszín-uralmú,
aranyszín-filozófiájú munkának
a 76. oldalán ez áll: „Látta a
megfontolt vélemények, intel-
mek és kritikák szabályos négy-
szögeit, amelyek különbözô szí-
nûek, mégis egységes és tökéletes
mozaikképbe rendezôdnek. Lát-
ta a Hatalom Kertjének helyes
birtoklásához szükséges fegyel-
met, lemondást és a tárgyszerû-
ség szükségességét”. Idézhetném
tovább is, máshonnan is. Bár –
úgy negyven évvel ezelôtt –
ilyen lett volna az én könyvbeli
sárkányom! Vagy mégsem? S
szabad-e konkretizálni a mesei

„Hatalom Kertjét”? Soha írásban
még elô nem hoztam, hogy ami-
kor 1956. november 6-án (nem
4-én, nem 5-én) elôjöttünk a lé-
gópincébôl, lakásunk egyetlen
komolyabb sérülését, egy ablak-
üveg bal alsó csücskének repedé-
sét nagymamám úgy magyaráz-
ta: itt járt a sárkány. Hogy az
egyik és a másik lépcsôház kö-
zötti függôfolyosó leszakadt, s
így az emeleten szemközt lakó
barátomhoz körbe, 174 lépcsô
megmászásával juthattam el?
Senki semmilyen sárkányról ez
esetben nem beszélt. Minden
nemzedéknek más a sárkány.

Ezért jó – bár aligha egyértel-
mûen gyerekkönyv – a Rényi
Krisztina varázslatos keleties áb-
ráival, színeivel kísért Sárkány-
mese. A sárkány-örökkévalóság
eléggé kellemetlen ténye oly já-
tékosan bontja ki magát ezeken
az oldalakon, hogy az ezeregyéj-
szakás-elefántos kiadványt a fes-
tékpaletta könyvpiperéjének is
szívesen nevezném. Második ol-
vasásra kevesebb benne a bölcse-
let, mint elsôre, és szépsége is
üresebb, mint arany-tombolása
alapján hinnénk. A 43. oldal táv-
latnyelô rajzolatát és az inspiráló
textust azonban – mint a mû ja-
va címerét – nem lehet felejteni.

És itt egy másik Móra. Dömötör
László: Micsinált a kivoltaz? Ritka
eset, hogy 1) ifjúsági könyvnek
ilyen (kettôs) borítója legyen 2)
ez a borító, Haris László mûve,
egy melltartót (is) ábrázoljon
benne azzal, amit tartania kell 3)
s a borító egy fólia maslijától vál-
jon groteszkké 4) Gyurkovics Ti-
bor írjon (elôszó helyetti) elôszót,
szép versben, a próza-líra egyve-
leghez 5) és erre a szerzô – ahe-
lyett, hogy egyszerûen örülne –,
még Bevezetô és címmagyarázattal
is tromfoljon. Ha a hátsó borító
tanúsága szerint magándetektív-
külsejû D. L.-ben több az önmér-
séklet, sietve elengedi útjára ezt a
nem rossz, nem elég jó, minde-
nesetre és mindenestül tehetsé-
ges könyvet.

Az illusztrációk legalább any-
nyit nyomnak a latban, mint a
kispróza- és a (találóbb) versszöve-

gek. Lehet, hogy Balassa Anna
szerkesztô tette a „balga” szót is
megjátszó versike mellé Banga Fe-
renc rajzát? Így frappáns a kötet
zavaróan eklektikus, de lehet,
hogy csak egy zavaróan eklektikus
olvasó-elme számára. Mégis nehe-
zen tudom elfojtani azt a sejtése-
met, hogy Feuer is, Dömötör is a
saját emberléte filozófiáját össze-
gezte a hiperesztétizált mese (vers,
novella) keretei között: önvallo-
mást tett, amely részint megérint-
heti a nyolc és tizenkettô közötti
olvasókat, részint nem. Nagyobb
gondom az, hogy tizenhárom fö-
lött, száztízig bezárólag egyik mû
sem túl érdekes – de hogy mind-
kettô gyönyörû könyvmû, azt, re-
mélem a Móra oklevelek formájá-
ban elôbb-utóbb kasszírozza.

A Coldwell Könyvek sorozatáról
már korábban is volt módunk
egy-két szót szólni. Most azon-
ban nem Gáspár Ferencrôl, e mû-
hely lelkérôl áradozunk – bár A
strucc vére, A strucc terjeszkedik és
A strucc halála címû, iskolai pá-
lyázatot is sikerrel indukált triló-
giája az ígért A sárkány pallosa és
a tervezett A holló felrepül és a
Pogányokkal táncoló címû „ecset-
vonásokkal” is folytatódik –, ha-
nem Ôsz Gábor vállalkozásáról
adunk hírt (errôl sem áradozunk;
csak jó, hogy jó). A Történelem
másképpen mi mást is tûzhetett
volna ki célul, mint…

Az elsô kötet, az Árpádok Ál-
mai (Képtelen Történelem Képekkel)
sajnos kissé olyan, mintha egy
vallásbuzgalmi régimagyar-tör-
ténet darabja lenne. A rajzoló,
Szûcs Édua épp csak a címlapot
rajzolta rosszul (például a 177.
oldal ledöfött harcosait annál
jobban). A „képtelenség”-gon-
dolat Gáspár idôjátékos – a klip-
tudatra, az intertextualitásra ala-
pozó, és (a szerzô etikájától füg-
getlenül) minden toronydöntésre
szkeptikusan váró – könyveihez
hasonló módon érvényesül, bár
egyszer-egyszer stiláris enged-
mények árán.

Nem rossz – és az egész vállal-
kozást felértékelô – próbája a
kettôskönyvnek a rejtvények
megfejtése (a második kötet: a
Vigyázat! Vegyesháziak. Ebbe di-
ákok és történelemtanárok által
beküldött rajzok kerültek). Az
ál(történelmi) hûség kedvéért
rögzítsük, hogy a sorozat to-
vábbra is Ôsz és Szûcs (és Gás-

pár) neve alatt fut, és – többek
között – a Törökök torkában, a
Héjja váriak – Habsburgok, a Ke-
mény kurucok, a Reménykedô refor-
merek – és még négy kötet tervét
tartalmazza. A könyvek „fekte-
tett” formája kissé bosszantó,
mert a könyvespolc nem fogad-
ja be ôket – de eredeti és élveze-
tes, derûs és szkeptikus história-
látásukért mindezt szívesen
„megbocsátjuk”.

Az Akkord már a 16. kötetig jut-
va folytatta Karinthy Frigyes Össze-
gyûjtött mûveinek megjelentetését.
Miként kerülhet ebbe az áttekin-
tésbe a Versek gyûjteménye?
Egyéb megfontolások mellett a
Függelékbe felvett A Napba nézô
kiscsibe rímes tanmeséje, vagy az
eredetileg az 1912-es Így írtok ti pa-
ródiaanyagából való másik – ka-
barisztikus – „fabula”, az Együgyü
mese okán. S mert egyesek – akár
tudósok! – szerint Karinthy „so-
sem nôtt fel”, mindig „gyermek
maradt”.

A nagyszabású vállalkozás filo-
lógiája Szalay Károly felelôssége.
Maga is tudja, hogy bár tempó-
san halad a sorozat, tulajdon-
képp csak most jön a neheze.
Egyes döntései a Versek tomu-
szában is okoznak meghökke-
nést. Miért az Ascher Oszkár-fé-
le változatot hozza a Martino-
vicsból, ha az Ungvári Tamás ál-
tal közölt teljesebb textusnak tû-
nik? S miért hallomásoknak,
másodlagos információknak en-
ged a sajtó alá rendezés egy-két
más vonatkozásában is?

Ugyanakkor a költemények e
legfrissebb és legteljesebb kiadása
jó szolgálatot tesz az életmûnek,
hiszen eloszlatja Karinthy Frigyes
„egyverses” költô mivoltáról eset-
leg táplált tévhiteinket. Azaz a
Nem mondhatom el senkinek kezde-
tû Elôszó mellett identitáskeresô,
énmeghatározó más verseinek is
teret nyit az olvasói tudatban. S
talán az sem okoz keveredést a be-
fogadásban, hogy Az emberke tra-
gédiája hagyományosan paródiá-
nak, s nem a szó szoros értelmé-
ben vett versnek minôsül (hiszen
klasszikus drámánk nyomvonalát
követi, bár nem párbeszédesen).
A Tizenegyedik szín befejezô, dôlt
betûs szavai szemlénk vala-
mennyi kötetére illenek: „Égsza-
kadás, földindulás, / A zsebemben
nagy koppanás, / Átszaladunk egy
más korba, / Szaladj te is, pajtás!”

Gyerek, felnôtt, gyerek

S Z E M M A G A S S Á G B A N
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 331-0126, 331-0127

Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes 
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Minden könyvet egy helyrôl!

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049 
vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi, 

idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.
„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2003. augusztus 8–21.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Vámos Miklós:
Sánta kutya

Ab Ovo Kiadó

2. Lángh Júlia:
Egy budai úrilány

Magvetô Könyvkiadó

3. Mayes, Frances:
Édes élet Itáliában

Tericum Kiadó

4. Gerlóczy Márton:
Igazolt hiányzás

Ulipus-Ház
Könyvkiadó

5. Mátéffy Éva:
Ruby

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

6. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

7. Márai Sándor: 
Eszter hagyatéka

és három kisregény
Helikon Kiadó

8. Márai Sándor:
Sirály – A sziget
Helikon Kiadó

9. Vargas Llosa,
Mario:

Édenkert a sarkon túl
Európa Könyvkiadó

10. Merle, Robert:
A bálvány

Európa Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Révai Gábor:
Mesterek – beszél-
getések a világról

és a túlvilágról
Müller Péterrel

és Popper Péterrel
Jonathan Miller Kiadó

2. Árpa Attila:
Ha én ezt a Klubról

egyszer elmesélem
Alexandra Kiadó

3. Álmok álmodói –
világraszóló magyarok

I–II.
Ganz Millenáris

4. Lugosi Lugo László
– Klösz György:

Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

5. Pease, Allan –
Pease, Barbara:

Miért nem képesek
többfelé figyelni

a férfiak és miért nem
tudnak eligazodni
a térképen a nôk?

Fiesta Könyvkiadó

6. Lévi–Strauss,
Claude:

Szomorú trópusok
Európa Könyvkiadó

7. Havas Henrik:
Gaszner és Rihmer

fôorvos elmeosztálya
Alexandra Kiadó

8. Ôszentsége
a Dalai Láma:
Nyitott szívvel
Trivium Kiadó

9. Huszár Tibor:
Kádár János politikai

életrajza II.
(1957–1989)

Kossuth–Szabad Tér Kht.

10. Fukuyama, Francis:
Poszthumán jövendônk
Európa Könyvkiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok
Móra Könyvkiadó

2. Janikovszky Éva:
Felelj szépen,
ha kérdeznek
Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Wilson, Jacqueline:
Szerelmes lányok
Animus Kiadó

4. Fekete István:
Vuk

Móra Könyvkiadó

5. Varga Katalin:
Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Könyvkiadó

6. Wilson, Jacqueline:
Lányok a pácban
Animus Kiadó

7. Kormos István: 
Mese Vackorról, egy
pisze kölyökmackóról

Osiris Kiadó

8. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Tûz Serlege
Animus Kiadó

9. Kratzius, B. C.
– Muhr, U. –
Schneu, A.:
Esti mesék

Egmont Pestalozzi
Kiadó

10. Lengyel Dénes:
Régi magyar mondák
Móra  Könyvkiadó

Szépirodalom:
1. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Kiadó
2. Janikovszky Éva: Felnôtteknek írtam Móra Könyvkiadó
3. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
4. Vámos Miklós: Sánta kutya Ab Ovo Kiadó
5. Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Könyvkiadó
6. Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék! Móra Könyvkiadó
7. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
8. Mátéffy Éva: Ruby Ulpius–Ház Kiadó
9. Márai Sándor: Sirály – A sziget Helikon Kiadó

10. Kertész Imre: Sorstalanság Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô:
1. A jármûvezetôi vizsga tesztkérdéseinek gyûjteménye

Bertelsmann Springer Magyarország Kft.
2. Caputo, Robert: Fotóiskola Tájak és képek National Geographic
3. Magyar értelmezô kéziszótár Akadémiai Kiadó
4. Horváth Ilona: Szakácskönyv Vince Kiadó
5. A jármûvezetôi vizsga tankönyve B

Bertelsmann Springer Magyarország Kft.
6. Kühlewind, Georg: Csillaggyerekek. Gyerekek,

akik különleges feladatok elé állítanak bennünket Kláris Kiadó
7. Caputo, Robert: Fotóiskola Portré és riport National Geographic
8. Orbán Viktor: A történelem fôutcáján

Magyarország 1998–2002 Magyar Egyetemi Kiadó
9. Gerle János – Lugosi Lugo László:

A szecesszió Budapesten Magyar Könyvklub
10. Lederer Emma: Egyetemes mûvelôdéstörténet Holnap Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Rowling, J. K.: Harry Potter and the Order

of the Phoenix Bloomsbury
2. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
3. Janikovszky Éva:

Felelj szépen, ha kérdeznek! Móra Könyvkiadó
4. Janikovszky Éva: A nagy zuhé Móra Könyvkiadó
5. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Könyvkiadó
6. Tolkien, J. R. R.: A Babó Ciceró Kiadó
7. Reichardt, Hans: A hét világcsoda Tessloff és Babilon Kiadó
8. Lázár Ervin: A Hétfejû Tündér Osiris Kiadó
9. Miler, Zdenek – Petiska, Eduard:

A vakond nadrágja Móra Könyvkiadó
10. Fazekas Anna: Öreg néne ôzikéje Ciceró Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2003. augusztus 11–23.

„A technológiai fejlôdés gyorsulása egyben azt jelenti, hogy az ember
szellemi alkotásait túlszárnyalják és elhomályosítják a biotechnológia
hibridjei. A házaspárok megtervezhetik saját utódaikat...”

Stanislaw Lem: Szempillantás
Az emberi civilizáció perspektívái. Typotex Kiadó, 1650 Ft,
a kiadóban (Bp. 1024, Retek u. 33-35.) 15% kedvezménnyel

1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel./fax: 316-3759, www.typotex.hu

CANDY Bt. 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 6/c.
Telefon/fax: 06-88-422-493. E-mail: kandibt@freemail.hu

ÉLJÜNK VELÜK! – Alkalmazott drámajátékok a gyógypedagógiai gyakorlatban.
A/4 méret, kb. 60 oldal, 850 Ft

A VEGYED-E? füzetek 10. kiadványunkat olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik tanulásban
vagy értelmileg akadályozott gyermekeket tanítanak, nevelnek és érdeklôdnek minden olyan
módszer iránt, amellyel élményszerûvé, hatékonyabbá tehetik oktató-nevelô munkájukat. A
könyvben három gyógypedagógus ajánlja a drámapedagógia eszköztárát, felismerve, hogy a
játékban, drámajátékban az értelmi képességekben megjelenô különbségek feloldódnak, hát-
térbe szorulnak és átadják helyüket az együttes élménybôl fakadó örömnek. A kötetben
szereplô drámajátékokat, gyakorlatokat, komplex foglalkozásokat sikerrel lehet alkalmazni
az ép és sérült tanulók együttes foglalkoztatása keretében is.



■ – Tanácsolni tudom, hogy
önálló boltokkal rendelkezô,
komoly könyvkereskedô vál-
lalatoktól szerezzék be a szü-
lôk a szükséges szótárakat.
Ezek a cégek ugyanis nem for-
galmazzák azokat az álszósze-
deteket, ál értelmezô szótára-
kat, amelyek nemhogy hasz-
nára lennének késôbb a gye-
reknek, hanem sok bosszúsá-
got is szerezhetnek a család-
nak. Mostanában ugyanis e
területen számos, kvázi-ha-
mis kiadvány jelent meg:
1945 elôtt kiadott szótárak
csupán egy-két százalékban
felújított címszóanyaggal. Ha
bemegy a nagymama a hiper-
marketbe és megveszi, mond-
juk az 1937-es kiadású an-
gol–magyar szótár utánnyo-
mását, mint friss kiadványt,
olyan mûvet vásárol, amely-
nek se használati, se történeti
értéke nincs. Hamarosan ki-
derül, hogy ki kell dobni a
szemétbe, s meg kell vásárol-
ni azt a nívós szótárat, ame-
lyet a több nagy, erre a terü-
letre szakosodott és az akadé-
miai irányelvek alapján dol-
gozó könyvkiadó valamelyike
jelentetett meg. Ezek a példá-
nyok természetesen drágáb-
bak, mint az elôbb említet-
tek, hiszen jogdíjat kell fizet-
ni utánuk, míg a régieknél ezt

a költséget a lejárt jogok miatt
megússza az átverésre szako-
sodott cég. Bizony, ezen a te-
rületen is elkelne a fogyasztó-
védelem, mert ezek az álkiad-
ványok iszonyú mennyiség-
ben lepték el a piacot!

– Ön a könyvkiadásban vissza-
állítaná azon ellenôrzési pontok
némelyikét, amelyek a rendszer-
váltást követôen megszûntek.
Mivel indokolja az efféle „restau-
rációs” szándékát?

– Az ismeretterjesztô köny-
vek esetében például gondot
jelent, hogy 1990-ben meg-
szûnt az úgynevezett kötelezô
szaklektori rendszer. A kiadók
egy része  spórolásból, illetve
vezetôik tudatlansága követ-
kezében megjelentet olyan,
idegen nyelvrôl magyarra for-
dított szakkönyveket, amelye-
ket nem nézett át egyetlen ha-
zai szakember sem. Nemcsak
a magyar szakkifejezések he-
lyességére illenék ügyelni, ha-
nem e mûveket adaptálni is
kellene a magyar viszonyokra.
A legtöbb külföldi kiadvány,
amely, teszem azt, feltalálók-
ról beszél, a kiadványt megje-
lentetô ország tudósait emeli
ki. Azt írják például, hogy a
C-vitamin legjelentôsebb to-
vábbfejlesztôje vagy a legkitû-
nôbb hologramok készítôje
ilyen és ilyen nevû valaki volt.

Nekünk, ha Magyarországon
kiadjuk e köteteteket, kutya
kötelességünk az ô elhallgatá-
sukat azzal korrigálni, hogy
legalább lábjegyzetben oda-
biggyesztjük, hogy ezeket a
találmányokat nem valakik-
nek, hanem magyar tudósok-
nak, jelen esetben Szent-
Györgyi Albertnek és Gábor
Dénesnek köszönhetjük.

– Gondolom, a politikai ellen-
ôrzésre szakosodott szervezetet
nem sírja vissza?

– A politikai ellenôrzést
nem, hanem csak magát a
szervezetet: tudniillik ez az
intézmény regisztrálta, hogy
ki mit tervez kiadni az elkö-
vetkezendô egy évben. Ami-
kor náluk bejegyeztek egy cí-
met, az védett volt az elkövet-
kezô tizenkét hónapban,
vagyis senki más nem gondol-
hatott a könyv megjelenteté-
sére. Most elôfordulhat, hogy
két cégnek egy idôben jut
eszébe egy jeles külhoni sze-
mélyiség valamelyik régebbi
munkáját megjelentetni. Ha
volna nyilvántartás, az egyik-
nek vissza kellene lépnie,
mert a kis piac miatt évekig
tartogathatnák a raktárban a
kis példányszámban megje-
lent köteteket, miközben
mindketten tönkremennének.

– Egyes nyerészkedôk felsorol-
hatnák a szándékjegyzékben a
teljes magyar és világirodalmi
termést…

– Ki kellene számítani, hogy
az adott könyvkiadó az el-
múlt, mondjuk öt vagy tíz év-
ben átlagosan hány kötetet je-
lentetett meg, s csak ennek
megfelelôen foglalhatna le
magának címeket. S én még
valamit szabályoznék: a szel-
lemileg káros mûvek megje-
lentetését. Most csillagászat
helyett csillagjóslás jelenik
meg. Kötelezném azokat, akik
az áltudományos mûvekbôl
kívánnak meggazdagodni,
hogy meghatározott számban
szakkönyveket is kötelesek le-
gyenek közrebocsátani.

– Sokan bizonyára azzal tor-
kolnák le Önt, hogy demokráciá-
ban élünk és piacgazdaság
van…

– Akkor eszükbe juttatnám,
hogy külföldön a beruházá-
soknál meghatározzák, hogy
az illetô vállalkozó milyen
százalékban köteles helyi dol-

gozókat alkalmazni. A mi ese-
tünkben pedig a magyar szel-
lemi munka védelmérôl van
szó. Véget kellene vetni an-
nak a rossz tendenciának,
hogy a kiadók szívesebben
vesznek át külföldön megje-
lent gyengécske ismeretter-
jesztô mûveket, megszerkeszt-
ve, képekkel illusztráltan, ahe-
lyett, hogy megkeresnék az
adott szakterület magyar mû-
velôjét és ôt kérnék fel egy ní-
vós mû megírására. A könyv-
kiadók nagy része ma nem al-
kotómûhely, hanem adaptáci-
ós cég. A nagy nyelvterületrôl
származó kész kiadványok
fordítási (ferdítési) jogát meg-
vásárolják, ez egyszerûbb,
mint újat létrehozni. De így a
magyar kutatók nem a tudá-
suknak megfelelô munkát vé-
geznek; író helyett legfeljebb
fordító lesz belôlük. Bizony
kötelezném az átvételre sza-
kosodott kiadókat, hogy meg-
adott arányban és meghatáro-
zott ív terjedelemben  magyar
szerzôk mûveit is jelentessék
meg. Szerintem egyetlen
könyves cég sem mûködhetne
úgy, hogy a magyar tudomá-
nyos kutatóktól nem rendel
munkákat. Gondoljunk bele,
hogy – egyetlen példával élve
– a magyar mûvelôdéstörté-
net több fejezete feldolgozat-
lan, mert a kutatók nem kap-
nak megbízást e mûvek meg-
írására.

– Nem segítenek ezeken a gon-
dokon a pályázatok?

– A pályázati rendszer min-
denütt problematikus. Ná-
lunk a profi kiadók túl sok ní-
vós könyvvel jelentkeznek, a
keret pedig kicsiny. Az elnyer-
hetô összeg tehát csak rész-
ben járul hozzá a mûvek meg-
jelentetéséhez. A másik baj
az, hogy leendô mûre kell pá-
lyázni, s ha a kész kiadvány
nem felel meg az elvárások-
nak, már nincs mit tenni. To-
vábbi gondot okoz, hogy a
terjesztôk egy része a nehéz
olvasmánynak számító tudo-
mányos és szakkönyveket
nem szívesen veszi át. Nem-
rég látott napvilágot például a
Semmelweis Egyetem közre-
mûködésével a névadóról szó-
ló nagy kézikönyv, amely
száz év óta a legnagyobb ter-
jedelmû Semmelweis-kiad-
vány. Magyarországon ezeröt-
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Fogyasztóvédelemért
kiált a könyvkiadás
„Restaurációs”
és reformtervek
a tudományos
irodalomban
Aggodalomra okot adónak látja a magyar tudományos és szak-

könyvkiadást Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Inté-

zet igazgatója, az általa vezetett mûhely fô diszciplínájának tu-

dora és kutatója, több helyütt egyetemi, fôiskolai oktató, számos,

a témába vágó kötet szerzôje. Arra kértem, kezdjük a beszélge-

tést a szótárak ügyével, hiszen a kezdôdô tanév miatt ez jelent-

heti a legtöbb gondot a vevôknek.



száz komolyabb könyvtár
van, a megrendelések nyo-
mán ezek közül körülbelül
százban lelhetô fel ez a mun-
ka. Nyilván hasonló sorsra jut
az új, Bolyai Farkasról szóló
kötet is. Az egyetemi vagy fô-
iskolai hallgató nehezen talál
olyan közgyûjteményt,
amelyben biztosan fellelhet-
né az effajta kiadványokat,
különösen akkor, ha egy ki-
sebb lélekszámú városban él.
Hasonlóképpen járnak a diá-
kok számos szak- és tudomá-
nyos mûvel. Hovatovább már
nem lehet szakdolgozati té-
mát kiadni, mert a hallgatók
sehol sem találják meg a fel-
dolgozáshoz szükséges forrás-
munkákat. Ezt a kedvezôtlen
folyamatot csak úgy lehetne
megállítani, ha egy tudósok-
ból alkotott zsûri segítségével
a megjelent mûvekbôl ne-
gyedévenként kiválasztanák
azokat az alkotásokat, ame-

lyek méltók arra, hogy az or-
szág ötszáz vagy ezer könyv-
tára pl. 70% árengedménnyel
kaphassa meg. Mindenki jól
járna: a könyvtár is, az olvasó
is és a tudóstársadalom is,
amelynek tagjai számára a
publikálás feltétele a tudomá-
nyos elômenetelnek. Emellett
az országunkról külföldön al-
kotott képet kedvezôen alakí-
taná, ha nívós magyar törté-
nelmi, irodalom- és mûvelô-
déstörténeti mûvek nagy pél-
dányszámban idegen nyelven
is megjelenhetnének. Más kö-
zép-európai országokban, pél-
dául a lengyeleknél, a romá-
noknál, a cseheknél rengete-
get költenek erre; nyugat-eu-
rópai gyûjteményekben a pol-
cokon fél-másfél métert fog-
lalnak el a róluk szóló, maguk
kiadta friss angol, német,
francia nyelvû összeállítások.
Rólunk szinte semmi, holott
itt kell kezdeni az országi-

mázst – ez jó néhány tûzijá-
tékkal ér fel. A tûzijáték 30
percig hat, egy jó történelmi
munka: 30 évig. 

– Nem tart tôle, hogy szemére
vetik: a szakkönyvkiadás megre-
formálásával a saját malmára is
hajtja a vizet, hiszen Ön is ilyen
mûvek megalkotásával foglalko-
zik?

– Nem, mi évente csak öt-
hat mûvet adunk ki. A kezem
alól az elmúlt harminc évben
kikerült mûvek mind nívósak
voltak, s nem avultak el. Sze-
rencsére több mûhely is hoz-
zánk hasonló malmot mû-
ködtet. Nem tôlünk kell tarta-
ni, hanem a link kiadócskák
százaitól. Tôlük kell megvé-
deni a vásárlókat, s a könyvtá-
rak állományait. Sok a csábító
címû, az aránylag szép külle-
mû könyv, különösen ünne-
pek elôtt. De a tartalommal
sokszor baj van, nem is be-
szélve az elvárható szerkesz-

tôi, mûszaki szerkesztôi gon-
dosságról. Utóbbiak a kiadók
nem kis százalékánál még sok
kívánnivalót hagynak maguk
után, s a legtöbben nem is
óhajtanak tanulni: hiszen ké-
zikönyvnek tûnô hamisítvá-
nyokból, ál-botránykönyvek-
bôl, lexikonszerû pontatlan
adathalmazokból, gyanús ide-
ológiákat sugárzó ártalmas
irományokból, senki média-
sztárokból, csábító címlapú
bolhabetûs politizáló okosko-
dásokból, képekkel feldúsított
értéktelen betûhalmazokból s
a mindezekhez kapcsolódó
erôszakos reklámokból – saj-
nos – jól meg tudnak élni. De
tessék mondani: mellettük
(vagy helyettük) mi lesz az oly
patinás magyar szakkönyvki-
adással, érdekükben vajon ér-
demes még polcokkal bôvíte-
ni a könyvtári raktárakat?  

Mátraházi Zsuzsa

■ Tarján Tamás valamennyi
élô és holt Nobel-díjas író
több mint kétszáz gondola-
tát (gondolatmenetét) szer-
kesztette egybe – nyolc te-
matikus fejezetbe osztva –
igen meggyôzô, nevezzem
így: szövegkörképpé.

A sajátos breviárium utó-
szavában a mindenkori kö-
tetforgató választására bízza,
hogyan hasznosítja szellemi-
leg a kôkemény munkával
összebányászott kötetet: pat-
ronok formájában sütögeti el
magánhódítás céljával, társa-
ságban villogtatja, netán ma-
radandó és idôtálló üzene-
teknek felfogva versgyûjte-
ménynek olvassa – a neki tet-
szôkre vissza-vissza térve.

Mint notórius könyvhab-
zsoló, én szervezett mûe-

gésznek, mega-vendégszö-
vegnek fogadtam el a Man-
dulák és mandulafák címû vá-
logatást a General Press ki-
adásában. Egyvégtében át-
száguldottam rajta. Közben
jól elszégyenkeztem azon,
milyen sok kiváló szerzôtôl
nem ismerek fômûvet; de
azért ceruzapontjaimmal
meg-megjelöltem a belôlük
való, leginkább tartalmas,
olykor frappáns töredékeket.

Hátralapozva kiderült,
hogy relatíve kevés az önma-
gában csattanó szemelvény.
Igazából – egy-két kivétellel
– csak a humorosnak nevez-
hetô csokorban találtam ilye-
neket, persze rögtön France-
tól és Shaw-tól, de Kipling-
tôl és Galsworthytôl is, s lát-
tam ismételten bebizonyítva

a groteszk szemléletig terje-
dô, tágas tehetségüket.

Az életfilozófiainak mond-
ható fejezetben bukkantam
rá arra a Bellow-paradoxon-
ra, amelyet anno én is kije-
gyeztem a Herzogból. („Van
az ôrületnek egy speciális faj-
tája, az, amelyik a saját elve-
it igyekszik a másokéba olta-
ni.”) A szeretetrôl-szerelem-
rôl szóló kiemelések egysze-
rûségükkel válnak ki a bo-
nyolultabb bölcselmek kö-
zül. Mondhatnám köz-
hellyel: teszik, nem magya-
rázzák az érzelmi csodát. A
bûn és a bûnhôdés témáját
súlyos írók súlyos megszó-
lamlásai járják körül. Ez a
„körlet” amilyen ôszinte,
olyan lesújtó és vigasztalan
árnyalatú, berendezésû és
hangulatú.

Nem csak az írókat, de álta-
lában a kreatív embereket

készteti további fejtörögetés-
re az írás indítékáról és meg-
célzottairól a könyv beveze-
tô idézet-csóvája. A záró rész
– ha pontosan értelmezem –
az irodalom továbbélését, a
mûvészi sors kikerülhetet-
lenségét illusztrálja. Benne
Jaroslaw Seifert és Herman
Hesse valósággal replikáznak
egymásnak. „A világ vers-
millióihoz néhány strófát
tettem én csupán” szerény-
kedik Seifert. Mire Hesse:
„Sorsa az volt, hogy ezt a
csillagot kövesse s ne térjen
le az útról.”

Iszlai Zoltán

Mandulák és mandulafák
102 év Nobel-díjas íróinak
201 gondolata
General Press, 239 oldal
1800 Ft
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A gyászoló család és a könyvszakma mély fájdalommal tudatja, hogy a Medicina Könyvkiadó 
és a Springer Hungarica Kiadó volt igazgatója

Prof. Dr. Árky István, a biokémiai tudományok kandidátusa,a Semmelweis Egyetem c. magántanára,

életének a 72. évében, 2003. július 28-án elhunyt.

Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2003. augusztus 8-án 13 órakor, a Pestszentlôrinci temetôben,
a római katolikus egyház szertartása szerint helyeztük örök nyugalomra.

Dr. Árkyné Tóth Mária

Egy csil lag követése



A bori tanú

■ „A Katonatanács épülete elôtt emberron-
csok várnak elhelyezésre, valamennyien tele
vannak nyavalyákkal. Ótvaros térdek, feké-
lyes karok, gyulladt, vöröslô herpeszek, sö-
mörök, hólyagos sebekkel borított kobakok,
odvas fogak bûze.” – Ez a lágerbôl való sza-
badulás egyik döbbenetes képe a bori tanú
szemével. Közel hatvan év után írta meg
1944-es bori munkaszolgálatának történetét a Kanadában élô,
magyar származású történész, Andai Ferenc. A fenti idézet így,
a szövegbôl kiragadva dermesztô, de a szerzô fájdalmas tapasz-
talásai ellenére nem tocsog a szenvedésben. Az írása mindvégig
visszafogott és tárgyszerû, ha nem hangzik profánul: izgalmas
kalandregény. Így is erôs, vagy talán így még kegyetlenebb tanú-
ságétel ez a kötet. A Behívó, a Szabadulás és a Bolyongás szin-
te balladisztikusan tiszta és megrendítô láncolata, az akkor tizen-
kilenc éves fiú érzéki benyomásainak sûrítménye, egyszersmind
hiteles eseménytörténet is, amely talán hozzájárul bizonyos dol-
gok tisztázásához. Elegendô dokumentum hiányában ugyanis
máig vitáznak a történészek az 1943-44-es bori munkaszolgála-
tos akció hátterérôl.

Azt tudni lehet, hogy a németek 1943-ban tízezer munkaszol-
gálatost követeltek a magyar hadvezetéstôl azzal a céllal, hogy a
muszosok különbözô európai munkahelyeken dolgozzanak a
német hadigépezet megsegítésére. Ezt a követelést a Kállay-kor-
mány Nagy Vilmos, akkori honvédelmi miniszter javaslatára
visszautasította. Utódja, Csatay Lajos vezérezredes azonban már
szemrebbenés nélkül elküldött több ezer munkaszolgálatost a
bori rézbányába. Andai Ferenc a következô évben, egy újabb,
háromezres kontingenssel került Borba, illetve a mellette lévô
heidenaui táborba, és ott találkozott a lesoványodott, szenvedô,
mégis szuggesztív, szinte sugárzó egyéniségû Radnóti Miklóssal.
Akit ezen a szörnyûséges helyen, a német tisztek és a magyar ke-
retlegények kegyetlenkedései közepette is úgy vettek körül a lel-
kükben is éhezô fiatalok, ahogy egykor Platónt hallgathatták
megbûvölten a tanítványai.

A Radnóti-szál mint vékony fénypászma húzódik a könyvben,
aztán egyszer csak kihuny, s az ok ugyanolyan véletlenszerû és
irracionális, mint szinte minden esemény a munkatáborban.
Radnóti az elsô transzporttal utazhatott haza a lágerbôl, s a ma-
radni kényszerülôk, így Andai Ferenc is kétségbeesve gondolták,
hogy míg a hazatérôk megmenekülhetnek, ôket a vereség miatt
tomboló németek dühe biztosan elpusztítja majd. Véletlenül
hallották meg késôbb, hogy Abda határában a keretlegények
már nem tudtak mit kezdeni a végsôkig legyöngült embercso-
porttal, gödröt ásattak velük, azután belelôtték mindannyiukat,
Radnóti Miklóst is. Az ifjú Andai Ferenc pedig a csodával hatá-
ros módon megmenekült. Tekervényes úton, Szeged, Temesvár,
Bukarest érintésével ugyan, de egy idô múlva mégiscsak hazaér-
kezett. Bolyongását az emlékezô ugyanolyan részletesen írja le,
mint korábban a rézbányában vagy a lágerben lezajlott esemé-
nyeket. És a könyv végére az olvasó megérti, hogy miért. A buj-
doklót segítô emberséges szerb, román és magyar családok
együttérzése, hétköznapi hôsiessége jelzi mindannyiunk számá-
ra, hogy az emberiség jövôje mégsem reménytelen. Ez ad erôt
minden alkotónak, hogy a II. világháború szörnyûségei után
még képes legyen verset, drámát, regényt írni. 

Székely Anna

Andai Ferenc: Mint tanú szólni. AB OVO Könyvkiadó

Érdekkapcsolatból
szerelmi szenvedély

■ Kleopátra úgy él a köztudatban mint egy
romantikus szerelmi történet hôsnôje, vagy
mint mágikus vonzerejû céda, aki két római
államférfit is megigézett s végsô soron mind-
kettôjük halálának okozója lett.

Karen Essex sok-sok éven át kutatta Kleopátra
életét, aki mellesleg e néven a VII. volt. Az író-
nô Egyiptomban kereste Kleopátra (és Antonius) igazi történeté-
nek nyomait s ha nehéz dolga volt, arról Octavianus tehetett, aki
„már Kr.e. 36-ban elkezdte a történelmi események és konfliktu-
sok revízióját”. Magyarán: kb. 2000 kötetet elégettetett. Fôképp
azok mûveit, akik ôt bírálták, vagy akiknek mûveiben „Kleopátra
vagy Antonius kedvezô színben tûnt fel.” Amibôl is kitetszik, hogy
Octavianus – ha nem is pozitív értelemben, de – megelôzte korát.

A sziszifuszi kutatómunkának azonban vonzó eredménye szüle-
tett: a kétkötetes történelmi regényfolyam, melynek elsô kötetét, a
Kleopátra címût tavaly olvashattuk s most itt a folytatása, A fáraó.
Ez utóbbi a királynô uralkodásának fénykorát, az utolsó tizenhét
évet dolgozza fel. Azt a fejlôdési folyamatot, melyben a törékeny,
ellenségeitôl körülvett ifjú hercegnôbôl valódi uralkodó: Julius
Caesar és Nagy Sándor méltó utóda válik. Tetteit nem lehet a mai
nyárspolgári erkölcs mércéjével mérni, és Karen Essex nagy érdeme,
hogy ezt még nyomokban sem teszi. Uralkodói mivoltában, de
esendô emberi valóságában mutatja be minden hôsét. Empatiku-
san ábrázolja Kleopátrát, aki a római hatalmasságokban talált erôs
szövetségeseket s „cserében” fiúörökösöket szült nekik. Finom lé-
lektani megfigyelésekkel érzékelteti, hogyan válnak ezek az érdek-
kapcsolatok valódi szerelmi szenvedéllyé. Kleopátra a két nagy bi-
rodalomnak egyetlen óriási világhatalommá történô egyesítését sze-
retné elérni s ezért nem kevés szenvedést visel el: Octavianus „jó-
voltából” elveszti Julius Caesartól való, illetve Antoniusnak szült fi-
át, ôt magát minden lehetséges módon megalázzák, de ennyi áldo-
zat is kevés a sikerhez. Karen Essex regényének keserû, de reális ta-
nulsága éppen az, hogy a politikai gátlástalanság ellenében az An-
toniusok és a Kleopátrák álmai kudarcra vannak ítélve. 

N. V.

Karen Essex: A fáraó
General Press Kiadó, 2003, 528 oldal, 2500 Ft

A történelem látomása
■ „A történelem az a forma, amelyben egy
kultúra számot ad magának a múltjáról” – ír-
ta 1928 nyarán „A középkor alkonya” világ-
hírû szerzôje,  Johan Huizinga, aki oly mar-
káns hatást gyakorolt a múlt század történet-
írására és akinek alapmûveit Szerb Antal és
Radnóti fordításai tolmácsolták a hazai olva-
sóközönségnek. Mára már korszerûtlennek
számít? A történetírás egyik klasszikusa, aki a mûvelt, érdeklôdô
közönség számára kívánta közelebb hozni a tudományt, esztéti-
kumot és szubjektív látásmódot kölcsönözve a múltfeltáró iro-
dalomnak, mára már túlhaladottá vált?
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Történelem



Wessel Krul, az utrechti egyetem történészprofesszora  több ta-
nulmányt szentelt a kérdésnek, sokrétûen elemezve Huizinga tör-
ténetfilozófiáját, életútját. Tudomány és lelkiismeret címû írásában  a
szigorú lelkész nagyapa és a lázadó, késôbb neves fiziológus pro-
fesszor apa alakja mögött felsejlik az a családi háttér, amely megha-
tározta az ifjú kutató sorsát is. Kezdetben indológiai tárgyú tanul-
mányokkal hívta fel magára a figyelmet, érdeklôdése késôbb fordult
a történettudomány felé. Mint azt Utam a históriához  címû önélet-
rajzi vázlatában megfogalmazta, azt a területet kereste, ahol irodal-
mi és képzômûvészeti ideáljai, vallásos érdeklôdése és a zenei hatá-
sok találkoznak etnológiai, nyelvészeti és történelmi ismereteivel.
1905-ben nevezték ki szülôvárosa, a groningeni egyetem történe-
lem-professzorává. Történetírói munkássága célja a jelen idô mö-
gött lüktetô múlt felidézése volt. Számos alkalommal kifejtette,
hogy a történelem mintegy látomásként idézôdik fel elôtte, olyan
megérintettségként, amely a mûvészet közeli rokona, ugyanannak
a misztikus élménynek a két formája. Abban a meggyôzôdésben al-
kotott, hogy egy történelmi tudat nélküli társadalomból hiányzik a
kultúra egyik lényegi jellemzôje. Krul egyik tanulmányában arról ír,
hogy a tudomány elméleti vonatkozásai helyett Huizinga inkább a
történelem személyes és társadalmi jelentôségét hangsúlyozta. Nem
szól azonban arról, hogy ez a „múlt utáni vágyakozás” milyen sa-
játos lírát kölcsönzött munkáinak, hogy az idôsíkok változtatásával
olyan szubjektív elemet vitt be egy objektivitásra törekvô diszciplí-
nába, mely az irodalomban Joyce, Proust és mások sajátja volt.

Elméleti írásai közül A kultúrtörténet feladata címû  1929-ben meg-
jelent téziseiben találhatók a legszemélyesebb és legpatetikusabb
részletek. Ebben kétfrontos harcot vív, egyrészt az ellen, hogy a tör-
ténettudomány ne szigetelôdjön el a társadalomtól, másrészt, hogy
az olvasók történeti érdeklôdését ne a hamis, áltudományos, szín-
vonaltalan mûvekkel kössék le. Mára beigazolódtak Huizinga jós-
latai, hogy a történettudomány legyezôszerûen szétterült mind-
azon területek – az etnológia, a vallástörténet, a mûvészettörténet,
az irodalomtudomány, a gazdaságtörténet felé, amelyek korábban
a történelem peremvidékének számítottak. Eltûnt  a tudományból
az a fajta nagy ívû politikai történetírás, amelyet egykor Voltaire,
Maculay, Ranke, Michelet mûvei reprezentáltak.  Új századot kezd-
tünk, új kihívásokra kell válaszolnia a tudománynak is. Lehet kriti-
kailag elemezni Huizinga munkásságát is, felülbírálni egyes nézete-
it. De nem szabad feladni a reményt, hogy általa képviselt igényes,
magas szintû, a folyamatok összefüggéseit vizsgáló, közérdeklôdés-
re számot tartó történetírás reneszánsza mihamar bekövetkezik.

Tausz A.

Wessel Krul: Egy korszerûtlen történész. Johan Huizinga élete és mûvei
Széphalom Könyvmûhely, 239 oldal, 2000 Ft

A genetika krimije
■ Tizenegy évvel ezelôtt az Olasz-Alpokban
jégbefagyott, meztelen férfihullát talált egy né-
met alpinista házaspár. A hatóságok eleinte azt
feltételezték, hogy a halált okozó baleset úgy
1940 táján történhetett – késôbb kiderült, hogy
a holttest körül talált eszközök történelem elôt-
tiek. Nemzetközi kutatócsoport derítette ki,
hogy a hulla több mint 5000 éve feküdt a jég
szorításában. Ez szenzáció s egyúttal páratlan
lehetôség volt arra, hogy a kutatók – és köztük az angol Bryan Sy-
kes genetika-professzor – múltunk és jelenünk újszerû vizsgálatába

fogjon, sôt, Sykes-nak még arra is, hogy ebbôl kiindulva megírja
Éva hét leánya címû tudományos ismeretterjesztô könyvét.

Az ilyen munkákkal szemben elôítéletes olvasóknak mondom:
lehet-e unalmas egy olyan könyv, amely ennek az 5000 éves jég-
embernek a történetével kezdôdik? Sykes egyébként úgy avat be
minket témájának részleteibe, mintha kellemes borozgatás köz-
ben, egy élvezetes társalgás közepette mesélne – például arról,
hogy az utóbbi tíz évben munkája milyen eredmények és kudar-
cok stációin át jutott elôbbre. Ô maga is része az érdekességeknek:
miközben II. Miklós cár és családja tetemeinek azonosításán dol-
gozott, kiderült, hogy saját DNS-e azonos II. Miklóséval, ami ékes
bizonyítéka annak, hogy ôk szegrôl-végrôl rokonok. No persze,
„csupán” oly módon, hogy közös ôsanyjuk volt. Idáig eljutva me-
séli el, hogy a világon élô összes ember 33 klánból származik. A
33-ból 7-nek a családfáját éppen ô, Sykes dolgozta fel, megfejelve
ezt a hetet az ôsanyák lehetséges életútjával. A történetek a fantá-
zia szüleményei – a családfák azonban tények. Kit ne érdekelne,
hogy honnan jövünk és kik vagyunk? Az Éva hét leánya kíváncsi-
ságunk kielégítését azzal is segíti, hogy nem igényel semmiféle elô-
képzettséget, akár úgy is olvashatjuk, mint a genetika krimijét.

N. V.

Bryan Sykes: Éva hét leánya 
Európa Könyvkiadó. 220 oldal, 1980 Ft

A többszörös siker
■ Franziska – kezdô színésznô – beleszeret egy
rendezôbe, akitôl teherbe esik. Gyors házasság,
újabb gyerek következik és hôsünk (hôsnônk)
még fel sem ocsúdott a vele történtekbôl, már-
is azon kapja magát, hogy többé nem színész-
nô, „csak” kétgyerekes anya, de fôleg háztartás-
beli, akit a férje nem csak lekezel, magára hagy,
de minden újabb filmjének fôszereplôjével
meg is csal.  Franziska, a „szupernô”, majd-
hogynem a véletlennek, de legalábbis egy félreértésnek köszönheti,
hogy válófélbe (vagy inkább válósorba?) keveredik. Ügyvédje, aki
nem pusztán jogi képviselôje, de életében „a férfi” is szeretne len-
ni, arra kéri, vesse papírra házassága történetét, hogy legyen majd
mivel érvelni a tárgyaláson. Franziska ír és amit ír, egy könyvkiadó-
nál (véletlenül a Hera Lind könyvét is kiadó „Nôk és ôk” sorozat
kiadójánál)  köt ki, ahol a lektor – a beinduló szerencsesorozat ré-
szeként – nem más, mint Franziska diákkori nagy szerelme. A
könyv megjelenik és elsöprô sikert arat – alighanem azért, mert
olyan lehet, mint A szupernô: könnyed, szellemes, ironikus, szem-
telen, de igazságos, önironikus, nôpárti, mégsem  feminista, teli hu-
morral, életbölcsességekkel, amilyeneket fodrásznál vagy piacon
hall az ember – s ettôl azok még nem kevésbé helytállóak. Hera
Lind (igaz, kissé túl bôbeszédûen) bemutatja a sikeres írónô-mivolt-
ból fakadó gazdagságot, a gazdagsággal megváltható szabadságot,
ami a német (és általában, a nálunk magasabb életnívón élô euró-
pai) társadalmakban magától értetôdik. Nálunk azonban szinte fan-
tasztikumként hat. A regény vége – és ez fontos erénye Hera Lind-
nek – mégis fanyar, semmi édeskés szirup nincs benne, viszont az
is igaz, hogy kellemes, fôleg nyaralásra való olvasmánynál  így sem
több. Annak viszont elsôosztályú.

N. V.
Hera Lind: Szupernô
Móra Ferenc Könyvkiadó. 417 oldal
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■ Hány évig élnek az állatok?
Valóban lusta a lajhár? Miért
nem fájdul meg a harkály fe-
je? Mi a különbség a hüllôk
és a kétéltûek között? Miért
kell óvakodnunk a kullancs-
tól? Hogyan lehet idomítani
a delfineket? Íme néhány ér-
dekes, jellegzetes kérdés A
Föld élôvilága c. kötetbôl. A
cím alapján növényekrôl is
szó van a szépen illusztrált
kötetben. Tehát rövid, szak-
szerû választ kapunk többek
közt arra, hogy Miért van tö-
visük a növényeknek? Mi a
penész? Melyik fa nô a leg-
magasabbra? Mik a vitami-
nok? Tizenkét témakör, 150
kérdés és válasz, színes fotók,
remek rajzok. Mindez a Ter-
mészetbúvár sorozat újabb
kötetében.(Fordította: Né-
meth Mária)

Mint Petôcz András Kaland-
jaim a Mágusképzôn c. köteté-

bôl tudjuk, a 6. bések lettek a
Hunor téri focibajnokság
gyôztesei. Továbbá: megsze-
rezték Gôgh Lajos, az ellen-
mágus bûvészpálcáját. Ám ne
gondoljuk, hogy ettôl kezdve
minden a legnagyobb rend-
ben ment a Mágusképzôn.
Sôt! A történet folytatásának
ezért is lett ez a címe: Vészhely-
zet a Mágusképzôn. Ami elég
vészesen hangzik. S ezek után
vajon mi az „avagy figyeld a
macskát!” alcím értelme? Mi
történik a Vörösvári Úti Má-
gusképzô Iskola 7. béseivel, s
mi a zöld szemû sziámi macs-
ka szerepe? Megtudjuk Toncsi
elbeszélésébôl. S habár szó
van McGalagony professzor
asszonyról, azért ez csak kicsit
(másképp)  Harry Potteres tör-
ténet. Az illusztrációkat Kele-
men István rajzolta. (Zsiráf
Könyvek)    

Idônyomozásra, azaz a régé-
szet módszereinek, eszközei-

nek, történetének megismeré-
sére invitál bennünket a szer-
zô, Nick Arnold Rémes régiségek
c. kötetében. A Tudástár soro-
zatban volt már szó az ûrrôl,
a számítógépekrôl, a dinók-
ról, az építészetrôl, az algeb-
ráról, a moziról, a képzômû-
vészetrôl, állíthatom a régé-
szet a legizgalmasabb témák
egyike. Az ókori kincsvadá-
szok könyörtelen rombolásá-
tól a modern, számítógépet is
igénybe vevô múltkutatásig
sok-sok érdekes dologról sze-

rezhetünk ismereteket. Játék-
ba bevonva, humoros képek-
kel, tipográfiai trükkökkel,
képregényszerûen szórakoz-
tatva szól a kötet halálian ko-
moly dolgokról: ásatásokról,
rejtekhelyekrôl, leletekrôl, re-
konstrukciókról. Illusztrálta:
Clive Goddard. (Fordította:
Békési József.)

Az ifjúsági irodalom klasszi-
kusa Mark Twain Koldus és

királyfi c. (félig-meddig törté-
nelmi) regénye. Kirsten Boie
német írónô nagyszerû ötlet-
tôl vezéreltetve nemrég megír-
ta a Mai koldus és királyfi-t, ami
a történet alapját tekintve –
éppúgy mint az eredetiben –
Szerepcseré-t jelent. A két, haj-
szálra egyforma srác, a csóró
Kevin Bottel és a dúsgazdag
szülôk gyereke, Kalvin Prinz
ruhát cserél. Ha már úgy ha-
sonlítanak egymásra, mint két
tojás, helyet cserélnek kis idô-
re, hogy mindegyikük bele-
kóstoljon a másik életébe. A
szerepcsere persze sok-sok bo-
nyodalmat okoz, és számos
humoros helyzetbe sodorja
ôket. Ezért is élvezetes olvas-
mány ez a könyv, amelyben
Kevin és Kalvin felváltva me-
sélik el kalandjaikat egy szá-
mukra merôben új, ismeretlen
világban-világból. Persze más
az érdeklôdésük, eltér az ízlé-
sük.Tizenéves, és elég jóképû,
kedves srácokról lévén szó, így
az ún. szerelmi szál is végigvo-
nul az elgondolkodtató szto-
rin.(Fordította: Nemeskürty
Harriet.) 

Nigel Hinton regényének 14
éves címszereplôje, Buddy a

rock and roll-énekes Buddy
Hollyról kapta a nevét, apja
ugyanis rajongója a huszon-
két éves korában elhunyt
amerikai sztárnak. Nomen est
omen? – kérdezhetjük. Azaz:
a (kereszt)név intô jel, ami
utal a velünk történô rosszra?
Nem kellene tragikusan ven-
nie ezt a dolgot, csakhogy
Buddy élete egyre zûrösebb:
édesanyja – bizony, nem ok
nélkül – otthagyja ôket, az is-
kolában azt hallja, hogy ô
húzza le az osztály színvona-
lát. A legjobban talán saját
kényszeres bolti lopkodása
zavarja. Vissza akarja kapni az
anyját, hiszen nagyon szereti,
szüksége van az apjára is, de
hát ô éppen bûnös üzelmekbe
keveredik. Még szerencse,
hogy van két klassz barátja: a
Rybeero ikrek: Chermian és
Julius. Velük együtt fedezi fel
a Croxley Street-en a kísérteti-
es 56-os számú házat. Az N.
Kiss Zsuzsa fordításában meg-
jelent izgalmas kötet legfon-
tosabb kérdése, van-e elég erô

Buddyban, hogy a dolgokat
jó irányba fordítsa. (Tök jó
könyvek)   
Petôcz András: Vészhelyzet a
Mágusképzôn. Móra, 64 old.,
980 Ft ; Rainer Köthe: A Föld
élôvilága. Tesloff és Babilon.128
old.; Nick Arnold: Rémes régisé-
gek. Egmont K., 158 old., 848
Ft; Nigel Hinton: Buddy. Ciceró
Könyvstúdió. 188 old., 1690 Ft;
Kirsten Boie: Szerepcsere. Ani-
mus K., 192 old., 1590 Ft 

(Cs. A).

Nem csak tankönyv van a világon
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A megrendeléseket utánvéttel (átvételkor
fizetendô) teljesítjük, Budapesten közvetlen

házhoz szállítással, vidékre postai úton.
A kézbesítési, illetve postázási költséget

felszámítjuk.

Egy könyv megrendeléshez a következô
adatok szükségesek: A megrendelô neve,
címe, számlázási címe (ha nem azonos a
postázási címmel), telefonszáma, közületi

megrendelô esetén az ügyintézô neve és tele-
fonszáma is. A könyvrôl: a könyv szerzôje,
címe, kiadója, megjelenési éve – illetve a fel-

soroltak közül azok az adatok, amelyek
alapján a könyv azonosítható.

A megrendelés elküldhetô
levélben, faxon, telefonon,

e-mailben:
Könyvhét könyvposta

1114 Budapest,
Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703
E-mail: konyvhet@axelero.hu

A Könyvhét elôfizetôinek
5% árkedvezmény.

A Magyar Könyvgyûjtô
elsô évfolyamának
megjelent számai

összegyûjtve,
egy kötetben

Megvásárolható
a Libri Kft. és

a Líra és Lant Rt.
könyvesboltjaiban.

Ára: 5900 Ft
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

..............................................................................................................................

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

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.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

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

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

II. világháború nagylexikon
[elektronikus dok.]. 2000
oldalas hypertextes szöveg:
korabeli kép-, videó és
hangfelvételek. Szöveg és
képek. Woodstone Interac-
tive Ltd. 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

3D kerttervezô [elektronikus
dok.]. Interaktív multimédia.
Multimédia Holding. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

3D lakástervezô. Interaktív
multimédia. Multimédia Hol-
ding. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

A

A csillagászat és az ûrkuta-
tás története [elektronikus
dok.]. Az ôskortól napjain-
kig. Interaktív multimédia.
Multimédia Holding. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Andrews, Virginia C.: Vihar.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-917-4 kötött: 1990 Ft 

Armstrong, Lance – Jen-
kins, Sally: Bicikli életre-ha-

lálra. Alexandra. 
ISBN: 963-368-575-3 kötött: 2278 Ft 

Arold, Marliese: Titkos törté-
netek. [Budapest], Fabula
Stúdió, 2003. (Olvasó Leó) 
ISBN: 963-86390-6-7 kötött: 1800 Ft 

Az állatok birodalma [elekt-
ronikus dok.]. Multimédia
lexikon. 1. köt. Szöveg, ké-
pek és hangzóanyag. 
Mûanyag tokban: 5990 Ft 

Az elsô enciklopédiám
[elektronikus dok.]. Általá-
nos lexikon gyerekeknek. 1.
köt. Interaktív multimédia. 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

Az elsô világháború nagyle-
xikona [elektronikus dok.].
Több ezer címszó, több
száz fotó és térkép: korabe-
li katonaindulók kronológia:
egy órányi filmanyag. Szö-
veg és képek. Woodstone
Interactive Ltd. (Magyar hy-
pertextes lexikonsorozat) 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

B

Babay Bernadette: Csél-
csap kamaszok. Ciceró
Kvk. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-417-9 fûzött: 1390 Ft 

Baisch, Milena: Testvértörté-
netek. [Kis történetek, nagy
élmények]. Fabula Stúdió.
(Olvasó Kalóz) 
ISBN: 963-86390-0-8 kötött: 1800 Ft 

Bálint Ágnes: Szeleburdi
család. 7. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7814-5 kötött: 1250 Ft 

Benzoni, Juliette: A Forgó-
szelek Háza. 4. köt. A
számûzött. Geopen. 
ISBN: 963-9093-83-1 fûzött: 1990 Ft 

Bilkay Ruth – Laczkó Gab-
riella: Szupplikáció. A Sá-
rospataki Református Kollé-
giumban, 1945–1951. Sá-
rospataki Ref. Koll. Tud.
Gyûjt. (Acta Patakina 10.) 
ISBN: 963-202-522-9 fûzött: 1680 Ft 

Biró Ferenc: Katona József.
Monográfia. Balassi. 
ISBN: 963-506-482-9 fûzött: 2500 Ft 

Blackhall, Sue: Tévedések.
Ventus Libro. (Minden idôk
legnagyobb... 6.) 
ISBN: 963-86332-5-5 fûzött: 495 Ft 

Bokor József: Kalandturiz-
mus. Booklands 2000. 
ISBN: 963-210-739-X fûzött:
1480 Ft 

Bradányi Iván: Álmos folyó.
Jerome Kern élete. Solo
Music Budapest. 
ISBN: 963-210-417-X fûzött:
2427 Ft 

Brezina, Thomas: Az éjféli
parti. [Titkosírásfejtô négy-
zettel!]. Deák. (Pssszt! A mi
titkunk 1.) 
ISBN: 963-9420-13-1 kötött: 1650 Ft 

C

Campbell, Ross: Óvjuk ôket!
Gyermekeink kábítószerve-
szélyben. Utánny. Harmat. 
ISBN: 963-9148-26-1 fûzött: 990 Ft 

Castañeda, Carlos: Ixtláni
utazás. Don Juan újabb ta-

nításai. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-714-3 fûzött: 2190 Ft 

Castañeda, Carlos: Másik vi-
lág kapujában. További be-
szélgetések Don Juannal :
[az indián varázsló beavat a
látás rejtelmeibe]. Édesvíz.
(Természetfeletti megnyil-
vánulások) 
ISBN: 963-528-713-5 fûzött: 2290 Ft

Cs

Csalamádé. Nagy dalos-
könyv. 2. köt. 
ISBN: 963-210-790-X fûzött:
3920 Ft 

D

Dakó Péter – Vitek Gábor:
Vereb története. Kornétás. 
ISBN: 963-7333-31-8 kötött: 2000 Ft 

Dékány András: Matrózok,
hajók, kapitányok. Filum. 
ISBN: 963-8347-89-9 kötött: 1980 Ft 

Deveraux, Jude: Mindörök-
ké.... M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-935-2 kötött: 1690 Ft 

Doherty, Paul C.: Ré álarca.
Cselszövés és gyilkosság
az ôsi Egyiptomban. Gold
Book. 
ISBN: 963-9437-61-1 kötött: 1999 Ft 

Donáth Tibor: Az emberi test
[elektronikus dok.]. Szöveg
és képek. Multimédia Hol-
ding.
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

Duane, Diane: Csillaghajnal
trilógia. 3. köt. Alkony az Al-
gemronon. 

Meg jelent könyvek
2003. augusztus 8–21.

Az összeállítás a Könyvtár-
ellátó Közhasznú Társaság
információs rendszere alap-
ján készült. A felsorolt köny-
veket a Könyvtárellátó már
felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megren-
delhetôk a társaság home
lapján (www.kello.hu).
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Kôszeghy Elemér
Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig

A régi ötvöstárgyak gyûjtôi és a
szakemberek több tízezer forintot
is megadtak antikvár könyvaukció-
kon a Kôszeghy-kötet egy-egy ere-
deti példányáért, mert tevékenysé-
gükhöz valóban nélkülözhetetlen
forrásmunka a mû. A szerzô az öt-
vöstárgyak azonosításához segítsé-
get nyújtó ötvösjegyeket gyûjtötte
össze kötetében.

Magyarország különbözô ré-
szein már a XIV. századból meg-
találjuk egymástól eltérô bélyeg-
zések nyomait korabeli ötvösmû-
veken. A XVI. századtól kezdve az
ötvöstárgyak bélyegzése általá-
nossá vált a céhekben, ha a bé-
lyegzés módja nem is vált egysé-
gessé. 1867-tôl a fémfinomság
vizsgálata állami hivatalok hatás-
körébe került, s e téren az osztrá-
kokéhoz hasonló fémjelzési rend-
szer lépett életbe. Ez az oka an-
nak, hogy Kôszeghy Elemér a Ma-
gyarországi ötvösjegyek a közép-
kortól 1867-ig c. munkájában csak
addig az idôpontig ismerteti a je-
leket, hiszen azon túl a mûvészet-
történeti kutatás számára az öt-
vöstárgyak jelzése már nem hor-
doz egyedi információt.

Az 1936-ban magyar és német
nyelven megjelent mû (a törté-
nelmi Magyarországhoz tartozó)
városok szerinti csoportosításban
tartalmazza a mûkincsek felsorolá-
sát, ötvösjegyeit, mestereit, tulaj-
donosait és egyéb adatait. Napja-
inkra 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.

könyvesbolt jaiban
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ISBN: 963-00-6152-X fûzött:
1590 Ft 

E

Egyházközségek iratai a Sá-
rospataki Református Kol-
légium Levéltárában. Sá-
rospataki Ref. Koll. Tud.
Gyûjt. (Acta Patakina 11.) 
ISBN: 963-206-827-0 fûzött: 672 Ft 

Egy kis ország nagy tettei
avagy Híres magyarok a
nagyvilágban. CD-lexikon
kvízjátékkal. Szöveg és ké-
pek. Multimédia Holding. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Ehdin, Susanna: Az öngyó-
gyító ember. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-925-5 kötött: 1990 Ft 

Elat, Yisra'el: Nem történt
semmi. CET Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-71-5 fûzött: 2500 Ft 

Erdôs Zoltán: Magyar men-
talitás és életmód a 16. és
17. században. Kódex Ny. 
ISBN: 963-210-791-8 kötött: 2500 Ft 

Európa 98 [elektronikus
dok.]. CD atlasz : útvonal-
tervezô. Szöveg és képek.
Multimédia Holding. 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

F

Fabó Beáta – Holló Szilvia
Andrea: Budapest térképei-
nek katalógusa. 1660–
1873. (I/1. köt.) BFL. 
ISBN: 963-7323-37-6 

Fabó Beáta – Holló Szilvia
Andrea: Budapest térképei-
nek katalógusa. 1660–
1873. (I/2. köt.) BFL. 
ISBN: 963-7323-38-4 

Fabó Beáta – Holló Szilvia
Andrea: Budapest térképei-
nek katalógusa. 1873–
1949. (II/1. köt.) BFL. 
ISBN: 963-7323-39-2 

Fabó Beáta – Holló Szilvia
Andrea: Budapest térképei-
nek katalógusa. 1873–
1949. (II/2. köt.) BFL. 
ISBN: 963-7323-40-6 

Fabó Beáta – Holló Szilvia
Andrea: Budapest térképei-
nek katalógusa. 1950–
2000. (III. köt.) BFL. 
ISBN: 963-7323-41-4 

Fodor Ákos: Szó-tár. Koráb-
bi és késôbbi versek. CET
Belvárosi Kvk. 
ISBN: 963-9114-72-3 fûzött: 2000 Ft 

Forward, Susan: Mérgezô
szülôk. Hogyan szabadul-
junk meg fájdalmas öröksé-

güktôl, és nyerjük vissza
életünket? Háttér. (Lélek
kontroll) 
ISBN: 963-8128-74-7 fûzött: 1350 Ft 

G

Gábor Miklós: Nyomozok
magam után. Naplók. Pala-
tinus. 
ISBN: 963-9487-33-3 kötött: 2990 Ft 

Gárdonyi Géza: Hosszúhajú
veszedelem. Agglegény-el-
beszélések. M. Kvklub. (Is-
kola – könyv) 
ISBN: 963-547-943-3 (hibás ISBN
963-547-933-6) fûzött: 790 Ft 

Garwood, Julie: Lázadó
vágy. Gabo. 
ISBN: 963-9421-93-6 fûzött: 1490 Ft 

Gerencsér Kinga: Építôido-
mok. Cser K. (Színes ötle-
tek. Fajátékok 4.) 
ISBN: 963-9445-78-9 fûzött: 598 Ft 

Ghymes-történetek. Di-Co-
lor Studio. 
ISBN: 963-204-816-4 kötött: 3500 Ft 

Gottdank Tibor: Webszol-
gáltatások. XML alapú kom-
munikáció az interneten :
dupla CD melléklettel.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-305-8 kötött: 4995 Ft 

Gressman, Thomas S.: Kard
és tûz. Beholder. (Battle-
tech) 
ISBN: 963-9399-45-0 fûzött: 1498 Ft 

Gy

Gyuricza György: Ismerjük
fel az ásványokat! Gabo. 
ISBN: 963-9237-21-3 fûzött: 1450 Ft 

H

Hobb, Robin: Bûvös hajó. 1.
köt. Szukits. (A fantasy
nagymesterei) 
ISBN: 963-9441-75-9 fûzött: 1490 Ft 

Hornyák Mária: Brunszvik
Teréz "szellemi gyerme-
ke": Teleki Blanka,
1806–1862. Brunszvik T.
Szellemi Hagyatéka Alapít-
vány: Teleki Blanka Hölgy-
klub. (Ôrláng füzetek 4.) 
ISBN: 963-00-8368-X fûzött: 400 Ft 

Huszár János – Haluska At-
tila: Tapsi Hapsi iskolája
[elektronikus dok.]. 5–8.
osztályosoknak. Interaktív
multimédia. Woodstone In-
teractive Ltd. 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

I

Ilf, Ilja Arnoldovics – Petrov,
Jevgenyij Petrovics: Tizen-

két szék. Gabo. 
ISBN: 963-9526-04-5 kötött: 2490 Ft 

J

Janikovszky Éva: Velem
mindig történik valami. 6. ki-
ad. Móra. 
ISBN: 963-11-7816-1 kötött: 1590 Ft 

Jánosfalvi Sándor István:
Székelyhoni utazás a két
Homoród mellett. Litera.
(Pro memoria) 
ISBN: 973-85950-1-0 fûzött: 1820 Ft 

Játékos matekklub [elektro-
nikus dok.]. Számolás, hal-
mozás, összehasonlítás,
összeadás-kivonás. Inter-
aktív multimédia. Automex
Kft. 
Mûanyag tokban: 5990 Ft 

Játékvilág [elektronikus
dok.]. 15 játék – móka és
tanulás. Interaktív multimé-
dia. Woodstone Interactive
Ltd. 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

K

Kafka, Franz: Az elkallódott
fiú. Regény. Palatinus. (Kaf-
ka-életmû) 
ISBN: 963-9487-30-9 kötött: 2500 Ft 

Kenneth, Claire: Különös ka-
land. Papp-Ker. (Romanti-
kus klasszikusok) 
ISBN: 963-9418-60-9 fûzött: 530 Ft 

Kezdô angol kicsiknek
[elektronikus dok.]. Angol
nyelvoktató program gyer-
mekeknek. Interaktív multi-
média. Woodstone Interac-
tive Ltd. 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

King, Stephen – Straub,
Peter: A talizmán. Európa. 
ISBN: 963-07-7450-X fûzött: 1600
Ft 

Klasszikus Kama Szutra
[elektronikus dok.]. A sze-
relem tankönyve. Szöveg
és kép. Woodstone Interac-
tive Ltd. 
Mûanyag tokban: 6500 Ft 

Koontz, Dean R.: Amnézia.
Animus. 
ISBN: 963-9307-87-4 fûzött: 1390 Ft 

Kósa Lajos – Börzsönyi
László: Napjaink allergiái
és biostatisztika [elektroni-
kus dok.]. Interaktív multi-
média. Automex Kft.: Multi-
média Holding. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Kovácsné Cohner Judit –
Kovács Tivadar – Ozsváth

Miklós: Adatkezelés az MS
Access 2000 alkalmazásá-
val. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-309-0 fûzött: 3497 Ft 

L

Lassahn, Bernhard: Diáktör-
ténetek. Fabula Stúdió. (Ol-
vasó Leó) 
ISBN: 963-86390-4-0 kötött: 1800 Ft 

Learn to speak Hungarian
[elektronikus dok.]. Ma-
gyarnyelv-oktató program
angolok számára. Interaktív
multimédia. Woodstone In-
teractive Ltd. 
Mûanyag tokban: 10000 Ft 

Lévi-Strauss, Claude: Szo-
morú trópusok. Európa. 
ISBN: 963-07-7503-4 (hibás ISBN
963-07-7446-1) kötött: 3000 Ft 

Lockwood, Todd: Átváltozá-
sok. Todd Lockwood mûvé-
szete. Totem. 
ISBN: 963-590-210-7 kötött: 5980 Ft 

M

Magyar irodalom [elektroni-
kus dok.]. Diákenciklopé-
dia. Interaktív multimédia.
Automex Kft. : Cyberstone. 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Makovics János: És akkor
mi van? Esszék. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-81-6 fûzött: 2053 Ft 

Manfredi, Valerio Massimo:
Az utolsó légió. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-937-9 kötött: 2290 Ft 

Merle, Robert: A sziget. Eu-
rópa. 
ISBN: 963-07-7443-7 kötött: 2500 Ft 

Móra Ferenc: Az égbelátó. 2.
kiad. Móra. (Zsiráf könyvek) 
ISBN: 963-11-7815-3 kötött: 980 Ft 

N

Noble Anikó: Gyere velünk a
Rigó utcába. [Angol nyelv-
vizsga elôkészítô teszt és
nyelvkönyv, alapoktól felsô-
fokig]. 1. Filum. 
ISBN: 963-9351-01-6 fûzött: 1280 Ft 

Ny

Nyelvmester [elektronikus
dok.]. Magyar-hungarian.
Szöveg, képek és hangzó
anyag. Multimédia Holding. 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

O

Ondracek, Claudia: A kis
várszellem az iskolában.
[Képekkel tanulok olvasni].
[Budapest], Fabula Stúdió,
2003. (Olvasó Breki) 



ISBN: 963-86390-5-9 kötött: 1800 Ft 
Ondracek, Claudia: Történe-

tek a barátságról. [Elsô ol-
vasó élményeim]. Fabula
Stúdió. (Kis Olvasó Tigris) 
ISBN: 963-86390-3-2 kötött: 1800 Ft 

Orbán János Dénes: Tea-
könyv. Kötetlen írások,
1992–2003. Concord Medi-
a. (Irodalmi Jelen Könyvek) 
ISBN: 973-99950-6-3 kötött: 2800 Ft 

Orwell, George: 1984. re-
gény. Budapest, Európa,
2003. 
ISBN: 963-07-7448-8 kötött: 1900 Ft 

Ouspensky, Peter Demiano-
vich: Az ember lehetséges
fejlôdésének pszichológiá-
ja. Lunarimpex. (Mesterek,
életek, tanítások) 
ISBN: 963-9219-22-3 fûzött: 1380 Ft 

P

Papp Tibor: Egy kisfiú hábo-
rús mozaikja. Európa. 
ISBN: 963-07-7293-0 kötött: 2000 Ft

Petôfi Sándor: János vitéz.
2. kiad. Móra. (Móra arany-
könyvek) 
ISBN: 963-11-7818-8 kötött: 1590 Ft 

Preuá, Gunter: Varázsegér-
ke az osztályteremben. [Bu-
dapest], Fabula Stúdió,
2003. (Olvasó Fáni) 
ISBN: 963-86390-7-5 kötött: 1800 Ft 

R

Református egyházlátoga-
tás a Borsod-Gömör-
Kishonti Egyházmegyé-
ben, 1665, 1668, 1669. A
Tanító dicsértetik Hallgatói-
tól mindenekben. Sárospa-
taki Ref. Koll. Tud. Gyûjt.
(Acta Patakina 13.) 
ISBN: 963-210-314-9 fûzött: 1741 Ft 

Richard, Udo: A kis számör-
dög az iskolában. [Buda-
pest], Fabula Stúdió, 2003.
(Olvasó Cinke) 
ISBN: 963-86390-1-6 kötött: 1800 Ft 

Roberts, Nora: A halál fényé-
ben. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-82-7 fûzött: 1298 Ft 

Roberts, Nora: Halhatatlan a
halálban. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-95-9 fûzött: 1298 Ft 

Rufo, Marcel – Schilte,
Christine: Szeretetbeteg-
ség. Lelki bajok a testvér-
kapcsolatokban. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-966-2 kötött: 1590 Ft 

S

Sajtójog. Booklands 2000. 
ISBN: 963-210-740-3 fûzött: 1310 Ft 

Sanders, Lawrence: McNally
szerencséje. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-53-0 kötött: 1598 Ft 

Schwarz, Annelies: Boszor-

kánytörténetek. [elsô olva-
só élményeim]. [Budapest],
Fabula Stúdió, 2003. (Kis
Olvasó Tigris) 
ISBN: 963-86390-2-4 kötött: 1800 Ft 

Simó Márton: Az utolsó taní-
tó. Pro-Print. 
ISBN: 973-8468-09-4 fûzött: 1840 Ft 

Simon Ferenc: A reálonto-
lógia születése. Elvi kom-
mentár Hegel fenomenoló-
giájának elsô három feje-
zetéhez. Veszprémi Hu-
mán Tudományokért Ala-
pítvány. 
ISBN: 963-210-595-8 fûzött: 3000 Ft 

Story, Derrick: Digitális
fényképezés. Kossuth.
(Dióhéjban) 
ISBN: 963-09-4485-5 fûzött: 1200 Ft 

Sz

Szabó Magda: Az ôz. Európa. 
ISBN: 963-07-7447-X kötött: 1600 Ft 

Szigeti Jenô: A hármas an-
gyali üzenet. Heted7világ.
(Evangélium mindenkinek) 
ISBN: 963-9488-10-0 fûzött: 795 Ft 

T

Tapsi Hapsi iskolája 1–4.
[elektronikus dok.]. Inter-
aktív multimédia. Woodsto-
ne Interactive Ltd. 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Trencsényi-Waldapfel Imre:
Görög regék és mondák.
11. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7819-6 kötött: 1550 Ft 

Ü

Üdvözlet Balatonfüredrôl.
Válogatás a Városi Helytör-
téneti Gyûjtemény képes-
lapjaiból, 1896–1945. Faa
Produkt. 
ISBN: 963-210-885-X kötött: 3990 Ft 

V

Vofkori László: A földrajztu-
domány rendszertana. Pro-
Print. 
ISBN: 973-8468-05-1 kötött: 2590 Ft 

W

Weöres Sándor: Bóbita. 18.
kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7820-X kötött: 1480 Ft 

Westbrook, Adele – Rat-
ti, Oscar: Aikidó és a di-
namikus gömb. Illusztrált
bevezetô. Lunarimpex.
(Mesterek és harci mûvé-
szetek) 
ISBN: 963-9219-25-8 fûzött: 2880 Ft 

Woodiwiss, Kathleen E.: Kö-
telezô szerelem. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-942-5 kötött: 1990 Ft 
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MEGJELENT
Pályaválasztás, továbbtanulás 2004
A könyv hasznos és közérdekû információkat
tartalmaz 262 budapesti és 45 Pest megyei
gimnáziumról, szakközép- és szakmunkásképzô
iskoláról, szakiskoláról. Tájékoztat középiskola
utáni képzésekrôl, felnôttoktatásról, tanfolyami
képzésekrôl, nemzetiségi oktatásról, egyházi és
magániskolákról, fogyatékosok továbbtanulási
lehetôségeirôl.

2003, A/5, ragasztott, 270 oldal, 1100 Ft

OKKER Pedagógus Könyvesbolt és Csomagküldô Szolgálat
1067 Budapest, Podmaniczky u. 37, Tel./fax: 302-7370, 312-2851

e-mail: bookker@axelero.hu, www.okker.hu
Széleskörû szakkönyvkínálattal várjuk
kedves vásárlóinkat, megrendelôinket.

w w w . m o r a k i a d o . h u

G. Szabó Judit
Ez mindennek a teteje!
(Pöttyös könyvek)
176 oldal, ill. Sajdik Ferenc
Ha Anikó a rénói képtár vendégkönyvébe nem
írja a jókívánság után a teljes nevét és címét, ak-
kor talán napokon belül nem ólálkodik, mász-
kál körülötte az egész díszes és dísztelen társa-
ság, úgymint Szôkeházy Szívtipró Rénó, Feke-
te vagy Rabló Rénó és fôleg Rasid, a szegény
kis Rasid! Igaz, hogy akkor mi sem tudhatnánk

meg, visszakerül-e jogos tulajdonosához a Tündérszív nevû drágakô.
990 Ft

Andrea Cotti
De csúf nevem van!

(Móra X Könyvek)
120 oldal, ford. Székely Éva

Tommaso, a félénk gimnazista zavarba jön,
ha beszélgetni kell a lányokkal. Vagy a lá-

nyokról. Ugyanakkor fülig szerelmes osztály-
társnôjébe, azonban a lány mást szeret. Leg-
alábbis látszólag. Mit tartogathat számukra

egy néhány napos osztálykirándulás vidéken?
Ahol csak sétálni meg beszélgetni lehet…

1390 Ft

Janikovszky Éva
Aranyesô
232 oldal
A múlt század hatvanas éveiben játszódik a
népszerû leányregény cselekménye. A mai
olvasó számára ez már szinte történelmi táv-
lat. A legfontosabb azonban nem változott:
minden generáció átéli azt a fájó ütközést,
amellyel az illúziók és a valóság szembesülése
jár. Szerelemrôl, szeretetrôl, barátságról, örö-
mökrôl és csalódásokról mai, és érvényes mó-

don, ôszintén, közvetlenül szól Janikovszky Éva.
1590 Ft

A család könyvespolcára
A Móra Kiadó szeptemberi kínálatából

Korlátozott számban ismét kapható!

Osvát Ernô
Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások

302 oldal, kötve 1200 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.




