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Autót, házat vásárol? Jó iskolát keres
gyermeke számára? Szeretné befektetni megtakarított pénzét? Társat keres?
Munkahelyet változtatna? Utazás elôtt
szeretné tudni, milyen idô van a célállomáson?
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„szinte minden” megtalálható rajta, a
sok információ miatt nehéz eligazodni.
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Legfontosabb forrásai rendelkezésre állnak, a publicisztika evidenciaként használja a korszakra vonatkozó közhelyek sokaságát – ezzel szemben az
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A kutatás mai állása szerint e mikrotörténetinek tûnô vizsgálódások többet
árulnak el az idôszak jellegérôl, mint a nagypolitikai mezô színfalak mögött
zajló történetei, vagy a „nagy folyamatok” kvantitatív mutatóinak elemzése.
Építôkövek, melyekbôl majdan a nagyobb történetek fô falai felépülhetnek.
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Október huszonharmadika
és a számítástechnika
■ Nehéz a jegyzetíró élete, akárcsak ama
közmondás-szerûen emlegetett mosónôké, valamint örök kedvencünket ideidézve (belsô kényszer folytattatja velem az
ilyen típusú felsorolásokat Rejtô Jenô –
számomra legalábbis – klasszikusként rögzült soraival) a kôfaragóké, balett-táncosoké és szimbolamûvészeké is.
Nehéz, mert vannak történelmi dátumok, október 23. is ilyen, amelyek felhívó
erôvel rendelkeznek minden jegyzetíró
számára: ha közelednek, a jegyzet témáját
az alkalomhoz kell igazítani. Mert ha nem,
mindenféle egyéb típusú vádak mellett,
jegyzetírót még azzal is vádolhatják, hogy
„aggkori szenilitása” miatt egyszerûen csak
elfelejtette a jeles nap közeledtét. Jegyzetírót tehát legyûri a „felhívó erô”, ám így és
ekkor adódik a nehézség: ami mondandója ez alkalomból van (volt), azt már megírta, akkor most ismételje önmagát?
Lehetne természetesen a napi aktualitásokhoz is kötôdni (ha jól vettem ki a napilapok parlamenti tudósításaiból, idén
nem lesz ünnepi ülés), ez azonban alighanem (szellemi) alkat kérdése is, így aztán, a napi aktualitásokkal összefüggô kérdések taglalása egy naprakész, üde kis
jegyzetben számomra nem járható út, lévén hogy a Könyvhét alkatilag „kéthetenként a könyves újság”.
Könyves újságként e számunkban a számítástechnikai szakkönyvkiadásnak szentelünk komolyabb figyelmet, ennek kapcsán gondolkodtam el azon, milyenek
lennének történelmi emlékeink, ha a „számítógépes létmód” már negyvenhét évvel
ezelôtt annyira átjárhatta volna hétköznapjainkat, mint ma. Valószínûleg sok
minden másként zajlott volna le. A technikai lehetôségek és a történelem alakulásának menete szorosan összefüggenek.
Hogy mennyire igaz ez? Történelmileg
van-e jelentôsége például napjaink egyik
újabb keletû technikai lehetôségének, az
SMS-nek? Meglátjuk negyvenhét év múlva, talán egy akkori jegyzetíró eltûnôdik
majd ezen – egy másik klasszikust idézve
–, ha lesznek még jegyzetírók, és lesznek
még jegyzetek.
Egy számítástechnikai szakkönyvek kiadásával foglalkozó kiadó, a BBS-Info
megjelentette Lipták Bélának 1956 történelmi ôszére emlékezô, s emlékeztetô
kötetét.
Kiss József
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Az ifjú Lin-csi
vándorévei 32.
Közreadja: Sári László
65.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap mesébe illô teaházba botlott az út mentén. Kerítésének rácsára
világoskék hajnalka kúszott, kertjében aranyalma, mályva és tüzes azálea cserjék pompáztak.
A pavilont, egészen föl az ereszig, apró virágú
labdarózsa borította. Lin-csi bódultan lépett
be a tea-szentélybe.
– Te is találkoztál velük, barát? – kérdezte tôle azonnal egy fekete csuhás szerzetes, alighogy a teamesterrel üdvözölték egymást. –
Gyere, meséld el, mit láttál! – ugrott föl a helyérôl, s intett, hogy Lin-csi üljön mellé. – Mit
láttam volna? – csodálkozott magában Lin-csi,
körül is nézett, hátha máshoz szól a kérdés. –
Gyere, gyere már! – türelmetlenkedett a szerzetes tovább, de mielôtt Lin-csi bármit is válaszolt volna, odarángatta, leültette maga mellé,
s máris mesélte a saját történetét.
– Ma délután kifosztottak a rablók! Rablók
járnak ezen az átkozott vidéken mindenfelé –
kezdte, imafüzérének fából metszett gyöngyeit markolászva mindkét kezével. – A vezérük
egy nagy, kövér, katonaforma ember. Nevetett
rajtam, miközben a banditákkal verekedtem a
tarisznyámért. De vigyorgott, kurjongatott a
többi is mind, akár az ördögök. Otromba, kegyetlen társaság. Te is láttad ôket, barát?
Mondd, mit láttál? – kérdezte újból Lin-csitôl
a fekete csuhás buddhista, de most sem hagyta, hogy válaszoljon rá. – Amikor mindenemet elvették, arra kértem a rablóvezért, hogy
legalább a papirosaimat adja vissza, úgysem
látja semmi hasznát. – Minden tudományom
azokon a rizspapírokon van – mondtam neki,
de ezen is csak nevetett a gazfickó. – Te a tarisznyádban tartod a tudományodat? – kérdezte, és lóbálta elôttem, mint egy zsák zabot,
amit a lovának szán. – Akkor nem is a tiéd az
a tudomány, hanem azé, aki magához veszi
koszos iszákodat. Lehet egy paraszté, rühes
koldusé. Most éppen az enyém! – Én írtam ki
a papirosokra a szútrák összes okosságát! Kiolvastam a Középsô Birodalom minden kolostorának könyvtárát. Lemásoltam a Tökéletes
Bölcsesség szútrát, az Igaz Törvény Lótuszának szútráját, a Nirvána szútrát, a Gyémánt
szútrát, a Végtelen Sugárzás Kristálytiszta Országáról szóló szútrákat, a fegyelem szútráit, a
bûnvallomás szútráit és még sok minden
mást. Fölírtam a papirosokra az Aranyfény
szútrának, a Tizenkét Kapu könyvének, meg a
Száz Írás könyvének minden bölcsességét. Ez
tehát mind az enyém! – mondtam neki, de ô
csak nevetett egyre hangosabban. – Nem a tiéd! Az enyém! – kiáltotta, és ellovagoltak

mind. A tarisznyám ott van a vezérüknél.
Nem láttad ôket, barát? – tette fel megint a
kérdést kétségbeesetten a fekete csuhás, aztán
végre elhallgatott.
– Nem. Nem láttam ôket – felelt neki egy
idô után kedvetlenül Lin-csi. Méregette, vizsgálgatta az arcát, könyörgô tekintetét. – Ennek, szegénynek, valóban a tarisznyájában
volt minden tudománya. Az elméje teljesen
sötét. Ha lenne mit érteni a könyvekbôl, akkor
sem értené. Ezért hiszi, hogy elvettek tôle valamit a rablók, pedig hát semmi az egész –
gondolta róla Lin-csi, aztán így szólt hozzá. –
Ha a Középsô Birodalom minden könyvtárának minden könyve a tarisznyádban lett volna, akkor is csak hálát adhatnál annak, aki
megszabadított tôlük. Ne keseregj, hát! Igaza
van a rablóvezérnek: amíg a könyvekben van,
semmit sem ér az okosság. De az is lehet, hogy
a könyvekben sincs, vagy nem jön elô belôlük
egyáltalán. Láttad te már, milyen a könyvekbôl elôbújt okosság? – kérdezte tôle Lin-csi, de
az csak nézett vissza bambán. – Érted, szerzetes? Nem jobb hát, ha nem is hordasz tarisznyát? Ha nem gyötröd magad az írásokkal, a
bölcselettel, hanem, mondjuk, nézelôdsz utadon, és iszol itt-ott egy jó teát? – kérdezte végül még mindig a szerencsétlen barát tekintetét fürkészve Lin-csi. Várta a hatást. Életében
elôször adott tanácsot valakinek, s mindjárt
nem is akármilyet. Nem mondott kevesebbet,
mint hogy vesse el Buddha tanítását, melyet
egész addigi életében szolgált. De hát mi mást
mondhatott volna egy ilyennek?
Lin-csi azonnal rajtakapta magát: saját meggyôzôdését hirdette a szerzetesnek. Saját tanítását. Kissé meghökkent, de nem annyira a fekete csuhás. Annak egy csapásra elpárolgott a rémülete, a tekintete megnyugodott. Imafüzérét
sem szorongatta izzadt tenyerében tovább.
Szép lassan köpenye ujjába csúsztatta. Aztán
odafordult a teamesterhez, köhintett két hangosat, majd rendelt egy citromos borókateát.
Lin-csi nem kért semmit, felállt és kiment.
Odakint a kertben ismét érezte a bódulatot.
De most nem a virágok illatától szédült, saját
viselkedése lepte meg. Addig esze ágában se
volt tanítani az embereket. Soha, semmire. Mi
ütött most belé? Honnan költözött szívébe ez
a bátorság? Vagy erôs indulat volt csupán?

66.
Az ifjú Lin-csi egy nap eszébe idézte a kirabolt
szerzetes történetét. Kétségbeesését, panaszkodását, tanácstalanságát. Arra gondolt, vajon
mit tenne ô, ha rablók támadnának rá. Véde-

6

né-e a köpenye ujjában, öblében ôrzött apróságokat, verekedne-e, ha lenne, a tarisznyájáért. És a könyveiért? A teleírt papirosokért? A
zsákban hordott okosságért?
– Amit az embertôl el lehet venni, az mindegy is, hogy kié. Tökéletesen igaza van a kövér
rablóvezérnek, aki elvette, aztán bizonyára a
szemétre vetette valahol a szerzetes könyvekkel teli iszákját – állapította meg ismét szenvtelenül Lin-csi, nem volt képes sajnálni a fekete csuhást. – Ha nem veszik el tôle a rablók az
értéktelen tarisznyát, épp olyan hülye marad
örökre, mint addig volt. Élhetetlen, ostoba.
Most meg talán megint élvezi valahol a jó citromos borókateát, bámulja a világ szép csodáit. Végre kihúzza magát. Nem nyomorgatja
többé semmiféle tanítás. Hálás lehet a banditáknak – vélte Lin-csi, aztán már nem akart a
szerzetesre gondolni egyáltalán. Kifejezetten
kellemetlennek érezte izgága alakját. – Minek
panaszkodik? El is kerülhette volna a rablók
támadását. Elszaladhatott vagy elbújhatott
volna elôlük, csak elô kellett volna vennie a
józan eszét. De hát honnan vegye elô? A tarisznyájából? Melyik papiroson keresse hirtelen, hogy mi ilyenkor a teendô? Pedig ott áll
az is a tudós könyvekben, hogy a küzdés harminchat fortélya közül a menekvés az elsô –
vonta meg a vállát Lin-csi, aztán inkább a falu szép kertjeit csodálta, amelyek elôtt útja vezetett. Elégedetten lépkedett: a rabló meg ô,
igazán megtettek minden tôlük telhetôt a mafla barátért.
A kis utcában, ahol éppen haladt, Lin-csi sûrûn feltûnô kapujelekre lett figyelmes. Csaknem minden kapu sarkára színes kendôt, vagy
széles ívû íjat látott akasztva. Az eperfa íj mindig a kapuk bal oldalán, a kendô mindig a
jobb oldalán lógott. Az íj fiú, a kendô lány
születését jelezte a házban. – Na de ennyi gyerek hogyan születhetett egyszerre ebben az utcában? Miféle titkos ok hozta világra ôket éppen ide? – tûnôdött Lin-csi a sok-sok kapujelen végigtekintve. – Egyáltalán honnan jöttek,
s minek? Mit akarnak? És mit csinálnak most
ott a szobák mélyén, a sötétben? Azt se tudják, hol vannak, mi történik velük. Itt még
nincs helyük – vélte Lin-csi, de egyre jobban
elbizonytalanodott. – Késôbb majd ôk is
összegyûjtenek mindenfélét. Zsebbe, zsákba,
tarisznyába, kamrába. Szobák polcaira, könyves szekrényekbe. Aztán ott lesz az ô helyük
is, ahol vackaikat tartják. Pedig csak addig gazdagok és okosak igazán, míg tehetetlenek.
Mert, ha már berendezkedtek, nem biztos,
hogy olyan szerencsések lesznek, mint a fekete csuhás. Nem biztos, hogy terheiktôl megszabadítják ôket a rablók – merengett tovább
Lin-csi a gyerekek sorsán. – Ám addig még
gyakran lesznek vendégei az Égnek, mert bizonyára egyfolytában álmodnak. Ébren is, alvás
közben is. Mi mást tehetnének? Itt még nincs
helyük. Játékszerek csupán – állapította meg
most már határozottan, a házak néma ablakait fürkészve, Lin-csi. Aztán kiért a faluból a hegyek közé, ahol egy idôre valóban elfelejtette
végre a balga szerzetes történetét.
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címek jelzik a nagy vonzódásait, de németbôl is fordított...
– Ami a nyelveket illeti:
nyolc évig tanultam latint,
négyig görögöt, hétig németet, de a német nyelvvel való
kapcsolatom gyerekkorban
kezdôdött, mert szüleim
Fräuleint fogadtak. Egy Gréte
nevû elbûvölô bécsi lánytól
tanultam németet. Azután
Sárospatakon az angol internátus növendéke lettem.
Voltak ott született angol tanárok is. Angolt az iskolában
nem tanultam, de az angol
kiejtést a társalgási órákon
ezektôl a tanároktól könnyen
megtanulhattam. Reformátusoknál a szent szöveg nem a
latin Vulgata, hanem az eredeti. Nekünk meg kellett tanulni héberül olvasni az
Ószövetséget, és görögül az
Újszövetséget. Hébertudásommal késôbb sikerült többeket alaposan meglepnem.
Érdekes, hogy a franciát hogy
és miért tanultam meg. Óriási könyvsiker volt a 30-as
évek végén Faludynak az álVillon-kötete. Fölkeltette a
kíváncsiságom, hogy milyen
az igazi Villon. Elkezdtem tanulni franciául azért, hogy
megtudjam, mi az igazság. És
közben beleszerettem a középkori francia irodalomba.
Óriási költôk vannak Villon
elôdei és kortásai között. Lefordítottam a Villonnak tulajdonított verseket is. Azután fölébredt bennem a kíváncsiság, hogy Villon kiket
olvasott, összeszedtem azokat a latin és Villont megelôzô korokból származó francia verseket, amelyeknek a
nyoma az ô életmûvében fölfedezhetô, és ezekbôl egy
csokorra valót lefordítottam.
– Hogyan születtek az esszéi?
– Életem egyik legnagyobb
és legkellemesebb meglepetése az volt, hogy belôlem
esszéíró, tanulmányíró lett.
Mindig azt gondoltam, hogy
költô leszek, ma is azt gondolom egyébként, hogy
esszéimnek az értékét az adja meg, hogy egy költô írta
ôket, és a mûfordításaim értékét is az adja meg. Tulajdonképpen az tett engem tanulmányíróvá, hogy irigyeim
félremagyaráztak, olvasóim
félreértettek sok tekintetben.

A költészet kóbor lovagja
Beszélgetés Mészöly Dezsôvel
Mészöly Dezsô idén betöltötte 85. életévét. És Örökbe fogadott
versek címû kötetével tovább gyarapodott mûszámra is tekintélyes életmûve. József Attila-díjas, 1999-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, de már elôzôleg megkapta az Alternatív Kossuth-díjat.
■ – Több mûfajban alkot: költô, mûfordító, drámaíró, esszéista. Írásaiból tudjuk, fiatalon,
szinte gyerekfejjel kezdte pályáját. Mi volt az oka, hogy mégis
oly késôn jelent meg elsô önálló
verseskötete?
– Annak idején ahhoz,
hogy valakinek kiadják a
verskötetét, hogy úgy mondjam nyilatkozni kellett a
fönnálló rend mellett. Ez nekem sehogy sem ment. Nem
mintha bármiféle rosszallásom lett volna azokkal az írótársaimmal szemben, akiknek könnyedén sikerült. Énnekem nem ment. Valahogy
sehova sem tartoztam. Egy
budai klinikán születtem, de
egész élményvilágom édesanyám szülôföldjéhez, a Kiskunsághoz kötôdik. A népi
írókat nagyra becsültem. De
kéretlenül rám ragasztott
dzsentribélyegemmel hogy
vindikálhattam volna, hogy
közéjük tartozom. Ugyanakkor nem tartoztam az urbánus írók táborába se, egész
szókincsem, élményvilágom
más volt, mint az övék. Magányosan indultam, és ez a
magányosságom bizonyos
fokig mindig megmaradt.
Galsai Pongrác mondta nekem: kóbor lovag vagy. Elfogadom ezt a minôsítést. Így
történt aztán, hogy olyan késôn került sor az elsô verskötetem megjelenésére.
– Budapesten elvégezte a teológiát, bölcsészdoktori oklevelet
szerzett a kolozsvári egyetemen.
Sokáig dolgozott dramaturgként színházaknál, majd a televíziónál. Tanított a Színmûvészeti Fôiskolán. Hogy kezdôdött
a pályája?
– Édesapám, a nyelvészprofesszor attól félt, hogy ez a
Dezsô gyerek éhen fog halni,
mert a költészetbôl nem lehet megélni. Azt ajánlotta
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nekem: Kövesd református
lelkész nagyapád és dédapád
pályáját, és közben nyugodtan csinálhatod az irodalmi
és egyéb passzióidat. Huszonöt éves koromban lefordítottam minden megbízás
nélkül az Antonius és Cleopátrát, és az színre került a
Nemzeti Színházban. Nagy
pénzt kerestem, végül is úgy
alakult a dolog, hogy engem
a mûfordítás megmentett, és
azt mondhatom, Shakespeare fényesen eltartott. Hiszen egyik Shakespeare-fordítást a másik után csináltam, és valahogy a színházak
ráharaptak, aminek talán az
volt az oka, hogy az én
Shakespeare-fordításaim színészek szájába valók.
– Foglalkozása, a drámafordítások, a saját darabjai a színház világába vezették. Ám ezekben is megmaradt költônek, lévén ezek versben írt mûvek. Elsôrendûen minek tekinti magát?
– Hogy elsôrendûen minek
érzem magam, vagy éreztem
magam életem különbözô
szakaszaiban, ez változott.
Szentül hittem, hogy festô
lesz belôlem, beiratkoztam a
Képzômûvészeti Fôiskolára.
Sose bántam meg egyébként
azt a három évet, egész másként és sokkal mélyebben értem és élvezem a képzômûvészetet azóta, mióta magam
is kísérleteztem vele. Hogy
mért hagytam abba? A mûvészetben közepesnek lenni
nem érdemes. Miközben önkritikám oly erôs volt a rajzaimat illetôen, teljes önbizalom volt bennem a fordításaim tekintetében. Úgy éreztem, a mûfordításban jól
megállom a helyemet.
– Új magyar Shakespeare,
Shakespeare-napló, Villon árnyékában, Villon és a többiek,
Molière mûhelyében – a kötet-
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Az önvédelem kényszerített
rá, hogy megírjam az okát,
hogyan merészeltem én
olyan elôdök után, mint
Kosztolányi és Babits újrafordítani bizonyos Shakespeare-drámákat. Ez az önvédelmi szükség olyan lírai töltést és olyan érvrendszert
produkált, hogy hasznára
vált az esszéimnek.
– Kicsit a tanári tevékenységre
emlékeztet, amit a TV-ben csinál. Mióta vezeti a Lyukasórát?
– Közel 12 éve csináljuk. A
Duna Televízión megy most,
és nagy örömömre szolgál,
hogy mint mûholdas adást
külföldön is fogják. Sok levelet kapok, a legtöbbet Székelyföldrôl, de a Felvidékrôl,
sôt Izraelbôl is, ahol sok Magyarországról elszármazott
zsidó él. Egyikük azt írta:
évek óta csak angolul olvasok szépirodalmat, ivritül újságot, de a vers nekem csak
magyarul vers.
– Nem túl eredeti, de „kötelezô” kérdés: min dolgozik most?
– Elkezdtem írni egy verses
vígjátékot, ami félbemaradt
egyéb teendôim miatt, de
mindenképpen be akarom fejezni. Jóllehet teljesen anakronisztikus mûfaj, ugyebár.
Idônként különféle felszólításokra megpróbálok emlékezô írásokra vállalkozni. Legutóbb a Kortárs fölkérésére
életem különbözô színtereihez kapcsolódó emlékeimet
írtam meg. Az augusztusi
számban, a Szerelmes földrajz rovatban olvasható.
Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖNYVKIADÁS
BBS-INFO Kiadó
Bártfai Barnabás
■ – Azt gondolom, a kereslet ismeretében gondtalan az életük…
– …Ez sajnos egyáltalán nem
így van. A számítástechnikai
könyvpiacon is jelentôs a konkurencia, így nagy példányszámokról nem igazán beszélhetünk. Ráadásul a könyvek kereskedelmi árrése is magas. A kockázat, költségek és a munka nagyobb része a
kiadónál van, a haszon pedig fôként a kereskedônél. Igencsak
meg kell dolgozni a sikerekért.
– Ezt talán ellensúlyozza, hogy ezek
a könyvek elég drágák.
– Bár kétségtelenül számos drága
számítástechnikai könyv kapható,
ennek azért sokszor alapos indoka
van. Úgy érzem, hogy a BBS-INFO könyvei kifejezetten az alacsonyabb árfekvésûek közé tartoznak.
A mi könyveink elsôsorban a kezdôkhöz szólnak, ezért a közérthetôség mellett a könnyû hozzáférhetôséget, az alacsonyabb árakat
helyezzük elôtérbe. Az igaz, ha a
szépirodalommal hasonlítanánk
össze, úgy kis túlzással néha a szerzô sokszor annak is örül, hogy
megjelenik a könyve, addig a számítástechnikai könyvek ára valóban magasabb, lévén ezek szakkönyvek, több munka is van velük, így jogosan kap többet a szerzô. Ráadásul ezeket ellenôrizni,
lektorálni, stb. kell.
– Mi a véleménye a külföldi szerzôk
fordításairól?
– Úgy érzem, a hazai szerzôk stílusban, tartalomban jobban tudnak alkalmazkodni, igazodni a hazai olvasók, felhasználók igényeihez, szájízéhez. Idegenkedni nem
idegenkedünk, de úgy érzem, szép
számmal vannak itthon is jó szakemberek. Felkeresnek minket is, felajánlva írásaikat, de mi is kérünk fel
egy-egy téma kidolgozására, egyegy könyv megírására hazai szakembereket. Nem zárkózunk el semmitôl, amiben fantáziát látunk.
– Hogyan kezdôdött a kiadó története?
– A BBS-INFO Kiadót 1992-ben
alapítottuk kollégámmal, s bár akkor még nem a könyvkiadás volt a
cég fô profilja, az oktatási tapasztalatokat felhasználva sikerült egy
olyan könyvet megírni és megjelentetni, amely akkoriban hiánypótlónak számított. Ez volt a Hogyan
kezdjem? címû, kezdôknek szóló

– Verseskötet kiadására azért
nem vállalkoznánk, de fantáziát
láttunk számos más témájú
könyvben is, s így arra gondoltunk, miért ne élnénk a lehetôséggel. Többnyire nem bizonyultak
rossz döntéseknek. A puskázási
kézikönyvünket például egy számítástechnika-tanár írta, de Lipták Béla professzor úr 35 nap címû 1956-os naplóját a gyorsaságunk és rugalmasságunk miatt
tudtuk mi megjelentetni.
– Mit szóltak a kereskedôk? Nem
mondták, hogy cipész maradjon számítógépénél?
– Egyáltalán nem tapasztaltunk
ellenállást, igaz, nem is vittük ezeket a könyveket a csak számítástechnikával foglalkozó könyvesboltokba. Mára pedig már a partnereink is tudják, hogy nekünk is
vannak más témájú könyveink.
– A könyvvásárlási szokások egyre
inkább átalakulnak, vagy inkább mi,
olvasók rákényszerülünk, hogy hatalmas áruházakban vásároljuk meg a
könyveket. Hogy érinti ez önöket?
– Ugyanúgy megvan az elônye és
a hátránya is. Személy szerint én a
kisebb boltokkal jobban szerettem
együttmûködni. Bár több munkát
igényelt, de megérte az utánajárást.
Jobban nyomon tudtam követni
az eladásokat és az utánszállítás is
rugalmasabb volt. Követhetô volt,
hogy a vásárlók mit keresnek, mire
van szükségük, igényük. Ez a fajta
rálátás ebben a központi rendszerû
értékesítési hálózatban elmarad.
Nehezebben megy az utánrendelés, az információ nehezebben, és
csak összesítve jut vissza. Ami számomra egyáltalán nem szimpatikus, az a hipermarketi könyvárusítás. Magas lóról, a magyarokat
szinte lenézve kezelik az ügyfeleket, és csak a hasznuk a lényeg. Ráadásul a könyveket csak közvetítôkön keresztül, óriási árréssel lehet
bejuttatni. A kis kiadók sokszor
más értékeket tartanak szem elôtt.
Én Magyarországon élek, nem akarom kivinni a hasznot, mégis
rosszabb helyzetben vagyok. Szerencsére azért még jócskán vannak
kis és közepes méretû boltok is,
akikkel úgy érzem, nagyon jó kapcsolatunk van.
– A számítástechnikai könyvek
igénylik a szakképzett eladókat,
vannak ilyenek ezekben a mamutboltokban?
– A kifejezetten könyvesboltokban többnyire igen, de a be-

számítástechnika könyvünk, amely
mára már a nyolcadik kiadását éli, s
a technika fejlôdése miatt alig hasonlít az elsô kiadásra. Kiadónknak
a sikert azonban e könyv nagyobbik testvére, a Hogyan használjam?
címû könyv hozta meg, amely kedvezô áron közérthetôen tartalmaz
mindent, amire a számítógép kezelésénél szükség van, az alapismeretektôl kezdve a különbözô programok használatáig. Ez a könyv szintén tankönyv, elôszeretettel használják számos középiskolában és
egyéb oktatási intézményben.
– Milyen életgörbéjük van ezeknek
a szakkönyveknek?
– A gazdaságosság alapja a példányszám jó megválasztása. A
tartalom gyorsan elavul, ezért
nem számíthatunk arra, hogy
évek alatt majd elkelnek a kinyomtatott kötetek. Kis példányszámmal indítunk, inkább az
utánnyomásnál átdolgozzuk, kiegészítjük; ez a mai technikai viszonyok között könnyen megvalósítható.
– Ön szerint milyen a jó számítástechnikai szakkönyv? A szájbarágós,
vagy amelyik – bocsánat – szárazabb, csak a szakszerûségre törekszik?
– Azt hiszem, ezt nem lehet
ilyen egyszerûen megválaszolni.
Könyve és célközönsége válogatja. Más stílus kell kezdôknek és
más a profi felhasználóknak. Véleményem szerint a jó könyv nem
csak egy konkrét feladat megoldását írja le, hanem abban is segít,
hogy az olvasó-felhasználó elsajátítsa a problémamegoldás lényegét. Ha lépésrôl lépésre leírjuk,
hogy egy típusfeladathoz melyik
menüpont melyik sorát keresse,
akkor azzal nem egy használható
tudást fog kapni. Az élet mindig
új példákat hoz, ráadásul akkor is
bajban lesz, ha a következô változattal találja magát szembe. A számítástechnikát megérteni, nem
pedig bemagolni kell – legalábbis
véleményem szerint. Sok könyvünkben ezért azokat az ismereteket is tárgyaljuk, amelyek elsajátítása nem része az adott szoftvernek, s gyakran a problémákra és az
elkerülendô hibákra is felhívjuk a
figyelmet. A Hogyan használjam?
könyvünk például oktatóprogram
formában is megjelent, s több díjat is elnyert. Talán ez bizonyítja,
hogy nem rossz ez az elgondolás.
– A kiadványaik között prózai
könyveket is találunk.
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vásárlóközpontokban nem. Többek közt ezért is javasoljuk a potenciális vevôinknek, hogy inkább a könyvesboltokban vásárolják meg a könyveket. Véleményem szerint ezzel más kiadók is
egyetértenek.

Bagota Edit

Szakkönyvkiadás
a számítógépfelhasználók
szolgálatában
■ Az informatikai könyvkiadás és
kereskedelem helyzetét a SZAK
Kiadó ügyvezetô igazgatójával,
Kis Ádámmal tekintettük át.
– Milyennek ítéli meg a szakkönyvkereskedelem mai helyzetét?
– Úgy tûnik, a szakkönyvek terjesztése ma Magyarországon gyakorlatilag megoldatlan. Kevés a kifejezetten erre szakosodott könyvesbolt – a Líra és Lant Rt. mûködtet kettôt Budapesten. Ezeken kívül
említhetôk még a Kiskapu könyvesboltjai, a ComputerBooks és a
Számalk kis könyvesboltja. Több
olyat, amely kifejezetten informatikai kiadványokkal foglalkozik, nem
ismerek. Emellett az is nagy hátrány, hogy kevés a hozzáértô, szakképzett eladó. A kiadók száma szerencsére még mindig nem nagy, informatikai könyvekkel öt vagy hat
kiadó foglalkozik. Bonyolítja a
helyzetet, hogy a piacon megjelentek a számítástechnikai tematika
szempontból egykönyves kiadók,
olyanok, akik alapjában más területtel foglalkoznak, de olykor megjelentetnek informatikai tárgyú
mûveket is. Idônként felbukkannak
magánkiadványok is. Mindez megnehezíti a piacon való tájékozódást, és a terjesztôi kapcsolatok is
bonyolultabbá váltak.
– Hogyan juttatják el könyveiket a
vásárlókhoz?
– Tapasztalatunk szerint a vevôk nem szívesen mennek be a
boltokba. Talán azért, mert a legtöbb bolt ugyancsak nehezen
megközelíthetô. Megváltoztak az
olvasói szokások – más formákon
kell gondolkodni.
Például, sokat ígérônek tûnik a
direkt kereskedelem. Ennek az
egyik formája az internetes értékesítés. Nehezen ítélhetô meg ennek
a hányada az értékesítésünkben:
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖNYVKIADÁS
viszonteladóinknak vannak internetes „boltjaik”, de arról nincs
konkrét információnk, hogy menynyit adnak el az interneten. Magunk is megszerveztük saját hálózati szolgáltatásunkat, weblapunk
látogatói rendelhetnek nálunk
könyvet, ezeket postai úton juttatjuk el hozzájuk. Weblapunkon
(www.szak.hu) elôrendelési lehetôséget is biztosítunk. Már az elkészítés folyamatában is jelentkeznek a leendô olvasók. A másik lehetôség, amely nagyon hatásosnak
bizonyult, hogy megjelenünk a kínálattal szakmai rendezvényeken,
konferenciákon, ahol helyben árusítunk. A jól megválasztott megjelenés eredményes. Volt olyan,
hogy egyetlen délelôtt akkora forgalmat értünk el, mint egy nem jelentéktelen könyvesbolt egy hónap alatt. Nagy elôny, hogy ott
olyan közönség van jelen, amelynek éppen ezek a könyvek kellenek, közvetlen kontaktus alakítható ki az olvasókkal. Az elôadások
elôtt, a szünetekben kézbevehetik
a könyvet, belelapozhatnak, és így
kedvük támad hozzá, hogy megvegyék. A konferenciák rendezôi
általában örülnek a megjelenésünknek, mert ez tulajdonképpen
olyan szolgáltatásként jelenik meg,
ami növeli rendezvényük értékét.
Van e tárgyban azonban kellemetlen tapasztalatunk is, például az
egyik konferencia rendezôi százezer forintot is elkérnének a részvételért – de hát ez lehetetlen,
ennyit nem lehet egy ilyen rendezvényen kitermelni. Számos más
helyen azonban megérzik, hogy
növeli a konferencia súlyát, ha a
könyvek is jelen vannak.
– Hogyan tudnak kapcsolódni kiadványaikkal az oktatáshoz?
– Elektronikus körlevelek segítségével igyekszünk kapcsolatot
tartani minden iskolával, de azt
csak remélhetjük, hogy ezek a levelek illetékes kezekbe jutnak.
Sok helyen sikerült már megtalálni azt az embert, aki dönteni tud
a témában. Nem kevés megrendelést kaptunk már ilyen vonalon.
A tankönyvlistára nem tudtunk
eddig felkerülni, kifejezetten középiskolába való kiadványunk
nincs is. A felsôoktatásban már
találtunk kapcsolatokat. Több kiadványunkat használták tankönyvként a Kandó Kálmán Fôiskolán (ma a Budapesti Mûszaki
Fôiskola Neumann János Infor-
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Anglia a kivétel, de Japántól,
Dél-Afrikán, Törökországon át
Magyarországig mindenki erre
panaszkodott. Idén ezt az értekezletet meg sem rendezték. Lehet, hogy a szakkönyvek iránti
kereslet csökkenése összefüggésbe hozható az internettel. A másik ok pedig az, hogy maga a számítástechnika is stagnál, és ez
döntôen visszahat a szakirodalom iránti keresletre. Ez világjelenség, neves kiadók is tönkrementek. Elválaszthatatlan ettôl
az árprobléma. Nyugaton az informatikai könyvek ára viszonylag alacsony. Olaszországban azt
láttuk, például, hogy egytípusú
kiadványokat egységáron forgalmaznak, függetlenül a terjedelemtôl, és ez az ár nem lényegesen magasabb, mint a hazai. Mitôlünk itthon elvárják, hogy olcsóbban adjuk a könyveket, mint
amennyi az amerikai kiadás ára,
pedig ott 30 000 példányszámmal indulnak, nálunk pedig egyezerrel, nem említve a fordítás
költségeit.
– Milyen szerzôgárdával dolgoznak?
– Ez épp most változik. Annak
idején saját szerzôkkel indultunk.
Ez bevált, de egyik szerzônk kiment tanítani az Egyesült Államokba, most már nem tud arra
koncentrálni, hogy magyar nyelvû könyveket írjon. A másik szerzô, a tulajdonos és családtag Kis
Balázs már túl van a tizedik
könyvén, de a következô könyvét
már társszerzôvel írja, mert egyre
kevesebb az ideje. A soron következô mûve pedig már nem a szokásos alkalmazási tárgykörbôl készül, hanem a fôfoglalkozásának
megfelelôen, számítógépes nyelvészetbôl.
Miután növelni kellett a címszámot, s már nem találtunk megfelelô számú hazai szerzôt, ezért
figyelmünk egyre inkább a fordítások felé irányult. Tudvalevô,
hogy egy amerikai kiadó lényegesen több figyelmet tud fordítani a
szerzôk kiválasztására, vannak
szakkönyvírásra egyetemen kiképzett szerzôk, akiket bevonnak
a fejlesztô csapatba. A szerzô itt
végigkíséri a termék létrejöttét,
jegyzetel, majd ezután lát neki a
könyv megírásának. Ezek a téma
kiváló szakemberei, akik rendelkeznek szakírói képességekkel is.
De vannak olyan szakkönyvek is,

matikai Kara). Idén sikerült kapcsolatba kerülnünk a Mûszaki
Egyetem egy tanszékével. Örömmel vállalkozunk arra, hogy az
oktatás helyszínén, jelentôs kedvezményt biztosítva szolgáljuk ki
a hallgatókat.
Az oktatási célokra szánt könyvek esetében nagyon oda kell figyelni az árra, hiszen a hallgatói
pénztárcák általában vékonyak.
Mivel ezekkel a könyvekkel nagy
példányszámot csak ritkán lehet
elérni, a költségek fedezésére pályázatok útján kell fedezetet találni. Már többször részt vettünk az
Oktatási Minisztérium felsôoktatási tankönyvpályázatán: eddig
sajnos csak egyszer értünk el sikert. Nem adjuk fel -– az idén is
megkíséreljük.
De még ha oly sikeres is a pályázat, nem jelenti azt, hogy az adott
kiadó bejut a felsôoktatásba. A
felsôoktatásban az oktató választja ki a tankönyvet. Ezért nagyon
fontos, hogy az egyes tárgyak oktatóival találjunk kapcsolatot, és
figyelembe vegyük igényeiket.
Emellett fontos, hogy megismertessük magunkat. Novemberben lesz felsôoktatási tankönyvkiállítás a Mûszaki Egyetemen.
Ezen kis megszakítással rendszeresen részt veszünk, bár eddig inkább a tanfolyami és posztgraduális képzéssel volt kapcsolatunk,
az intézményi felsôoktatással kevésbé, ezért néhány évet kihagytunk, de tavaly ismét részt vettünk rajta, és eredményesnek ítéltük. Volt például egy hallgatói
csoport, amely elég nagy mennyiségû könyvet vásárolt tôlünk a
helyszínen: már a weblapunkról
tájékozódtak és csak arra vártak,
hogy itt jelentôs kedvezménnyel
meg is tudják vásárolni.
– Beszéljünk az informatikai kiadványok piaci helyzetérôl.
– A piac helyzete rossz, mondhatni egész elkeserítô. Már tavaly
is panaszkodtunk, összehasonlításban idén talán még rosszabb a
helyzet. De ez nem hazai specifikum. Az egyik nemzetközi kiadó,
amellyel kapcsolatban állunk, az
elmúlt néhány évben Frankfurtban összehívta a világ minden országából a kiadványainak átültetésével foglalkozó kiadókat. A tavalyi értekezleten elhangzott,
hogy az informatikai szakkönyvek piacát az egész világon dekonjunktúra sújtja. Talán csak
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melyeket oktatói csapatok írnak
meg. A kezdôknek szóló könyvek
jók, didaktikailag és módszertanilag megalapozottak, pontosak.
Rengeteg tapasztalat rejlik egyegy ilyen szakkönyv hátterében,
hasonlót íratni egy magyar szerzôvel rendkívül nehéz feladat,
ezért ítéltük hasznosnak a fordítást. Az igazi szakmai feladat
mégis az eredeti mûvek kiadása.
17 évvel ezelôtt, amikor a a Számalk Könyvkiadó vezetôje voltam, nagy szakmai bázissal a hátam mögött nagy biztonsággal
vállalkoztam új témák kiadására
is. Most a mûegyetem egy automatizálási csapatának tagjaival
egy alkalmazott informatika tárgyú sorozat kiadásával foglalkozunk. Már megjelent egy könyvük a Linux programozásról, melyet mondhatni sûrû egymásutánban követnek – úgy remélem –
majd a továbbiak. Az iskolateremtô kezdeményezés dr. Charaf
Hassan nevéhez fûzôdik. Hat-hét
könyv megjelenésére számítunk a
közremûködésükkel.

Tausz Anikó

Az informatikai
könyvkiadás
helyzete
■ Az informatikai könyvkiadás és
-kereskedelem helyzetérôl kérdeztük a ComputerBooks ügyvezetôit, Salgóné Sziklai Klárát és Gerber Évát.
– A szakirodalom döntô többsége
idegen nyelvû. A számítógépes szakirodalom szerzôi hasonlóképpen. Milyen szerzôgárdával, vagy fordítói
apparátussal dolgoznak?
– Mi bízunk a hazai szerzôkben.
Meggyôzôdésünk, mint ahogy ezt
a munkájuk is bizonyítja, hogy
semmiben sem maradnak el a külföldi szerzôk színvonalától. Az is
fontos szempont, hogy a magyar
olvasók igényei szerint írják meg a
könyveiket, a hazai mentalitást
követve. Ha kell, didaktikusabban, attól függôen, hogy mi a cél.
A tartalmi felépítettsége is attól
függ egy-egy könyvnek, hogy kinek is szól valójában, fejlesztôknek vagy kezdôknek, felnôtteknek
vagy iskolásoknak.
– Kérdés az is, miként tudnak kiadványaikkal beépülni az iskolai tan-
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anyagba, alsó-közép vagy akár felsô
szinten?
– Ez nem igazán mûködik a mi
esetünkben. De ettôl eltekintve
az iskolák alternatív tankönyvként használják a könyveinket.
Tartalmilag ezek abszolút alkalmasak az oktatásban való felhasználásra. Könyveink szerepelnek a pedagógusoknak szóló
ajánlásokban, akik ily módon rátalálnak kínálatainkra. Mi pedig
igyekszünk gyakran frissíteni az
anyagot, talán még hamarabb is,
mint ahogy az oktatás követi az
élet gyors változásait. Most talán
már nem is lesz aktuális, hogy
0% ÁFÁ-val és tankönyvként
ajánljuk, a lényeg, hogy kiadványaink eljutnak az iskolákba.
Megpróbálunk az árainkban is
alkalmazkodni a diákokhoz és a
pedagógusokhoz, de ha nálunk
vásárolják a könyvet, akkor 20%ot adunk minden iskolának, pedagógus-igazolványra, vagy diákigazolványra is. A mennyiségi
kedvezmény természetesen nagyobb. Vannak olyan könyveink
is, melyet a kiadó kiemelten támogat, így 1500 Forintos áron
tartunk a piacon 5-600 oldalas
kötetet, melyet más nyereségbôl
finanszírozunk.
– Milyennek ítélik meg a hazai piac lehetôségeit?
– Egy kicsit most visszaesett a
piac. Ennek okait nem könnyû
kutatni. Befolyásoló lehet, hogy
általában az informatika maga
túljutott a zeniten. Értve ez alatt,
hogy informatikai átképzés, továbbképzés a legtöbb helyen
már megtörtént. Aki már megfelelô alapokkal rendelkezik, az
egy-egy magasabb verziót már
önképzéssel is meg tud valósítani. A kezdô könyvek nagy példányszáma, mely a 98-as év nagy
felfutását eredményezte, már
vesztett a lendületbôl. Ma inkább a magasabb szintû, profi
könyvek iránt mutatkozik kereslet. Ezek azonban specifikusabbak, kisebb példányszámúak és
az áruk is magasabb.
– Milyen tapasztalataik vannak a
terjesztéssel?

– A terjesztést tekintve minden
nagy kereskedôhálózattal és viszonteladóval jó kapcsolatban
vagyunk, amely Magyarországon
meghatározó módon van jelen a
piacon. De aki belép egy könyváruház ajtaján, mint itt a közeli
Mammutban, azt tapasztalja,
hogy hihetetlen választék van a
számítástechnikában. Természetesen minden igyekezetünkkel
azon vagyunk, hogy kiadványainkat mind szélesebb körben
megismertessük. Minden számítástechnikai lapban havi rendszerességgel jelen vagyunk, recenziókat készítettünk az új kiadványokról, október 21-én pedig három magasabb szintû
könyvünk bemutatóját tartjuk a
Szakkönyv Áruházban.
De ha a saját lehetôségeinkrôl
beszélünk, meg kell említeni
azon gondunkat, hogy nem látni
semmi olyan pályázati lehetôséget a felsôoktatási tankönyv pályázaton túl, ahová fordulni lehetne. Ha léteznek ilyen lehetôségek, jó lenne ezeket publikusabbá
tenni.
– Miben összegezhetôk az idei év
eredményei, és milyen tervek foglalkoztatják a Kiadót?
– Fennállásunk óta, az elmúlt
12 év alatt új kiadvány tekintetében az egyik legkiemelkedôbb év
volt. 2003-ban 18 új címet hoztunk ki, ez azért érdekes, mert mi
csak specifikusan számítástechnikával foglalkozunk, és semmi más
kiegészítô irodalmi tevékenységünk nincs. A terveinkben szerepel a korábbi „Programozzunk”
sorozatunk folytatása. „Tanuljuk
együtt az informatikát” címmel is
új sorozatot indítunk, mely úgy
tûnik sláger lesz. Ugyanígy nagysikerû a „Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon” elsô négy kötete, most karácsonyra jelenik meg az ötödik,
„ERP rendszerek Magyarországon a XXI. században” címmel.
Az eddig megjelent „Linux az alapoktól a felhasználó szintig” témát szeretnénk magasabb szinten
tovább folytatni. A jövôben az
Internet hálózat biztonságtechni-

kai kérdéseirôl tervezünk írni.
Egyre inkább olyan könyveket
szeretnénk kiadni, melyek a szakma mai, izgalmas témáit érintik

Tausz Anikó

Kiskapu Kiadó
Szy György
■ – A Kiskapu Kft. a kilencvenes
évek közepe óta jelentkezik számítástechnikai kiadványaival. Bizonyára
már tisztában vannak azzal, hogy
melyek a kereskedôi, illetve a vásárlói
elvárások?
– Kereskedôként alaposan megismertük a vevôk igényeit, és az
évek során tapasztaltuk, hogy nagyon sok olyan kiadványra van
kereslet, amelyeket legfeljebb
csak külföldrôl tudunk beszerezni. Ezt vállaltuk fel, kiadónk elsôdleges profilja, hogy itthon is
elérhetôvé tesszük ezeket a hiányt
pótló mûveket. Emellett a magas
színvonalú magyar szakirodalom
megjelentetésében is részt vállalunk, büszkék vagyunk, hogy már
több mint hetven címet a magunk „gyermekének” tekinthetünk, valamint egy havonta megjelenô szaklapot, a Linuxvilág
magazint.
– Tehát akkor is-is, fordítás és hazai szerzô egyaránt.
– A kérdés egyszerû, azonban a
válasz egy kicsit összetettebb.
Sokszor próbálkozunk hazai szerzôkkel, de sajnos az a tapasztalatom, hogy ôk vagy jól értenek
szakterületükhöz, vagy jól tudnak
írni. A kettô ötvözete ritka, mint
a fehér holló. Azt pedig, hogy egy
szerkesztô fordítsa le magyarról
magyarra a könyvet, nem tartom
jó módszernek, hiszen a szerzô
egyénisége, hangulata tûnik el
ilyenkor, arról nem beszélve,
mennyi pluszmunkát és -költséget jelent, mennyi szakmai hiba
kerülhet bele a kiadványba.
Szerencsére találunk még tût a
szénakazalban és egyre több hazai szerzônk van, akik élvezetesen, érthetôen írnak. A komo-
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lyabb terjedelmû könyveket
azonban szinte kivétel nélkül
fordítjuk. Ez alól üdítô kivétel
például az ELTE tanárai által
összeállított Programozási nyelvek, a maga 750 (!) oldalával,
mely tömör, és igényesen szerkesztett anyag. Egy ilyen mûvet
egyetlen szerzô évekig írna, és
messze nem tudná hozni az
egyetemi színvonalat.
– És a kereskedelem, velük mi a
helyzet?
– Szerencsére a Kiskapu Nagykereskedés leveszi a kiadó válláról a terjesztéssel kapcsolatos
gondokat, így tulajdonképpen
egyetlen terjesztôvel vagyunk
üzleti kapcsolatban, ami nagy
könnyebbség. Fontos szempont,
hogy a nagykereskedés munkatársai szakirányú képzettséggel
rendelkeznek.
– A számítástechnikai piac egyre terebélyesedik, de miként áll a hasonló
témájú könyvek piaca?
– Egyik oldalról számos új belépô van (kis kiadók, egy-két fôs vállalkozások), és a vásárlói igények
is folyamatosan változnak. Régebben, amíg egy kezemen meg tudtam számolni a komolyabb kiadókat, a vevô már annak örült, ha
megjelent egy könyv egy adott témában, és mindegy volt neki,
hogy érti-e a sok egymás mellé
hányt szakszót. Ma már igényesebbek az emberek, nemcsak a
könyv címét olvassák el, hanem
igenis figyelik, hogy mennyire érthetô a szövegezés, milyen színvonalú a könyv tartalma, hogy milyen tipográfiával készült, sôt,
hogy melyik kiadó adta ki.
Úgy látom, a piac bôvül, és az
olvasók igényesebbé válnak. Egyre több olyan kiadó van, amelyik
egy-egy sikerszagú témát csíp
meg. Ha valaki hosszú távon is sikeres akar maradni ezen a piacon,
folyamatosan magas színvonalat
kell nyújtania.
– Akkor tehát a szakosodásé a
jövô…
– A Kiskapu Kiadó eredetileg
több területbe belekóstolt, adtunk ki gyermekkönyveket, regényeket és ismeretterjesztô irodal-

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

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖNYVKIADÁS
mat is. Ma szinte kizárólag számítástechnikai
kiadványokra
összpontosítunk.
Természetesen a számítástechnika témaköre önmagában egy
igen markánsan elkülönülô terület. Ám ezen belül is elsôsorban a
haladóbb szintû felhasználóknak
íródott témákra, könyvekre helyezzük a hangsúlyt. További szakosodásnak tekinthetô a Linuxszal foglalkozó kiadványaink bôvítése, amelyek kiemelt szerepet
kapnak terméklistánkban.
– Mi a véleményük, könyvekbôl
sajátíthatók el a számítástechnikai
ismeretek vagy maradnak a tanfolyamok?
– Mint mindenhol, a számítástechnikában is igaz, hogy „tanártól gyorsan, könyvbôl alaposan”
lehet tanulni. Az igazán hatékonyan tanulni vágyó legjobb, ha
mindkét utat járja egyszerre: beiratkozik egy jó tanfolyamra, és
beszerez egy valóban jó könyvet
is. És persze ma már ott van az internet, ahol a számítástechnikai
témákban egyre több hasznos forrást lehet találni magyarul is.
– Elég magasak a könyvek árai,
hogy fogadja ezt piac?
– Az alacsony példányszámok
miatt kis kiadói árréssel kell terveznünk, a vevôk közül sokan ennek ellenére magasnak érzik a
bolti árakat. A szakkönyveknél
még mindig igaz, hogy az azonos
témájú és színvonalú angol nyelvû könyv ára többszöröse a magyar kiadásénak.
A szokásos magyarázatok helyett (árrés, nyomda, szakemberek költsége stb.) itt elsôsorban
azt hangsúlyozom, hogy szerintem a könyvnek akkor magas az
ára, ha „nem éri meg” a kiadott
pénzt. Ha valaki egy szakkönyvbôl olyan tudásra tesz szert, melylyel egy magasabb jövedelmet, új
állást célozhat meg, akkor a tízezer forint sem tekinthetô soknak. Ha viszont a könyvbôl nem
jut új (vagy számára is érthetô,
használható) tudáshoz, az ötszáz
forint is pimaszul sok.
– Beszélhetnénk a könyveik életgörbéjérôl?
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– A könyvpiac más területeihez
hasonlítva ezeknek a könyveknek
az érvényessége meglehetôsen rövid, ami érthetô a számítástechnika rohamos fejlôdését figyelembe
véve. Az elméleti könyveknél az
öt év már komoly idôszaknak számít, de van olyan könyv is, amire
már kiadáskor kimondható, hogy
tartalma egy-másfél év múltán elavul. Csak a rendkívül általános
könyveknél számíthatunk hoszszabb életútra, ám ezeket is folyamatosan frissíteni kell.
– Milyen a jó számítástechnikai
könyv hangvétele? Kicsit misztifikáltan szakszerû vagy inkább népszerûen közérthetô?
– Ezt mindig az adott témakör
és a könyv célcsoportja határozza meg. Ha az olvasó, akinek
szól, úgy képes jobban befogadni, akkor akár regényszerû is lehet. A lényeg, hogy a könyv célcsoportjának az adott terjedelemben a legtöbb használható
tudást adjuk át.
Nekem egyébként köztudottan
személyes szívügyem a közérthetôség, nagy támogatója vagyok az
idegen szavak honosításának, magyar szakszavakkal történô kiváltásának. A Kiskapunál arra törekszünk, hogy a fordítási munka során egységes és közérthetô nyelvezetet alakítsunk ki. Ez nem
könnyû feladat egy olyan területen, amelynek szóhasználata folyamatosan változik és rengeteg
szónak egyszerûen nincs elfogadott magyar megfelelôje (esetleg
túl sok is van). Ezen a területen
tulajdonképpen úttörô munkát
kell végezzünk.
– Nem ritka, hogy ugyanabba a vásárlói kosárba – kocsiba – kerül a kifli, a tej, a mosópor mellé a számítástechnikai könyv. Mert ugye a hiperekben, szuperekben is meg lehet ôket vásárolni. Jó ez?
– A mi mintaboltunk viszonylag kis mérete ellenére sikeres maradt, amit vélhetôen a szakosodásának köszönhet. Az elmúlt években sok hatalmas könyváruház
nyílt, amelyek számítástechnikai
részlegének alapterülete gyakran
többszöröse a mintaboltunkénak,

szerencsére mi ezt nem éreztük
meg a forgalmunkon – úgy tûnik,
hogy a piacon elfér a két bolttípus
egymás mellett.
Tapasztalataink szerint az internetes vásárlás egyre fontosabbá
válik, fôként a számítástechnikai
könyvek esetében. A kiskapu.hu
az elsôk között jelent meg a weben, és forgalma ma már meghaladja egy kisebb hagyományos általános könyvesboltét.
Egyre jellemzôbb az is, hogy a
vevôk az interneten gyûjtenek információt a döntés elôtt: a weben
böngésznek az ôket érdeklô
könyvek között, majd besétálnak
valamelyik könyvesboltba és ott
veszik meg.
Részint a válogatás, választás
megkönnyítésének céljából indítottuk el nemrég a kiadó saját
honlapját, ahol kiadványainkról
a szokásosnál bôvebb információhoz jut hozzá az érdeklôdô.
A látogató például beleolvashat
a könyvekbe, átnézheti a folyamatosan frissített hibajegyzéket,
letöltheti a benne szereplô mintafeladatokat és kódokat, valamint átolvashatja a véleményeket és máshol megjelent recenziókat. Az eddigi visszajelzések
alapján a vásárlók ma már alapszolgáltatásnak tekintik ezeket
az információkat.
– A számítástechnikai könyvek eladása igényli-e az eladóktól a szaktudást?
– Teljes mértékben. A szakkönyvek iránt érdeklôdô vevôk
általában elvárják, hogy az eladónak legyen fogalma az adott szakterületrôl és tudjon véleményt
mondani a könyvekrôl. A nem
hozzáértô, kezdô felhasználók
pedig gyakran nem is tudják,
hogy pontosan melyik könyvre
volna szükségük, ezért igénylik a
hozzáértô segítséget. Fontosnak
tartom, hogy ha a vevô bemegy a
boltba, és kiad öt-hatezer forintot
egy szakkönyvre, a könyv elolvasása után jó érzés maradjon benne, hogy igen, megérte megvenni
ezt a könyvet.
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Bagota Edit

LSI Informatikai
Oktatóközpont
Dr. Kovács Magda
■ Nem üres kézzel távoztak a hallgatók, akik a napokban tartott beiratkozáson részt vettek a Gábor
Dénes Fôiskolán. Az LSI Informatikai Rendszerek Intézetének honlapjáról is megtudhatjuk, hogy a
diákok itt a teljes tananyagot megkapják tankönyvek, jegyzetek, CDk és videokazetták formájában. A
korábbi szlogent, amely szerint táskában vihetik haza a tudnivalókat,
mára ki kellene cserélni, ha hûek
szeretnénk maradni a tényekhez:
bôröndnyi tanulnivalót cipelhetnek magukkal, s akár aznap este elkezdhetik olvasni a tananyagot.
Akkor lesz igazán hatékony az oktatási tevékenység, ha a hallgatók
úgy érkeznek konzultációkra, elôadásokra, hogy nem idegenek számukra az ott hallott ismeretek.
Az intézmény fôigazgatója, dr.
Kovács Magda így beszél a korszak adta feladatról:
– A múlt századvég nagy kihívása
és egyben az emberiség történetének a legnagyobb mûszaki és gazdasági fejlôdési lehetôsége a mikroelektronikában, a számítástechnikában, illetve annak gyakorlati alkalmazásában, vagyis az informatikában rejlett. Megindult a felkészülés hazánkban is a csúcstechnológiák által meghatározott színvonalú
képzésre teljes körûen, de különbözô szinteken. A szintek a vezetôképezéstôl a kutatási eredmények ismertetésén át a konkrét betanításig
minden területet felöleltek. Vagyis
az informatikai tudásanyag széles
körû elsajátítására oktatóközpontunk olyan képzési lehetôségeket
hozott létre, amelyek a népesség
széles rétegének biztosítják a világban bekövetkezett gyorsuló technikai fejlôdés követését. A Gábor Dénes Fôiskolát 1992-ben alapítottuk,
amely országos hálózatban, de egységes rendszerben mûködik félszáz
konzultációs központban, tizenhétezer hallgató részvételével.
– Mi a különlegessége ennek az oktatásnak?

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÖNYVKIADÁS
Olyan felsôoktatási intézmény
campusát kívántuk megvalósítani, amelynek oktatási módszere,
rendszere és formája az angliai
OPEN UVERSITY-t követi, annak sok évtizedes tapasztalataihoz igazodik. Ezért a belsô
struktúra kialakítását teljes körû
oktatástechnológiai, prognosztikai és piackutatás, s ezen területek fejlesztése elôzte meg. Az
eredmények alapján alakítottuk
ki a belsô felépítést, így intézményünk alkalmas területi elrendezéssel, berendezésekkel és eszközökkel tudja kiszolgálni az újszerû képzésben a hallgatókat és a
tanárokat. A skála az országos
szervezésû, minden tantárgyban
videofelvétellel is ellátott konzultációtól a számítógépes tantermek kialakításán, az egységes
mérési lehetôségek megteremtésén át az írásos, video, diszk,
CD és egyéb formátumban rendelkezésre álló tananyagok belsô
elôállításáig, az oktatástechnológiai kutató-fejlesztô laboratórium mûködtetéséig terjed. Az oktatást több ezer hardware-kittel
támogattuk.
– Milyen körbôl kerülnek ki az országszerte, más fôiskolákon és egyetemeken is keresett tankönyvek, jegyzetek szerzôi?
– Könyveinket az ország legjobb professzorai, szakemberei írják. Kiadónk tevékenysége elsôsorban a Gábor Dénes Fôiskola
igényeit elégíti ki, de valóban általánosan is használatosak. Sajátosságuk ezeknek a kiadványoknak, hogy távoktatásra is alkalmasak, így a kötetek tartalmi felépítése, külsô megjelenése ezt a speciális igényt is kielégíti, vagyis tanulóbarát tananyagot készítünk.
Napjainkban a tankönyvek, videofilmre vett elôadások és egyéb
anyagok minôségi elôkészítésében
a Didaktikai Bizottság is döntô
szerepet játszik.
– Gondolom, e korszerûség nem
akadályozza meg Önöket abban,
hogy további terveket szôjenek?
– A jövôképünk authoring rendszerek mûködtetését, az ûrtávközlés szolgálatunkba állítását, a hálózatokon történô interaktív tudásátadást vetíti elôre, valamint
biochipek alkalmazását is tervezzük optikai csatolással bioanyag
és fém között.

M. Zs.

Kék Kft.
PDF + Print 2.0
■ „Üzlet vagy küldetéstudat számítástechnikai szakkönyvet kiadni?” – gondolkodom kollégámmal
jó ideje lassan apadó saját kiadású
könyvhalmunk mellett. Barátaink
egy része sajnálkozó mosollyal figyelte, figyeli csetléseinket-botlásainkat, mások valóban jó vagy
utólag nem túl sikeresnek tûnô tanácsokkal látnak, láttak el bennünket. „My way is to begin with the
beginning” – idézhetnék klasszikust, mikor elmesélem önöknek
elsô könyvkiadásunk történetét.
Kollégám lassan tizenöt éve foglalkozik Apple számítógépekkel,
hosszú éveken át levilágítókat is
kínáló cégnél volt vezetô üzletkötô, jelenleg majd egy tucat kiadványszerkesztésben érdekelt cégnél rendszergazda. Jómagam tizenegy évig voltam rendszergazda
napilapnál, saját kiadásban tizedik
éve jelentetek meg számítástechnikai havilapot, de részt vettem nem
egy heti- és havilap számítógépesítésében és rendszerfrissítésében.
Az elmúlt pár év során mindketten tapasztaltuk, hogy az általunk
valamilyen módon támogatott,
segített partner-cégek nem, vagy
csak roppant óvatosan élnek a
számítástechnika újdonságaival.
A számos ok között bújik meg a
megfelelô szakirodalom, szakkönyv hiánya.
A nyomdai elôkészítés, a kiadványszerkesztés területén a PDF
formátum, leírás, szabvány egyre
meghatározóbb. Egész munkafolyamatok épülnek a PDF-re,
amely az említett szakmákon kívül még a nyomtatás-vezérlés területét is képes – bizonyos határokon belül – automatizálni. Kollégámmal úgy véljük, hogy a PDF
szerepe az elkövetkezô években,
évtizedben meghatározó lesz. A
téma fontos Internetes oldalainak
egyikén fedeztük fel a terület elismert szerzôjének könyvét, amely
a PDF-alapú munkafolyamatokról szól. A két kattintással megrendelt mû hat nap múlva már a
kezünkben volt.
A könyv átpörgetése után megszületett az ötlet, ki kellene adni
magyarul is. Nem pusztán a
könyvkiadás nyereségessége motivált. A könyvet megvevô vállalkozások elôbb-utóbb ügyfeleink lehetnek – a számítástechnikában,

szinkalibrációban. És úgy éreztük, a szakmai fejlôdést ilyen módon illendô támogatnunk, mivel
mi az ezt a technológiát használó
cégeknek vagyunk partnerei.
Becsületes utat választva a német
szerzôvel e-mailen felvettük a kapcsolatot, és öt-hat levélváltást követôen már utalhattuk is a szerzôi
jogdíjat – halk kuncogások közepette egy off-shore számlára. A díj
– 850 000 forintnyi euró – tartalmazta az összes magyarországi és
magyar nyelvû jogot. A könyv layoutját is megkaptuk elektronikus
formában – ekkor úgy tûnt, hogy
német szöveg ki, magyar be és
kész is a magyar változat.
Csupán kósza gondolatként merült fel hasonló könyv megírása.
Egyfelôl az önkritika – kevés tudás
és tapasztalat –, másfelôl az idô hiánya vetettette el e gondolatot. A
PDF-munkafolyamatok ismertetéséhez 50-60 fontos programot illene legalább felhasználói szinten ismerni, a beszerzésük nyolcszámjegyû forintösszeget jelentene. Így
maradt a jog megvétele. A szakszöveg fordítását jómagam, szakmai lektorálását kollégám végezte,
de pár, a témában igen járatos barátunk is átolvasott egy-egy fejezetet, és jött a nyelvi korrektúra.
Már ekkor szembesültünk a rohanó idôvel. Nem csupán arra
gondolok, hogy pénzkeresô munka mellett nem lehet egy hét alatt
lefordítani 240 oldal szakszöveget.
A könyv ekkor már fél éve megjelent volt, és számos hivatkozása elavult: adott programnak megjelent
újabb verziója, a könyv említette
hibát kijavították, a nevezett szoftvercéget felvásárolták... hosszan
sorolhatnám. Némi hezitálás után
úgy döntöttünk, hogy nem írjuk át
a könyvet – és nem a szerzôi jogok
miatt. A számítástechnika világa
valóban gyorsabban változik, mint
ahogy azt a nyomtatott szakkönyvek követni tudják. A magyar szakkönyvpiacon adott program új verziójának megjelenését tapasztalataink szerint fél–háromnegyed év késéssel követik a szakkönyvek. A
Microsoft Office esetében gyorsabban, a kisebb felhasználói közösségû programok – például a
Photoshop, Quark, InDesign, Illustrator... – esetében lassabban.
Így megeshet, hogy mire megjelenik egy könyv az adott program 5.
verziójáról, szinte ugyanaznap bejelentik a 6. verzió forgalmazását.
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A könyvkiadók szerencséjére a
rendszeres verzióváltás csak ritkán
jelent gyökeres szoftvermegújulást
– ez a felhasználók szomorúsága –,
a könyvnek erôs a „túlélési” esélye,
várhatóan elkel, mert nincs frissebb. E gondolat is arra biztatott
bennünket, hogy ne álljunk el a
könyv kiadásától. A könyvet talán
egy picit jobb minôségben nyomtattuk ki, mint kellett volna. Borító, keményfedél, cérnafûzés – de a
leendô olvasók szakmabeliek, a
puhafedeles változat nem tûnt
annyival
olcsóbbnak,
mint
amennyivel „gagyibb”. Jól döntöttünk, mert a vevôk rendre megnézték a nyomdai munkát – és dicsérték. Kis irodánkban így egy kerek
hétszámjegyû összegért cserébe
volt egy köbméternyi könyvünk.
Az értékesítést az említett számítástechnikai magazinban elhelyezett – saját lap, ingyenes – hirdetéssel és honlapjainkon át kezdtük
meg, szerény sikerrel. A könyv jó,
ez kiderült abból is, hogy azok a
cégek, akik megvettek egy-egy példányt, rendre továbbiakat rendeltek – így értékesítettük a könyvek
tíz százalékát. A további önálló értékesítéstôl eltántorítottak a szaklapok hirdetési tarifái és a kezdôk
számára kissé kaotikusnak tûnô kikivel van bolt-forgalmazó-értékesítô szekezet. Így a piac egyik meghatározó szakkönyv-forgalmazójával, kiadójával kötöttünk szerzôdést e célból. A könyv kiadásáról
márciusban döntöttünk, és úgy tûnik, hogy karácsonyra a pénzünknél leszünk – számos tapasztalattal
gazdagodva. Némi dilettantizmussal vegyítettük technikai ismereteinket – eredményünket négyes alára értékeljük. Az viszont világossá
vált számunkra, hogy egycímes kiadónak lenni nem szerencsés.
Szinte ismeretlenek vagyunk, hirdetéseink egyetlen könyvrôl szólnak. Becslésünk szerint kis szakkönyvkiadóként 8-10 címmel kellene rendelkezni, ez viszont körülbelül ugyanannyi millió forint
könyvbe fektetett pénzt jelent.
Üzlet vagy küldetéstudat? – tettem fel e cikk elején a kérdést, a
válasz persze attól függ. Esetünkben talán az utóbbi, de ezt egyetlen pillanatig sem sajnáljuk – különösen nem, ha pénzünknél leszünk –, ám a következô kört erôsen meggondoljuk.

Ferenczy Gábor
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EMBER ÉS GONDOLAT

Halmai Gáborral
beszélget

Nádor Tamás
Tudós jogász, ami az ô esetében annyit tesz: tudja a jog betûjét,
szellemét, ám ismeri annak korlátait, határait is. Alkotmány- és
emberi jogi diszciplináját így mindig kiteszi a gyakorlat próbájának. S bár igyekszik hivatásának-mesterségének érzékeny-finom eszközeit is érvényesíteni, nincsenek illúziói. Tudja | ha demokráciát, s vele egyebek közt véleményszabadságot akar, bár
nem csak oktatja ennek törvényeit, esélyeit, de érettük cselekszik
is –: a jog korántsem mindenható. Ám mindez nem zavarja szenvedélyében: higgadtan hányja falra a borsót. Líraiabban: borsón
térdelve is szépet álmodik.
■ – Majd’ évtizede jelent meg A
véleményszabadság határai címû
kötete. Legfontosabb gondolatai
igazolódtak-e, vagy van, amit azóta felül kellett vizsgálnia?
– Jogtudományi munkámban
e kitüntetetten fontos alapjogot
illetôen annak idején radikálisan liberális álláspontot képviseltem. Nevezetesen: ahhoz,
hogy egy alkotmányos demokrácia mûködjék, a véleménynyilvánítás szabadságát csak kivételesen és nagyon indokolt
esetben szabad korlátozni. Felfogásom azóta se módosult, változott viszont a magyarországi
környezet. 1994-ben, a rendszerváltás elsô idôszakában úgy
véltük: olyan valóban demokratikus fejlôdés indult el itt,
amelynek nélkülözhetetlen feltétele, hogy mindenki elmondhassa a véleményét. Az is, akinek mondandója taszító számunkra, mert minden nézet része kell, hogy legyen a demokrácia közbeszédének. 1990-tôl, az
Alkotmánybíróság elnökének
fôtanácsadójaként nem csak kutatóként, de gyakorlati értelemben is foglalkoztam a véleménynyilvánítás szabadságának alkotmányos megítélésével. 1992ben az Alkotmánybíróság a közösség elleni izgatás (gyalázkodás) dolgában hozott olyan
megsemmisítô határozatot (létrejöttében talán volt némi szerepem), amely lényegében az effajta megnyilvánulások tolerálását kívánta meg. Ne feledjük:
akkor az effajta szövegeknek
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még meglehetôsen marginális
szerepük volt közéletünkben.
Azóta, sajnos, megesett, hogy
parlamenti párt képviselôjének
szájából hangzott el úgynevezett gyûlöletbeszéd. Álláspontom e tekintetben nem módosult; most is azt gondolom:
mindaddig nem korlátozandó a
szólásszabadság, ameddig az elmondottak a társadalomra nem
veszélyesek. De ha hatásuk
megfélemlítô, vagy révükön
erôszak keletkezhet, az már
nem kívánatos demokráciában
sem. Ám a jog eszközei az ilyen
megnyilvánulások megelôzésére, elhárítására nem elégségesek.
– Az alkotmányjogász egyebek
közt bizonyára azt vizsgálja: tartja-e magát a kormányzás és a társadalom bizonyos demokráciabetûkhöz és szellemükhöz. Megítélése
szerint milyen mértékben élünk-élhetünk alkotmányosan?
– 1989 után itt olyan alkotmányos berendezkedés alakult ki,
amelynek minden igazán fontos
intézményi-formai kelléke megvan. Az 1949-es alkotmány átfogó módosítása nyomán – ha számos ellentmondással terhes is –
van olyan alkotmányunk, amely
(nem úgy, mint 1989 elôtt) immár valóban szavatolja a demokratikus jogállami kereteket. Ám
az erôsen kérdéses: az alkotmányosság csakugyan elfoglalja-e
azt a helyet a politikában, a közélet szereplôinek gondolkodásában, amelyet el kell foglalnia.
(Mondjuk úgy, mint Amerikában, ahol az alkotmány minden

állampolgár tudatában szent és
sérthetetlen.) Nálunk a közszereplôk – politikai és egyéb céljaik érdekében – még feszegetik az
alkotmányosság kereteit. S bár
az Alkotmánybíróság általában a
„szabálysértôk” fejére koppint,
Magyarországon a politikában,
közéletben ezt az alaptörvényt
még nem tekintik afféle „tízparancsolatnak”. S mind e közben
az alkotmányosság egyik legfontosabb értéke, a szabadságunké,
sok tekintetben például a jólét
óhaja mögé szorul. Kutatási adatok igazolják: a közvéleményben
az életszínvonal-növekedést, az
infláció csökkentését stb. a többség még jócskán a szólásszabadság, a média függetlenségének
szükségessége mögé sorolja.
– Munkásságát ön sosem szûkítette szakmai keretek közé. Mely
korábbi, illetve mai törekvéseit
tartja legfontosabbnak, és miért?
Vagy nem rangsorolja így – mivel
mindegyik saját választottja – a
teendôit?
– Valóban van néhány munkám, amelyet párhuzamosan, de
egyenrangúan próbálok elvégezni. Nem mindig járok sikerrel,
olykor egyik a másik rovására
megy. De azért igyekszem ôket
összehangolni. Tehát: diplomám megszerzése, 1976 óta tanítok egyetemen. Tettem ezt itthon és külföldön, vendégoktatóként. Most, immár majd’ évtizede Gyôrben vagyok az alkotmányjog és az emberi jogok elôadója. Az utóbbit kivált fontosnak tartom; egyik volt tanítványommal tankönyvet is szerkesztettünk e tárgyban, az elsô
ilyen hazai kiadványt. E tevékenységemhez is kapcsolódik,
hogy 1998 óta irányítom az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központot, amely az
adott tárgyban elsôsorban jogászoknak kíván – nem kis részt a
nemzetközi gyakorlat feltárása
révén – emberi jogi ügyekben,
perekben, eljárásokban segíteni.
Alapítványi formában mûködô
központunk emellett konferenciákat, szemináriumokat, tréningeket szervez, könyveket publikál. S kiadjuk a Fundamentum
címû, általam alapított folyóiratot is, amelyet nagy szellemi élvezettel szerkesztek. Ezenkívül,
2001 óta a Soros Alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok.
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Amikor erre felkértek, tudtam:
ki kell lépnem kizárólagos szakmai munkáim körébôl. Ám e
szélesebb spektrumú közéleti tevékenység sem késztetett arra,
hogy közelítsek a politikához,
amely – megkeresések, kísértések ellenére – sohasem vonzott,
s amelyet nem is vállaltam.
– Gondolkodók sokasága próbált
glóbuszunkon, így nálunk is normális világot teremteni. Mindhiába. Nevezett könyvét, s azóta is
számos más munkáját ön is borúlátó epilógussal zárja. Minek reményében hányja mégis falra a borsót?
– Sok jogásztársam, hozzám
hasonlóan, gondolom, jól ismeri a jog lehetôségeinek korlátait.
Például épp a véleménynyilvánítás szabadságának kérdésében.
Pusztán a jog eszközeivel aligha
lehet eltüntetni az említett „gyûlöletbeszédet” a társadalomból.
Mert mit is kellene tenni a futballpályákon „Auschwitz!”-ot
üvöltözôkkel? Eltekintve attól:
sokan közülük nem is tudják,
hogy micsoda egyetemes szégyen mellett tüntetnek, senki
sem hiheti, hogy csupán büntetéssel ilyesmire megoldást lehet
találni. A jog különben aligha effélék „kiirtására” való. A magam
borúlátása – amelyet inkább neveznék realitásérzéknek, vagy
szerénytelenebbül: jogismeretnek – tehát bizonyára abból fakad, hogy szakmám durva, illetve
finomabb eszközeinek esélyeivel
tisztában vagyok. Aki a jog furkósbotjával – teszem azt: börtönbüntetéssel – kíván fellépni például a kirekesztô szövegek ellen,
az nem számol azzal, hogy netán mártírt faraghat az így elítéltbôl. Ezért is próbáltam bizonyos
határterületekre lépni, s ott –
más szakmabeliekkel összefogva
– cselekedni, mert számos olyan
kérdés van, amelyre hatékonyan
csak társadalmi folyamatok,
mozgások részeként, s bizony,
lassacskán lehet társadalmi megoldást keresni, szerencsés esetben találni is. Pesszimizmusom
magyarázata tehát: noha hiszek
abban, hogy minden lehetséges
módon élni kell a jog alkotmányos eszközeivel, nincsenek illúzióim, tudom, ezek lehetôsége,
hatóereje nagyon is véges. De
mivel mégiscsak jogász vagyok,
próbálom megtenni mindazt,
amit megtehetek.

O

któber elsején az MTV
is sugározta Dettre
Gábor Felhôk a Gangesz felett címû filmjét éjszakai
baglyok számára, 23:15-kor, s
ez újra rátereli Dettre filmjére
a figyelmemet. Bár a film, fontossága miatt, mehetne akár
fômûsoridôben is (16 éven felülieknek), kétségtelen, hogy a
dialógusai kissé „szabadszájúak”. A politikai párbeszédben
uralkodó eldurvult mocskolódások miatt manapság ráirányult a figyelem a bárdolatlan
közbeszédre, káromkodásra, és
ebbe belekeverték a mûvészetet is mondván, a mûvészet,
ahelyett hogy példát mutatna,
nyelvileg maga is eldurvult.
Dettre Gábor filmjében hétköznapi emberek látszólag úgy
beszélnek, mint a hétköznapi
emberek. Mint például Önök
is, hölgyeim és uraim. A film
dialógusszerkezete (akár az
egész szemlélete) „provokatívan nyílt” – ahogy a szerzô fogalmaz. Így a durva beszéd ebben a filmben nem öncélú,
nem polgárpukkasztás, hanem
gondosan megtervezett stiláris
értéke van. A szereplôk a látszat ellenére nem úgy beszélnek, ahogy az emberek beszélnek, csak úgy hat. És ahhoz,
hogy úgy hasson, az utcai
nyelvet gondosan stilizálni
kellett, csak így volt beemelhetô a mûalkotásba.
A valóság attól igaz, hogy
van. De a mûvészetet el kell
hitetni. Egy filmen ábrázolt

történet pedig akkor igaz, ha
hihetô. Mindegy, fikció-e
vagy dokumentum: dokumentumként, valóságosként
kell hatnia. Hogy a mûvész
ezt a hatást elérje, változtatnia
kell a valóságon, a beszédet
stilizálnia kell. (Errôl mondja
József Attila: „az igazat
mondd, ne csak a valódit”.)
A mûvészetnek nem az a dolga, hogy példát mutasson, ha-

A mûvészet jelrendszere nem
csak a nyelv (az irodalom vagy
a filmdialógus), de maradjunk
most a nyelvnél. A nyelv kommunikációs jelek rendszere. A
jeltani, szemiotikai szempontból a jel jelentése nem a jeltárgy, a fogalom, dolog vagy
cselekvés. A jel jelentése a használati szabálya. Ha a szerelmemnek, vagy a kislányomnak
azt mondom, „kicsi bogaram”,

Kertész

Ákos

Szavak a Gangesz
partjáról
nem, hogy „tükröt tartson,
mintegy, a természetnek”,
ahogy Hamlet oktatja a színészeit, és ezáltal a társadalom érzô idegeiként funkcionáljon,
megmutatassa hol fáj, mi fáj,
hogy fölhívja a figyelmet belsô
világunk és a környezetünk változásaira, hogy alkalmazkodva
hozzájuk, túlélôk lehessünk.
Ha finomkodunk, ha az illendôség fájdalomcsillapítójával
csökkentjük idegrendszerünk
fájdalomérzô kapacitását, ha
tompítjuk a jelzéseit, nem csak
ártunk önmagunknak s még az
emberi társadalomnak is, de közel kerülünk akár az önpusztításhoz. Nem véletlenül mondják, hogy növeli, ki elfödi a bajt.

eszembe sem jut a bogár. Se a
svábbogár, se a poloska. Még a
katicabogár sem. Egyszerûen
valami kedveset, becézôt akarok mondani, itt ez a jel (a
„bogár” szó) használati szabálya. Anyám azt mondta apámnak: „édes Mókuskám!”. A jel
által jelzett dolog, a mókus nevû állat eszébe sem jutott. A
„Mókuskám” jel használati
szabálya megint csak a kedveskedés, becézés volt.
És ugyanez vonatkozik a káromkodásra is. Nem ismerek
épelméjû embert, aki így szólván: „kapd be!”, komolyan
gondolna arra, hogy valaki
kapja be azt. Egyszerûen: dühös. Ennek a jelcsoportnak a

használati szabálya: haragszom. Ilyenkor használjuk. Ha
úgy káromkodunk, hogy „dögölj meg”, ritkán gondoljuk
szóról szóra a fölszólítást. Ez a
jelcsoport sem a gyilkos szándékra utal, ennek is az a használati szabálya, a jelentése:
piszkosul dühös vagyok!
Amikor elítéljük a trágár, bárdolatlan beszédet, tudnunk
kell, hogy mindig valaminek a
helyettesítésére szolgál: a használati szabálya szerint a haragot, az indulatot jelzi, vagy sérteni, megalázni akar és soha
nem azt a konkrét valamit jelenti, ami szemantikailag a jel közvetlen tárgya. Amikor egy köztiszteletben álló magyar politikus nyüveknek és férgeknek nevezte politikai ellenfeleit, meg
akarta sérteni ôket, még csak arra sem gondolt, hogy nevezettek hasonlítanak holmi nyüvekhez, férgekhez. Csak azt akarta,
hogy fájjon; legszívesebben
korbáccsal csapott volna az arcukba, ha az ilyesmi jogállamban nem lenne kissé macerás.

■ Vallomással kell kezdenem.
Sôt, mi több, kettôvel. Több
mint fél évszázada elképesztô
mennyiségû külföldi újságot,
folyóiratot, könyvet kell elolvasnom. Ezért szégyenletes módon óriási elmaradásom halmozódott fel kortárs magyar irodalomból. Így eshetett meg, hogy

a Fenn a hegyen, napfogyatkozáskor az elsô Konrád könyv, amelyet olvastam.
A második vallomás: szívoperációra kényszerülve, kórházban mûtét elôtt és intenzív
után barátkoztam az ismeretlen
Konráddal. Véleményem ezért
a szubjektívnál is szubjektívabb. Nem hiszem, hogy lenne
ennek a könyvnek még egy
olyan olvasója, aki például a
maga szívkatéterezése után há-

rom nappal bukkan rá a Konrád szívkatéterezését leíró –
nem, nem is leíró, hanem a
gondolati líra pompás miniatûrjévé emelt – epizódjára. A
helyzetem szakértôvé avatott.
Ebben a minôségemben tanúsítom, hogy minden igaz. Kis
és nagy dolgok egyaránt. Igazak
az Andrássy út 60. muskátlis
ablakai és a szomszédos cukrászda politikai hányattatásai.
Igaz a kocsmából tuszkulá-
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Fotó: Rédei Ferenc

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen,
kedves Gömöri Endre?

nummá avatott hegymagasi
ház családi idillje és a nôi hajlatok-dombok iránti robusztus és
derûs vágyakozás.
A mûtétem sikerült. A Styx
közepén a révész visszafordította a csónakot. El kell – és el lehet – olvasni az Elutazás és hazatérést is.
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OLVASÓSZEMÜVEG

Bulgakovnak mégis
igaza volt
■ Kertész Imre új regénye, a
Felszámolás, egy szenvedélyes
nyomozás története. Keserû, a
kvietált kiadói szerkesztô nyomoz, aki nem tudja elhinni,
hogy B., az öngyilkosságba menekült író, anélkül vetett véget
életének, hogy hátrahagyott
volna egy fontos kéziratot.
„Miért gondolom, hogy B. ezt
a regényt megírta annak ellenére, hogy a kéziratot soha senki
nem látta, és a létezését mindenki tagadja? Márpedig én
biztos vagyok benne, hogy
megírta. Nem mehetett el úgy,
hogy ne írta volna meg, mert
író volt, igazi író, az írók pedig
befejezik mûvüket” – mondja
Keserû, s az olvasó, aki talán
nem érti, hogy valakit, aki hivatásából adódóan kéziratból
többet is lát az elviselhetô
mennyiségnél, miért hajt ekkora szenvedély éppen B. regénye
után, erre ilyen, több mint kielégítô választ kap tôle: „Életbe
vágóan fontos volna elolvasnom, mert valószínûleg megtudhatnám belôle, hogy miért
halt meg s talán azt is, hogy ha
ô már meghalt, nekem vajon
szabad-e még élnem”. B.
ugyanis nem egyszerûen csak
egy író a sok közül, sorsa, jelleme, gondolatai emberként is
rendhagyó példává teszik,
olyannyira, hogy a hatása Keserûbôl (de más barátaiból is) a
rilkei „változtasd meg élted”effektust váltja ki. Már csak
azért is, mert B. íróként sem
akárki, a rendszerváltás elôtt
tudatosan marad ki „a magyarországi irodalmi létbôl”, melyet (igaz, nem a Felszámolás
lapjain, de hogy hol, arra még
visszatérünk) így jellemez:
„Meghurcoló és megcsúfoló,
kirekesztéseken, privilégiumokon, elô- és utószereteteken,
bizalmasan hivatalos és bizalmasan üzleties listarendszereken alapuló, a minôséget mindig gyanúba keverô, az erôszakos dilettantizmus mint zsenialitás elôtt kenetesen hódoló”
mechanizmus. Kertész Imre
ezzel is érzékelteti B. írói-em-
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beri formátumát: módja lett
volna részt venni ebben az egzisztenciálisan gyümölcsözô
vegetációban, mégis távol maradt tôle. Az ô regényének, aki
Auschwitz „magántúlélôje”,
aki a lágernél is jobban megszenvedi a túlélést, egyszerûen
„léteznie kell”. Ezért van az,
hogy Keserû, még mielôtt öngyilkosságáról értesítené a
rendôrséget, elôbb a kéziratot
keresi a lakásában is, azt követeli B. utolsó szeretôjétôl, Sárától, késôbb pedig Judittól, B.
elvált feleségétôl is. S hiába
nyer egy fennmaradt színdarabtöredékbôl látszólag elfogadható választ arra, hogy miért nincs meg a kézirat, hogy B.
végakarata szerint Juditnak el
kellett égetnie a kandallóban.
Keserû (valami irracionális hittôl hajtva) ezt mégsem tudja elhinni, de elfogadni sem.
Gondolom, ennyibôl is kitetszik, hogy az új Kertész-regénynek megint nyomasztóan súlyos a tétje. De miért érzi az ember olvasás közben, hogy az új
mû valahonnét ismerôs, hogy
figurái sorsának motívumai valahonnét rémlenek, mintha
nem mostani, hanem egy korábbi lelkiállapotukban, helyzetüknek egy másik stációján találkoztunk volna velük. Ezt elôször csak egy név – Obláth doktoré, „aki foglalkozásszerûen
ûzi a filozófiát” – teszi gyanússá, mégsem tûnt valószínûnek,
hogy alkotói szórakozottságból
került volna elô másodjára is ez
a név. Aztán egy korábbi Kertész-regénybôl annak a magyarázata is megkerült, honnan ismerôs mindaz, amit Judit a Felszámolásban mond el arról, mirôl is szólt B. „megsemmisített”
regénye: „Egy férfi meg egy nô
eleinte szeretik egymást, késôbb
az asszony gyereket akar a férfitôl s ô ezt sosem bocsátja meg a
nônek”. A kérdésre pedig, hogy
miért, ez a válasz: „Auschwitz
után” nem szabad gyereket
akarni. B. regényében a férfi
„súlyos lelki válságba, már-már
öngyilkosságba kergeti” a felesé-

gét, s amikor ezt észreveszi, helyette ô maga követ el öngyilkosságot”. Judit új, „B. utáni”
férje úgy érzi, „egy kicsit hasonlít” ez a történet Judit B.-vel való házasságának történetéhez,
az asszony azonban megnyugtatja: ha emlékeztet is rá, nem
azonos vele, ô tudniillik sosem
akart öngyilkos lenni.
S ez a pontosítás döbbentett
rá, hogy mindannak a kulcsát,
ami a Felszámolásban történik,
(illetve amire itt, mint múltra
emlékeznek) hol keressem: abban a regényben, amely a Kertész-életmûnek (szerintem) legalább akkora csúcsa, mint a Nobel-díjat hozó Sorstalanság. A
Kaddisban. Ahol mindent –
egyes szám elsô személyben –
maga B. mond el, „az író és mûfordító” (itt definiálja az 1989
elôtti irodalmi életet is). Itt történik meg, hogy Oblath doktornak egy „ártatlan” kérdése,
miszerint „van-e gyereke”? – lávaként ömlô monológot vált ki
belôle, a Felszámolásban olvasható drámatöredék mintha a
Kaddis kiegészítése volna. Azé a
regényé, melyben ugyan B. felesége sosem neveztetik a keresztnevén, de minden kétséget kizáró módon azonos a Felszámolás
Juditjával, hiszen nemcsak a
foglalkozása: bôrgyógyász orvosnô, nemcsak a B. életében
játszott szerepe: ô ír fel neki
nyugtatókat (a Felszámolásban
már morfiumot is), azonos a
Kaddis-belivel, de a jelleme, a
sorsa is. Kettejük megismerkedése a Kaddisban, B. szavaival,
így fest: „Átkelt egy zöldeskék
szônyegen, mintha tengeren
jönne, maga mögött hagyva a
felhasított testû delfint, és lépdelt, gyôzelmesen, bát bátortalanul egyre csak felém”. Egy
ilyen képet az olvasó évtizednyi
idô alatt sem felejt el, s amikor
a Felszámolásban Keserû, mint a
megismerkedés szemtanúja,
ugyanígy írja le az esetet: „Átkelt a terebélyes, zöldeskék szônyegen, mintha tengeren jönne,
lábujjhegyen surrant oda az asztalhoz, majd némán leült. Judit
volt, B. késôbbi felesége” – az
ember szinte fizikai gyönyörûséggel érzi, hogy Kertész ezen a
rejtett módon azt érteti meg velünk, mire épül B. és Keserû
kapcsolata, mennyire rokonítja
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ôket a szókincs, a látás, de még
az assszociációs pálya is.
A Kaddis – semmi kétség – a
Felszámolás hôseinek múltja.
Ennek regényidejében B. még
azt tekinti fontosnak, hogy „radikálisan megóvom magam a
gyakorlati önpusztítás minden
nemétôl”, a Felszámolás szereplôi viszont már arra emlékeznek, hogy „radikális volt, az önpusztításban kíméletlen, sôt kegyetlen”. A Kaddis végén B. elárul valamit, ami felôl mindazok, akik „csak” a Felszámolást
olvassák, (aligha Kertész Imre
szándéka ellenére) bizonytalanságban maradnak: tudniillik,
hogy megírja azt a bizonyos regényt, amit Keserû majd annyira keresni fog: „Utolsó nagy
összeszedettségemben felmutattam még makacs, esendô életemet – felmutattam, hogy azután magasra emelt két kezemben ennek az életnek a batyujával elinduljak és, akár sötét folyam sodró, fekete vizében, elmerüljek”. Semmi kétség, hogy
a Felszámolás cselekménye pontról-pontra ehhez igazodik: B.
öngyilkossága teljesíti be az „elmerülést”, és „utolsó nagy
összeszedettségének” eredménye az elégetett regény.
Elégetett? Azt kell gondolnom, Kertész Imre indirekt,
de annál súlyosabb bizonyítékot teremtett arra, hogy Bulgakovnak mégis igaza volt, amikor a Mester és Margaritában
azt üzente a világnak: „kézirat
nem ég el”, az igazi, a nagy
mû mindennel dacolva megmarad. Számomra, amióta olvastam a Felszámolást, nem
kétséges, hogy B. kézirata sem
égett el a kandallóban, nem
semmisült meg, sôt, tizenhárom éve bárki számára hozzáférhetô, elolvasható.
Ez a regény tudniillik nem
más, mint a Kaddis a meg nem
született gyermekért.
Kertész Imre: Felszámolás
Magvetô, Bp., 2003
160 oldal, 1890 Ft

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Ambrus Lajost
AMBRUS LAJOS író, szerkesztô, kritikus
1950-ben született Gyulán. A szegedi JATE
Bölcsészettudományi Karának magyar–történelem szakán szerzett diplomát 1978-ban. Ezt
követôen egy ipari szakmunkásképzôben tanított Szombathelyen, majd ugyanott az Életünk címû folyóiratnak lett elôbb munkatársa,
1987-ben fôszerkesztô-helyettese. Prózai írásai, kritikái jelentek meg a régi Mozgó Világban, a Forrásban, az Életünkben. 1982-ben és
1985-ben Móricz Zsigmond-ösztöndíjat kapott. Elsô önálló könyve, az Eldorádó címû regény 1988-ban, a JAK-füzetek 33. köteteként
jelent meg, a következô évben elnyerte a Mûvészeti Alap Elsô Kötetesek Díját, illetve a
Bölöni-díjat. 1994 óta a Kortárs prózarovatának szerkesztôje. A Magyar Napló filmnovella-pályázatán, 1998-ban elsô helyezést ért el.
További könyvei: Szókalauz (1996), Lugas
(2002), A magyar bor útja (Csoma Zsigmonddal és Somlósi Lajossal közösen, 2003).
A Lugas – kispróza kategóriában – az idén Év
könyve díjat nyert.
■ – Gyulán született, Szegeden tanult, Szombathelyen dolgozott, Egyházashetyén (Berzsenyi szülôfalujában) él, és Budapesthez köti a munkája. Azt lehetne mondani, Ambrus Lajosnak az ország szinte
minden tájához van köze – legutóbbi kötete, a Lugas, szemérmesen, de szerelmes gyönyörûséggel szól
Nyugat-Magyarország tájairól, hagyományairól,
szépségeirôl, titkairól. Az olvasónak már-már
olyan sejtelme támad, hogy „választott hazája” jobban a szívébe lopta magát, mint az a vidék, ahol
született, illetve tanult. Vagy ez csupán a látszat?
– Az évek során fontossá kezdett válni bennem a lokalitás iránti szenvedély, pedig sem ízlésemben, sem törekvésemben nem szerepelt
eredetileg semmiféle „regionalizmus”. Viszont
nagy hatással voltak rám ifjúkorom háború
elôtti kiadású Szabó Zoltán- és Cs. Szabó László-kötetei – elámultam, hogy így is lehet beszélni tájról, vidékrôl, országrészekrôl, azok „géniuszáról”, például a Szerelmes földrajzban vagy a
Magyar nézôben. Közelrôl is, de felülrôl is, ideál-képekben is, de „szerelmes szigorral” is. A falura vetett saját jó vagy rossz daimonom, a régi
érzések és vágyak föléledtek: így születtek a Lugas „tájesszéi”. Ezek lokalitásuk szerint nyugatmagyarországi szövegek, reménykedem viszont, hogy nemcsak egy beazonosítható tájról
szólnak, hanem másról is: rövidrôl-távolra; mit
lát, mirôl „szól” egy almafa, egy jól elkészített
fûszerszámos kert, vagy merre nézhettek (volna) a soha fel nem épített katedrálisok színes
üvegablakai? A tájjal, mint „olyannal” persze
bonyolult viszonyban állunk, hol ezt szeretjük,

hol amazt, hol ezt a szeletét, hol a másikat – a
Lugasba azért igyekeztem becsempészni szülôvárosomnak, Gyulának is a régi képét; Szeged,
ahol kilenc évig voltam diák a hatvanas-hetvenes években, még hátravan.
– Életrajzi adatai közt szerepel, hogy filmnovellapályázatot is nyert. Megjelent valahol ez az írás?
Akadt-e filmrendezô, aki foglalkozott a gondolattal, hogy forgat belôle filmet, s ha igen, min akadt
el a terv? Készül-e máskor arra, hogy más mûfajba,
például drámába ruccanjon át?
– Nem készülök drámát írni, ahogyan filmet
sem. Az emlegetett pályázatot ujjgyakorlatnak, „gimnasztikának” tartottam, bár a filmnovellát egy kiváló színész, Fenyô Ervin a rádióban ötven percen át olvasta, s a szöveg talán még élt is. Az Eldorádó címû regényem
Maderspach-epizódjáról van szó, egy közismert megtorlásról a Haynau-diktatúrában.
– Majdnem tíz éve vezeti a Kortárs széppróza-rovatát. Ez a helyzet nyilván lehetôvé teszi az ön számára, hogy többé-kevésbé teljes és folyamatos áttekintése legyen a mai magyar próza fölött. Hogy látja,
milyen irányba tart ma a belletrisztika? Jellemzô-e
még mindig az ódzkodás a novellától, általában a
rövid (de nem újságtárcaszerû) szépprózától? Van-e
már, lesz-e megint divatja a történetmondásnak?
– A kérdés nem az, hogy lehetséges-e „történetet” írni ma, hanem az: hogyan. A „történetszerû” irodalomnak legalább Proust óta különféle poétikai problémái vannak. A „hogyan”
kérdésére adott válaszok többfélék ugyan, de
nem nagyon érdekelnek a különféle irányzatok
elvárásai szerinti megoldások. Sem a „történetet” radikálisan elvetô, kényszeresen önreflektáló szövegirodalom, sem a „kiüresedett realizmus”. A jelentôs mûvek mentesek ezektôl a
kényszerektôl, szabadok az elvárásoktól – nem
szívesen gondolkodom kánonokban. A jó mûvek megrendítôen avagy kevésbé patetikus módon mégiscsak az életrôl-halálról szólnak. A
szolidaritás mélysége épp úgy jellemezheti
ôket, mint a töredékesség, az ironikus, abszurd, groteszk hangvétel… És ezt a Kortárs
szerkesztôjeként néha örömmel konstatálom:
igazi szerkesztôi esemény volt a neoavantgárd
Papp Tibor nagyszerû „hagyományos textusát”
közölni regényfolyamából, vagy folytatásban
leadni Egyed Péter kolozsvári-római-umbriai
ihletettségû próza-történeteit.
– Eldorádó címû regénye jól állja az idôt: tizenöt
év múltán újraolvasva is reveláció. A benne sziporkázó tökéletes nyelvi imitáció, az irónia, a Bachkorszak meg a Kádár-korszak konszolidációjának
egymásba játszatása csupa olyan írói erény, ami ritka tünemény a prózatermésben. Ez téteti föl az emberrel a kérdést: mikor ír Ambrus Lajos újabb regényt? Ha mást nem, az Eldorádó folytatását, hi-
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szen annak ellenálló hôsei: Máy Tamás, Hatvani
Dénes és Gyulay Kázmér a nagy változás után alighanem szembekerültek egymással, s ez legalább
olyan izgalmas történet lehetne, mint az elôzményei.
– Az Eldorádó folytatását nem tervezem –
ezek a figurák saját belsô történetük törvényei
szerint ma már, ebben igaza van, sok mindenrôl másképp gondolkodnának. A hatalom és a
hozzá fûzôdô viszonyuk sosem volt homogén,
különösen egy diktatúra bukása után nem,
amelyben szocializálódtak. Egyelôre azonban
nem látok kellôképpen rájuk, s nem akarok érzelmeim szerint analizálni. Évek óta dolgozom
egy nagyobb regényen, amely a Tiltott táj munkacímet viseli – központi figurája a különös,
introvertált magyar festô, Mednyánszky László
báró, akit, minél mélyebbre hatolok megismerésében, annál zseniálisabbnak tartok. Ô az a
meditáló, állandóan befelé forduló, sérülékeny,
filantróp mûvész, aki minden mozdulatában,
akár titkos naplóiban görög betûkkel leírva,
akár ôrületes tempóban festett vásznain csak és
kizárólag a nagy, végsô összefüggéseket keresi.
Bonyolult, mély jellem, rettenetes családtörténeti háttérrel és szinte megoldhatatlan személyiségproblémákkal – de ô mégsem a honi szellemi életben megszokott vagy ismerôs váteszesküldetéses mûvész, akit mindenféle vizionális
szenvedélyek motiválnak. Környezete tele
nagyszerû, utópista elmékkel, akik nagyszabású
teoretikusok és ahogy mondani szokták, „európai nívón” állnak, mégis elbuknak.
– Az örökös utazgatás Egyházashetye és Budapest
közt, a szerkesztôségi munka, a kultúrhistóriai kutatások mellett jut-e ideje írásra is? Min dolgozik jelenleg?
– Az utazgatásnak, bonyolult mellékhatásai ellenére, akadnak elônyei is: a magyar államvasutak menetrendszerû járatain született például A
magyar bor útja címû album, legalábbis az a része,
amit én írtam. Szerfölött divatos témáról, a szôlészet-borászatról van szó – és ezt a Dráva, Göcsej és Velence szellôs intercity járatain folytatni
kívánom. Most írom Az én szôlôhegyem címû ironikus-tragikus víziómat: lesz benne táj és poézis,
gomolygó ködök és ifjúság, bús borozások és
nagy fellendülések. És mivel magáról a Nagy
Természetrôl esik szó, talán illik behúzni az igen
szükséges „ökológiai fékeket” is.
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SZEMMAGASSÁGBAN

Ajándék nevetés
félcédulái
■ Nyári könyv, „születésnapi
könyv”, de még nem tudott beköltözni a maga végleges helyére, a
flóra- és fauna-polcra. Képei –
Winkler Róbert, Kincses Bálint, Pavlov Anna és mások fotói, Magyar
Zsuzsa és Tasi Zsuzsa illusztrációi
– élményt szereznek a kisgyerekeknek is (a fülbemászó ugyanúgy,
mint a galamb vagy a cica), történetei és konklúziói elszórakoztatják a sokat tapasztalt nagypapákat
és nagymamákat, adatlapjai a gyakorlati tájékozódást segítik: a kötet
kézrôl kézre jár a családban. Winkler Róbert Nagyvárosi természetbúvár
címû munkájáról van szó, melyet
a Tericum jelentetett meg. Ábécérendbe szedve városi környezetünk lényei közül például a bodobács, a bolha, a cinke, a csótány, a
darázs, fecske, a hangya, a muslinca, a patkány, a ruhamoly, a tetû,
a varjú, a veréb mutatkozik be. Rokonszenves az egyik, ellenszenves
a másik. „Hasznos” a fele, „káros”
a másik fele. Voltaképp minden
olvasóréteg a szakszerû közlést és
az oldottabb, ironikus, anekdotikus fogalmazást keverô mû megcélzottjai közé tartozik. Az is rengeteg új ismeretet szerezhet – számos mosoly kíséretében –, aki sok
megfigyeléssel és tapasztalattal
rendelkezik errôl az állati körrôl
(melybe a kóbor macska beletartozik, de a „rendes” nyávogót és a
gazdahû, szobatiszta ugatót ne keressük. Régi cimboráim közül a
szút hiányolom. Nincs megnyugtatóbb, mint a szú percegésére
aludni el!). Megtudhatjuk, hogy a
galambok – legalábbis a debreceniek, melyeknek feje felett 1980ban átrepült „a nagy galambprodzsekt”, „nem bízzák magukat madárbarát nénikék exkluzív támogatására; elsôsorban a város közelében található nagy gabonaraktárak
körül elhullott magokat fogyasztják”. Ha otthonunkat átmenetileg
pókokkal osztjuk meg, a „nagy
hármas” a keresztes pók, a házi
zugpók és a kaszáspók. A fülbemászó „mondhatni, egészséges életmódot folytat”, mert a bab, a cékla, a dália, az eper, a fejes saláta, a
gabona, a komló, a krizantém, a
lóhere, a retek, a rózsa, a sárgaré-
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pa, a szamóca, a széna, a szegfû és
a kenyér is rágcsálási programjába
tartozik. Ráadásul „a nemi élete
elég bizarr”: akár egy órán át is
mozdulatlan maradhat a „tantrikus szexet” folytató pár. Valószínûleg sokan rámeredtek már a fürdôkádban rohangászó valamire –
nos, ô az ezüstös ôsrovar. Baráti
közelségétôl a vízcsap megeresztésével, vagy – a szobában – erôs
porszívózással lehet megszabadulni. Írók, vigyázat: némi veszélyt jelent a papírkészletre!
Adam Biro – az 1956-ban külföldre került Bíró Ádám – Két zsidó
utazik a vonaton (Vince Kiadó –
Múlt és Jövô) címû történetgyûjteménye az ó- és az újhaza emlékeit
és élményeit fûszerezi nemzetközileg ismert anekdoták és viccek
elemeivel. A csöndes derû és a rezignált bölcsesség szól a tartalmukat már címükkel is felfedô novellaszerûségekbôl: A vízözön, A vigéc, A szôke szépség, New-York-ban,
Az analfabéta és a léhûtô, A történelem, A turista stb. A kötetcím vicckezdô fordulata az az uralkodó stiláris motívum, amely a kiáradt Tisza közelében vagy Párizs egyik
negyedében, Nagyváradon, vagy
egy amerikai metropoliszban lezajló, fanyarul tanulságos félmúltbeli és modern fabulák, tantörténetek összekötô láncszeme. Minimális regényes szerzôdés is érvényesül a (Kálmán Tünde tervezte)
szépen kivitelezett, kellemes fogású kötetben. A szerzônek a szöveghez való viszonyát ô maga találóan tisztázza: „Ezek a zsidótörténetek, melyeknek egyike sem énvelem esett meg, s melyeknek
egyikét sem én találtam ki, engem
ábrázolnak, engem jellemeznek,
engem magyaráznak meg.” Biztos
mesterségbeli, beszéltetô tudás indázik a mûben. Kitûnô például,
ahogy A szex lapjain a Fruedländerék ágy-problémáin tapintatlanul
segíteni akaró Bensimon egy nagyobb lélegzetû telefon-dumában
egyszerre monologizál és dialogizál: beépíti szavaiba a forma szerint meg sem mukkanó asszony
közbevetéseinek reflexióit. Biro
nem kergeti a sikert – néha nem is
ártana, ha agresszívabb szövegezô

lenne –: fátyolosság, szûrtség uralja olvasmányos, röpke – mégis évszázadokat hordozó – históriáit.
Hargitán innen – Hargitán túl
címmel a székely népi humor (sokadik) gyûjteményét kompilálta
Nagy Pál (a Palatinus számára). A
szerkesztô munkásságát ismerve
alapos – egyben kissé hullámzó
színvonalú – összeállításra számíthattunk; és ezt is kapjuk. Nagy Pál
is hajlik arra, hogy – részben Tamási Áron nyomán – misztifikálja
a székely derût, mondván: azon a
sok történelmi vihar tépte tájon „a
gondûzô kedélynek minden idôkben otthont rendelt a sors.”
Az ördög kilenc kérdése ciklus Kriza
János gyûjteményén alapszik, a Vajon ki bolondula meg? Tiboldi Istvánén. A továbbiakban Imreh Lajos,
Vöô Gabriella, Duka János, Horváth
István, Bözödi György és Barabás
László gyûjtése a forrás. Tehát –
mint errôl az Elôszó is tájékoztat –
elég széles idôsávban, más-más cél
vezette kéz által, s eltérô írói talentummal megalkotott, „szépirodalmiasított” – vagy a folklorikusságban meghagyott – textusokat sorjáztat a Neyer Éva borítóját magára
kanyarító könyv. Mivel a közlés itteni alapja egy-egy gyûjtôi korpusz,
a rokon szövegek nem kerülhettek
egymás mellé. Az átfedések persze
nem zavaróak, már csak azért sem,
mert nem kevés kistörténet tapadhat ugyan a székelységhez, ám
ugyanígy megvan más országrészben, más etnikum körében, vagy a
világvárosi nevettetésben. Például
a Gyász csattanóját – önmagában
egy cseppet sem vidám, csak a kontextusa, a nyelvi díszletezettsége
folytán az – jómagam néprajzos
professzoromtól hallottam, amikor váratlanul elhunyt a (volt) férje, s látszott, hogy nem idéz –
székely vagy más fájdalmas poént
–, hanem rögtönöz.
A vicc természetébôl fakad,
hogy lélektana és grammatikája általában meghatározóbb a szociológiájánál. Tehát nem különösebben lényeges, hogy „a szövetkezeti világ” anomáliái hívják-e elô a
fordulatokat, vagy évszázadok
mélyébôl hangzik fel a kacagásra
ingerlô eset. Ha egy macska állítólag megeszik két kiló húst, és lemérve éppen két kilónak bizonyul, az ügyben illetékes bíró
konkrét idôtôl függetlenül kérdezheti-állíthatja: „A hús megvan, de
hol a macska?!”
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A mûfajilag vegyes, színes antológiában versek – sírversek, táncszók – is helyt kaptak. A halálon
gyôzelmet venni igyekvô sírfirkák
a nagyevés-nagyivás gúnyolásában
jeleskednek, a táncszók leginkább
Erósznak szolgálnak – vagy csupán a ritmus és a rím automatizmusával, a valamit-mondás muzikális mechanikájával írják önmagukat –, a Kajánkodó népdalok leginkább leány- és asszonycsúfolók,
bár a férfiak is megkapják a magukét. Kompakt verses, dramatikus
játék a „Kedves Ijés, mit csináltál?”
címû, mely A farsang temetése.
Szász László A bizarr valóság írója
címmel Páskándi Gézáról szerzett
esszéit rendezte kötetbe (Kortárs
Kiadó). A monografikus igényen
még innen, de a különálló fejezetek szórtságán már túl íródott ez a
munka. Szász – Székely János életmûvének is avatott bemutatója –
elsôrangú beleérzô készséggel közelít az erdélyi magyar irodalom
körébôl az anyaországba áttelepült, hetven esztendeje született (a
Petôfi Irodalmi Múzeum egy tavaszi konferenciáján meg is idézett)
Páskándi sokágú tevékenységéhez.
A humorról való gondolkodás
nem jár külön az átfogó, nagy mûfaji, szemléleti kérdések taglalásától – de nincs is olyan fejezet a bizarrságra már a címével is ráutaló
könyvben, amely ne nyugtázná és
analizálná a komikus esztétikai minôségek jelenlétét. Szakkönyvrôl
lévén szó – ha mégoly személyes
közelítésrôl is –, ne várjuk a Páskándi-legendárium rengeteg tarka
mozzanatának, a percenként termô élceknek, a személyiség garabonciásságának felelevenítését.
Szász Lászlót egyrészt az életmû
formátuma izgatja (mit teljesített
be az akart, az írótársak által is
„megjósolt” nagyságból a próza- és
drámaíró, a költô, az esszéista Páskándi?), másrészt „A stílus: maga a
lét” problémája, illetve az „értelem–bölcseleti alapozással – a lehetséges kritikát; kérdôjeleket olykor tán kissé visszafogva – tesz eleget feladatának.” Irodalompszichológia; eszmetörténet, befogadástörténet: megannyi fénytörésben él a Páskándi-oeuvre.
Hónom alatt a Nagyvárosi természetbúvárral hagyom itt az írógépet. A konyhaablakban láttam egy
pár Lasius nigert, s bár azt olvasom: a hangya jószerivel kiirthatatlan – megpróbálom.
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– Klösz György:
Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

10. Varga Katalin:
Mosó Masa mosodája
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Tertia
Panem
Akadémiai
Ketzal
Osiris

Kiadó
Kiadó
Kiadó
Kiadó
Kiadó

6. Balogh János:

Nemzet Lap- és Könyvkiadó
Medicina Kiadó
8. Grüll Tibor: Az európai mûvelôdés története I.
Corvina Kiadó
9. Deák Sándor Dr.:
Gyógyítás fény- és színterápiával
Szerzôi kiadás
10. Keményné Dr. Pálffy Katalin:
Túrkevétôl Óceániáig

7. Bíró György Dr.: Tápanyagtáblázat

6. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok
Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Balogh János:
Túrkevétôl Óceániáig
Nemzet Lapés Könyvkiadó

8. Kertész Imre:
Sorstalanság
Magvetô Könyvkiadó

4.

4. Madonna:
Angol rózsák
Magyar Könyvklub

7. Móra Ferenc:
Kincskeresô kisködmön
Móra Ferenc
Könyvkiadó

Urbis Kiadó
Magvetô Kiadó
Fallaci, Oriana: A harag és a büszkeség
Focus Kiadó
Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
Ernyei Béla: Curva pericolosa
Magyar Könyvklub
Kertész Imre: Sorstalanság
Magvetô Kiadó
Lángh Júlia: Egy budai úrilány
Magvetô Kiadó
Márai Sándor: Füveskönyv
Helikon Kiadó
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Helikon Kiadó
Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Ferenc Könyvkiadó

2. Kertész Imre: Felszámolás

3. Mérei Ferenc –
V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Nemeskürty István:
Magyarnak számkivetve
Szabad Tér Kft.

7. Márai Sándor:
Füveskönyv
Helikon Kiadó

1. Moldova György: A tékozló koldus 1.

ISMERETTERJESZTÔ

Bevezetés a pszichológiába

Nemzeti Tankönyvkiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Fekete István: Vuk
2. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
3. Fekete István: Tüskevár
4. Kästner, Erich: Emil és a detektívek
5. Madonna: Angol rózsák
6. Kästner, Erich: A két Lotti

Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Móra Ferenc Könyvkiadó
Holnap Kiadó
Magyar Könyvklub
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Saint-Exupéry, Antoine de:

Móra Ferenc Könyvkiadó

A kis herceg

8. Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék! Móra Ferenc Könyvkiadó
10. Janikovszky Éva: Égig érô fû

Móra Ferenc Könyvkiadó

Mindannyian ismerjük, hogy néha a jó pillantok csak úgy ripsz-ropsz elszelelnek, a
kellemetlen, kényelmetlen pillanatok meg mintha múlni sem akarnának. Az idô szubjektív megtapasztalásának különleges, ám egyszerre mindennapi élményét mutatja
be ez a könyv, rengeteg irodalmi példán és kísérleti esettanulmányon keresztül.

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049

DRAAISMA, DOUWE:

vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi,
idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.
„Mindenfélét, de nem mindent”

MIÉRT FUTNAK EGYRE GYORSABBAN AZ ÉVEK?
Typotex Kiadó, 252 oldal, 2600 Ft,
a kiadóban (Bp. 1024, Retek u. 33–35.) 15% kedvezménnyel.

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

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

Minden könyv egy helyen!

A Helikon Kiadó új címe:

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 37. I. emelet
Telefon: 428-9429, 428-9442
Fax: 428-9431
E-mail: helikon@helikon.hu

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!
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A bibliográfiát csak
abbahagyni lehet,
befejezni nem
■ Salernóból, kiállításmegnyitóról érkezett haza a minap
beszélgetôpartnerem, Mészáros Tibor, a Petôfi Irodalmi
Múzeum munkatársa. Az ô
nevéhez fûzôdik a Márai-életmûhöz kapcsolódó kiadványok legújabb kötete. A tizenöt éves munkával létrehozott
bibliográfia a Múzeum s a Helikon közös gondozásában lát
napvilágot. A kiállítás pedig
járja Európát, Salerno volt a
hetedik helyszín, ahol bemutatkozott.
– Megdöbbentett az a lelkesedés, amellyel hozzáláttak a
tárlat elôkészítéséhez – hallgatom Mészáros Tibort. – Gyûjtik a Máraival kapcsolatos emlékeket, leveleket, találtak egy
írógépet, amely az övé volt és
elutazásakor odaajándékozta a
szomszédnak.
Felkutattak
olyan köteteket, amelyeket ottani ismerôsöknek dedikált. A
legnagyobb izgalommal azonban azt a mozgófilm-részletet
várjuk, amelyben az író szerepel. Készült egy kétnyelvû katalógus a kiállításhoz, amelyben az elôbb említett dokumentumok, fotók szerepelnek, valamint Márai naplójának a Salernóhoz kapcsolódó
részletei. Ennek a katalógusnak október 18-án lesz a bemutatója, s akkor kívánják lejátszani a családi eseményt
megörökítô filmkockákat is;
ígéretünk van rá, hogy a múzeumunk is kap másolatot.
– Hogyan sikerült ennyi újdonságot elôásniuk a salernóiaknak?
– Itthonról is érdeklôdtek,
hogy hol lakott az író, s mikor
utána jártak, kiderült, hogy a
szomszédja él még. Tôle kiindulva találták ezeket az emlékeket. Az egyik kapcsolat hozza a másikat. Most hallottam,
hogy fellelték azt az orvost is,
aki tíz éven át kezelte Márai
Sándort. Az író 1967 végétôl
1980-ig élt Salernóban, utána
költözött San Diegóba, s ott
is halt meg.
– Az utca embere mennyit tud
Olaszországban Márairól?
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– A kiállításra meglepôen sokan jöttek el, mindig voltak
legalább ötvenen-hatvanan.
Márai neve elég jól cseng
Olaszországban, mert 1998
óta, amikoris A gyertyák csonkig égnek olaszul is napvilágot
látott, nagyon sok példányban
kiadták a könyveit, éppen
most jelent meg az Egy polgár
vallomásai. Azt hiszem, hogy
ismerkednek vele, de ez a legjobb fajtája a tájékozódásnak,
hiszen fölvállalták egy eléggé
exkluzív kötetnek, a katalógusnak a kiadását, s elhatározták, hogy két három évente
valamilyen megemlékezést
szentelnek Márainak.
– Ön mikor kezdett el Máraival
foglalkozni?
– Amikor 1988-ban a Petôfi
Irodalmi Múzeumba kerültem, lehetôség, kicsit feladat
és elvárás is volt, hogy valamilyen kutatást végezzek.
Akkor döntöttem úgy, nem
ismervén az életmû nagyságát, de valamelyest a személyt igen, hogy készítek egy
Márai-bibliográfiát.
– Mit jelent, hogy valamennyire
ismerte a személyt?
– Magyar szakon végeztem,
de ott egyetlen szó sem esett
Márairól. Másik szakomon, a
könyvtári fakultáson azonban
szóba került feladatként, hogy
gyûjtsem össze Márai Sándor
1945 után idehaza megjelent
mûveit. Hamarosan felmerült
bennem a kérdés: miként lehet, hogy 1948 után nem szerepel róla adat, ez az író talán
összesen három évet élt? Akkor kezdtem vele foglalkozni,
s a tanárnô, akinek leadtam a
dolgozatot, nagyon értékelte a
megoldásomat. Jutalomból elolvashattam az Egy polgár vallomásainak az elsô kiadását,
amelynek ráadásul a késôbbiektôl különbözik a szövege.
Megtetszett a mûbôl tükrözôdô világ és gondolkodásmód.
Késôbb ez vezetett, hogy itt, a
múzeumban, nézzem meg közelebbrôl, ki is ez a szerzô.
Pont tizenöt éve, valamikor

október–november környékén
láttam hozzá a munkához, rá
két-három hónapra az író öngyilkos lett. Most sikerült befejezni a munkát. Persze lehetett
volna még folytatni, hiszen
egy bibliográfiát csak abbahagyni lehet, mert mindig nyitott mû marad. De az eddig
összegyûlt tizenkétezer tétel,
biztosan tartalmazza azoknak
az általa írt mûveknek az adatait, amelyre a kutatónak szüksége lehet. Természetesen
csonka ez is, nagyon sok mindent nem tudunk.
– S tudjuk, hogy mi az, amit
nem tudunk?
– Annyi egészen biztos,
hogy a párizsi idôszakban,
1923–1928-ban is írt francia
napilapokhoz, folyóiratokhoz
vagy Párizsban megjelenô magyar nyelvû sajtótermékekhez.
Ezek közül nagyon keveset találtam meg, s ha valami igazán
izgalmas feladat és nagy kutatómunka lenne, akkor az ennek a feltárása volna. Korábban sok pályázati próbálkozásom volt, de nem kecsegtettek
sikerrel.
– Hány sajtóterméket dolgozott föl?
– Valósággal ellepett az
anyagmennyiség, hiszen, ha
csak a Pesti Hírlapot nézem,
akkor is több száz cikkrôl van
szó. Azoknak az újságoknak a
listája, amelyeket a lehetôség
szerinti teljességgel átnéztem,
szerepel a bibliográfiában. A
lehetôség szerint ez esetben
azt jelenti, hogy amihez hozzájutottam. A Kassai Naplónak teljes példánya sehol sem
lelhetô fel, pedig három országban jártam utána: idehaza, Pozsonyban és Prágában.
Még Kassán is megtalálhatók
azok a lapok, amelyek a korabeli Magyarország, ahogy
mondani szokás: Nagy-Magyarország területén megjelentek, de, sajnos ezek is hiányosak.
– Talált-e különlegességeket?
– A legérdekesebbek talán
azok, amelyekrôl csak részben tudunk, illetve, amelyekrôl csak adattal rendelkezünk, de magát a mûvet nem
ismerjük. Ilyen például A
csöndes lakó címû kötete, ami
nagy valószínûséggel nem készült el, az elôfizetési felhívással azonban nagyon jó le-
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írást ad arról, hogy mit szánt
bele az író. Vagy említhetném a Föld címû meg nem jelent regényét, amelybôl találtam két addig ismert részletet. Feltételezhetô, hogy további passzusokat is közöltek
általam nem ismert forrásokban. Az emigráció idôszaka
is nehezíti a teljesség elérését.
Amikor külföldön élt Márai,
ottani lapokban is publikált,
s vannak olyan folyóiratok,
amelyekben egyáltalán nem
természetes, hogy írásai láthattak napvilágot. Aztán késôbb derült ki, hogy mégis. A
cikkek végén, levelekben, az
íróról szóló tanulmányokban
lehetett utalásokat találni. Ez
a mûfaj legalább annyira filológiai munkát feltételez,
mint bibliográfusit. A bibliográfia végén szerepel egy hiánylista, tudom, hogy az ott
megjelölt újságokban szerepel Máraitól vagy róla szóló
írás, de a szöveggel magával
én nem találkoztam. Amirôl
még tudomást szerzek, azt
számítógépen, adatbázisban
rögzítem.
– Kiknek lesz segítségükre a
Márai-bibliográfia?
– Elsôsorban a kutatók számára lesz izgalmas forrásmunka. De nemcsak a Márai-életmûben búvárkodók találhatnak benne csemegét, hanem
azok is, akik a publicisztikával,
mint mûfajjal foglalkoznak.
Bár Márai nagyon sokat írt,
elôfordult, hogy egy-egy lapszámban három írása is szerepel, lehet, hogy ezek színvonala változó, de publicisztikai
szempontból egészen kiváló
írások találhatók köztük.
Mátraházi Zsuzsa

KÖNYVSZEMELVÉNY

Lipták Béla: 35 NAP
A forradalom 47. évfordulójának tiszteletére immár magyarul is olvasható a
Mûegyetem egykori MEFESZ vezetôjének, Lipták Bélának 1956-os naplója. Az
eredeti angol nyelvû könyvet a Texas
University Press adta ki 2001-ben „A Testament of Revolution” címmel. Az
amerikai kiadását a Fehér Házban és az
USA Magyar Nagykövetségén is bemutatták. Több olyan jelentôs amerikai
napilap, mint például a The New York
Times is közölt pozitív kritikát a könyvrôl. Lipták Béla, korhû fotókkal és dokumentumokkal illusztrálva, egy 20
éves diák személyes élményeként, szinte percrôl percre írja le a ma már történelminek számító események hétköznapjait, a forradalom kirobbanását, a
harcokat és a menekülés borzalmas körülményeit. A könyvbôl azon barátairól
is megtudhatunk eddig még nem ismert részleteket, személyes információkat, akiket ma a forradalom hôseiként, vagy hôsi hallottaiként tartanak
nyilván. Lipták Béla késôbb tanított a
Yale Egyetemen és 26 mûszaki könyvet
adott ki. Ezek közül az elsôkhöz Teller
Ede írta az elôszót. Az ô tervei alapján
szabályozták az IBM több gyárát és
munkájának elismeréséül szakmájában
elérte a legfelsô fokot: a „Control Hall
of Fame” tagságát. Nagy szerepe volt
Nagy Imre sírjának felkutatásában.
■ Pista rendszerint csak megmondta, mi a következô teendôm, de ma reggel egy gépelt és
aláírt hivatalos parancsot nyomott a kezembe.
A parancs így szólt: „Ezennel meghatalmazom
Lipták Bélát, hogy a Belügyminisztériumban levô fegyvert és lôszert összegyûjtse és a mûegyetemre beszállítsa.” … Összeszedtem egy
csomó egyetemistát, és amikor a teherautók
elôálltak, elôször a rendôr-fôkapitányságra hajtottunk a kulcsért. Kopácsi régi barátként üdvözölt. Figyelmeztetett, hogy a Belügyminisztérium az ÁVH tulajdonképpeni központja volt,
és eddig még egy szabadságharcos nem lépte
át annak a küszöbét. … Egy szék mellett a földön, tiszti zubbony feküdt rengeteg kitüntetéssel. A bárszekrény nyitva, az asztalon félig üres
franciakonyakos-üveg állt. Egy nyitott ajtó mögött iratszekrényeket pillantottam meg, egy fiók kihúzva, a földön papírdossziék hevertek.
Ahogy megrúgtam az egyiket, egy okmány
csusszant ki belôle. Nagy, piros pecsét virított
rajta: „Szigorúan titkos.” Az iratszekrények
mellett könyvespolc állt, amelyen szemre nagy
fotóalbumok sorakoztak. Más-más színû volt

mindegyik. Kiválasztottam egy vastag kéket. A
címkén ez állt: „X. Y. elsô osztályú ügynök
adatai.” (A nevet elfelejtettem.) Fogtam még
néhány albumot, és leültem az alacsony üvegasztal elôtt álló nagy, hívogató
bôrfotelbe,
hogy elolvasom ôket.
Amint leültem, a fotel
mellett egy fonott újságtartót vettem észre,
amely tele volt színes
magazinokkal. Kivettem egyet, és egy szempillantás alatt nemcsak a kémalbumokról feledkeztem meg, hanem arról is, hogy hol vagyok
és miért vagyok, mert olyasmiket láttam, amiket még soha. Holland, francia és amerikai magazinok voltak. Címoldalukon hiányosan öltözött gyönyörû nôkkel. Alig hittem a szememnek, amikor kinyitottam ôket. A nôk elképzelhetetlen dolgokat mûveltek. Lapozás közben
felment a vérnyomásom, szédültem. Láttam
nôket olyan bôrruhában, amely nem bízott
semmit a képzeletre; láttam ostort, láncot meg
fura szerkezeteket, amilyenekkel addig még
soha nem találkoztam. … Mintha álomból ébredtem volna, egy pillanatra elbódultam. Amikor végre magamhoz tértem, megragadtam az
ügynökök albumait, és iszonyú zavarban a páternoszterhez rohantam.
A padlás mélyén megtaláltuk azt a másológépet, amellyel új, hamis személyi igazolványt
nyomtattak maguknak. A padlón rengeteg eldobott ÁVH-s igazolvány hevert, a közelben
pedig kitöltetlen, használatlan, szabályos rendôrigazolványok sorakoztak nagy halomban. Az
ávós igazolványokról csak a fénykép hiányzott.
Biztosan áttették az új iratokra.

A kórház parkolójában Gyurka és én szürrealisztikus jelenetnek voltunk tanúi, olyasminek,
ami annyira valószínûtlen, hogy csak a való élet
képes produkálni. Egy kisebb hordót szállító
lovas szekér állt ott, pipázó, bajuszos parasztember ült a bakon, és magyarázott egy kórházi embernek: – Aszonta a rádió, hogy maguknak vér köll, oszt én hoztam. – Mondta.
– Vért akar adni? – kérdezte az orvos.
– Hát mán attam. Ottan van a kishordóban.
A falunkbéli összes férfi adott – mondta, és rámutatott a csuklóján a kötésre.
Az orvos megrökönyödve hebegett: – A
hor… abban a piszkos hordóban? – kérdezte.
– Dehogy piszkos a’! – mondta védekezôen
a bajuszos gazda. – Mindent kitisztítottunk. Ez
itten, kérem, a legjobb, tiszta vér!

A hídon két autó tûnt fel, amint nagy sebességgel közeledtek a budai oldal felé: elôl egy kis
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szürke autó, mögötte egy nagy
fekete. Ebben a pillanatban felismerem az autót: az egyetemi
Skoda, négyen ülnek benne. A
volánnál Majoross Imre, mellette Danner Jancsi ül. A Skodánk
nyomában egy fekete Pobjeda,
az ávósok kedvelt gépkocsija. A
következô pillanatban újabb lövések dördülnek. Világosan látom a Pobjeda ablakán kihajló
alak géppisztolyának torkolattüzét. Megfagy bennem a vér, s
teljesen lebénultan nézem az
elôttem lezajló jelenetet. Egy
pillanat töredéke alatt, mint egy
fénykép, rögzôdik szememben
a kép: Imre a volán fölé hajolva,
Jancsi egyenesen ül, vállán ott a géppisztoly,
még csak le sem vette. A hátsó ülésen levôk
elôrebukva próbálnak fedezéket találni. Aztán
újabb lövöldözést hallok a fôbejárat felôl, s ekkor teljes erôbôl futni kezdek a fôkapu irányába. Ahogy a bejárathoz érek, a sötétséghez
szokott szemeim elôtt kirajzolódik a felborult
Skoda körvonala. A kocsi a jobb oldalán hever.
Imre Jancsit átmászva próbál kimászni a kocsi
felülre került bal ajtaján, mely most az ég felé
nézett. Jancsi mozdulatlan. A Pobjeda pedig
száguld a Petôfi-híd felé.
Valami folyadék csöpögését és valami nyögést is hallok a Skoda irányából. Odarohanok,
de közben egy nagy sebességgel közeledô autó hangjára leszek figyelmes. A Pobjeda volt.
Úgy látszik, visszafordult a kocsi a Petôfi hídtól
most ide, egyetem fôbejárata felé tart. Beugrok az ott álló gesztenyefa vastag törzse mögé,
s látom, amint a hirtelen lefékezô Pobjedából
kiugranak az ávósok és további sorozatokat
adnak le a Skodára. Fölemelem a géppisztolyomat, megtámasztom a fa törzséhez és célozok.
De amikor meg akarom húzni a ravaszt, nem
tudom. Pedig látom, hogy lövik a Skodát, érzem, hogy most meg tudnám menteni Jancsi
életét, de egyszerûen képtelen vagyok meghúzni azt az átkozott ravaszt! Volt bennem valami, valami gyûlölnivaló, szörnyû gyengeség,
ami lehetetlenné tette, hogy a barátomat megvédjem, hogy megállítsam ezeket a bestiákat.
Mindez egyetlen, szörnyû pillanat alatt játszódott le. Ez volt az a pillanat, amikor az ember
felfedez magában valamit, ez volt az a pillanat,
amelyre egész életében szégyenkezve gondol
majd vissza az ember. Ez az a pillanat, mely évtizedekkel késôbb is lelkiismeret-furdalást
okoz, amelyet csak álmában tehet jóvá az ember. Az a pillanat régen elmúlt és soha többé
nem tér vissza.

B/5, 224 oldal, keménytáblás, 2410 Ft
ISBN 963 86288 9 8
Kiadja a BBS-INFO Kft. 1630 Budapest, Pf. 21.
Tel/Fax: (1) 407-17-07, E-mail: info@bbs.hu
További információk a könyvrôl
a kiadó honlapján: www.bbs.hu
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Anglia története
egy (rekorder) kötetben
1985-ben jelent meg elôször az Anglia története, amely borítója
alapján „a bulldogos könyv”-ként vált ismertté. Újabb megjelenései (’86, ’92, ’94, ’97, ’99) után az idén rekordot ért el a mû,
összpéldányszáma a mostani kiadással meghaladja a 250 000-et.

■ – Hogyan született meg a
mû? És miképpen lett belôle
könyvsiker?
Szántó György Tibor: –
Amikor a Kozmosz Könyvek
szerkesztôségébe kerültem,
Sík Csaba, a szerkesztôség
vezetôje rendszeresen meghívott az asztaltársaságához.
Ott az akkori kulturális közélet prominens figurái jelentek meg, és számtalan esetben a magas röptû dialógusok közepette angol tárgyú
példák hangzottak el. Olykor-olykor korrigáltam a téves megjegyzéseket. Azután
egy napon azt mondta a fônököm, hogy megbízna egy
egykötetes Anglia története
megírásával. Mondtam neki,
hogy ez képtelenség, Angliában soha nem jártam, a szakirodalom hatalmas, a határidô rövid, és különben is. De
Csaba hosszan kapacitált,
sôt, elôleget ígért, ami azonnal lehetôvé tette volna,
hogy 13 éves Trabantomat 8
évesre cseréljem. Ennek az
ajánlatnak tehát nem lehetett ellenállni. Aláírtam a
szerzôdést. Csakhogy rövidesen én lettem a Móra Kiadó szakszervezeti titkára,
aztán az egész könyves szak-
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ma szakszervezeti vezetôje,
közben Gazda Istvánnal a
Magyar Nemzet tudományos rovatát szerkesztettük.
Szinte rám dôlt a rengeteg
tennivaló. Ez rákényszerített
a feszes tempóra, szerkesztésre: hálótervet akasztottam
a falra, mely korokat, mely
csomópontokat, milyen terjedelemben és milyen illusztrációkkal fogok ábrázolni.
– Magam is tanúsíthatom: az
Anglia története rendkívül olvasmányos, nem pozitivista
adathalmaz, és nem is átideologizált mû. Ha kell, magyar példákkal segíti megérteni az angol
történelmet.
– Kialakítottam a könyv stílusát. Az egykötetes történetkönyvekben nem lehet olyan
stílust alkalmazni, mint
mondjuk az akkor forgalomban lévô sokkötetes akadémiai Magyarország-történet
esetében, amelyben szinte a
lábjegyzetek domináltak a
fôszöveg helyett. Példám az
egyetemrôl az ókortörténész
Hahn István volt. A csilláron
is lógtak, amikor ô adott elô.
Soha nem felejtem el, hogy
egy alkalommal a következôt
mondta: Julius Caesart tizennégy halálos tôrdöfés érte, de a többi sem használt
az egészségének. Ez a pléhpofával tett megjegyzése belém vésôdött: lám, így is lehet komoly történeti témákról beszélni. Gyarló emberekrôl írunk, érzô, fontos,
fontoskodó vagy kevésbé
fontos emberekrôl. Nem is
nagyon lehetünk biztosak
abban, hogy vajon tudományosan megközelíthetô-e a
régiek világa.
– Gondoltad-e, amikor a
könyv született, hogy ilyen sikeres lesz? Habár a fogadtatása,
mint egykori kollégád igazolom
ezt, eleve jó volt.

– Legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy
megéri ezt a példányszámot,
ami valóban horribilis, de
tartozom az igazságnak azzal, hogy a történeti véletlen
segített. Amikor megjelent,
Magyarországon valóságos
anglománia tombolt. Mindenki angolul tanult, mindent, ami angol tárgyú volt,
nagyon jól el lehetett adni.
Az induló példányszám,
ami akkor egyáltalán nem
volt ritkaság, 80 ezer körül
járt, és mivel a könyv a szeptemberi iskolakezdés tájékán jelent meg, rövidesen elfogyott. Legnagyobb meglepetésemre az egyik nagy
könyvterjesztô újabb 80
ezer darabot kért. Ez a két
kiadás tett ki megközelítôleg
150 ezret, ehhez képest tizenhét év alatt további 100
ezret eladni nem is olyan
nagy dolog.
– Erre mondhatom azt: van
mire szerénynek lenned.
– Talán éppen azért sikerült, mert a mikszáthi hályogkovács módszerével készült. Egyébként jó dolog e
könyv szerzôjének lenni.
Amikor
bemutatkozom,
sokszor megkérdezik, azonos vagyok-e a „bulldogos
könyv” írójával. Vendégtanára lehettem az oxfordi
All Souls College-nak, mivel az angolok is felfigyeltek a könyvre. Most, hogy
Debrecenben tanítok, hallgatók és oktatók is hozzák
dedikáltatni a ronggyá olvasott, különbözô szövegkiemelô tintákkal kipreparált
példányokat.
– Mit tanítasz az egyetemen?
S készül-e újabb könyved?
– Az angol forradalom
korszakát tanítom, különös tekintettel az anglikán
reformációra, a polgárháborúra. Errôl jelent meg
Anglikán reformáció, angol
forradalom címû könyvem.
Egy Cromwell-életrajzon
dolgozom most, amely a
jövô év szeptemberében jelenik meg.
– Az Anglia története hét kiadását három kiadó jegyzi: a
Kozmosz, a Maecenas és most
az Akkord. Idôközben többször
is változott a borítója. Mennyiben módosult a tartalma, bô-
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vült-e az elsô kiadáshoz képest,
amelyet én ismerek?
– Ez mind változatlan
utánnyomás.
Mindössze
annyiban bôvült, hogy a különbözô kiadások elôszavaiban mentegetôzöm, miért
nem került sor az átdolgozásra. Elsôsorban egyébként
azért nem, mert az angol történelemben valójában nagy
drámai átértékelések nincsenek, ha vannak, a 16–17.
századra esnek. Mindezt önálló monográfiában írtam
meg. Nyilván ráférne itt-ott
némi áthangszerelés, de azt
tudni kell, hogy az Anglia
történetét szigorú belsô arányok szerint kellett elkészítenem, nagyon törékeny a
struktúrája. A 15 íves könyv
több papírt 1984-ben nem
kaphatott, mint amennyi a
terv szerint járt. Így is betölti funkcióját, ami nem túl
nagyravágyó: egy kötetben
eligazítani azokat, akiknek
az angol nyelv és irodalom a
fô profiljuk és stúdiumaikhoz a történeti hátteret is ismerniük kell. Olyan kényszert sem érzek, hogy valami
súlyos szakmai fogyatékosságot kellene orvosolni. Nem
mintha hozzájuk akarnám
mérni magamat, de a nagy
angol történészek, vagy
Szekfû és Hóman se igen
módosítottak mûveik késôbbi kiadásain. Inkább elôvagy utószavakat fûztek hozzájuk. Amit egyszer leírtak,
azt olyan alaposan átgondolták, hogy nem volt szükség
változtatásra.
Csokonai

KÖNYVKILÁTÓ
Magyar irodalom

Az Úr és Mózes között
■ Aki ismeri Bratka László munkásságát, az
tudja, hogy a kitûnô költô-prózaíró-mûfordító
– gondoljunk csak a Hagyjállógva Vászka címû
film lebilincselô szövegére, ami az ô alkotása!
– különös szóhangulatokat teremtô varázslója
a magyar nyelvnek és sajátos játékosa a költészetnek. Sajátos játékos, mert sajátos szemmel
lát sajátos dolgokat. A dolgok-gondolatok színével együtt azok
fonákját, abszurd, sôt megkacagtató oldalát is azonos intenzitással, azonos látószögben képes megjeleníteni. Talán ezért van,
hogy egyszerre és egy idôben létezik világában: verseiben, versprózáiban, prózai szövegeiben a mikro- és a makrokozmosz: a
hétköznapok, az utca, egy pinceborozó, a szürke mindennapjait élô ember és az egyetemes, filozofikus létösszegezés világa.
Mégpedig állandó találkozásban, folytonos összeütközésben
egymással. Ezekbôl az összeütközésekbôl szinte mindig az örökös naiv reménykedô, a történelmi-társadalmi folyamatokat átlátni képtelen, önsorsának és a rázúduló történelemnek csapdájában vergôdô ember kerül ki veszteséggel. A bratkai hôs szimbolikusan mindvégig a hallgató, vele cseppet sem törôdô úr, és
annak feltételezett, ám koránt sem hitelesíthetô parancsait tolmácsoló Mózes között menetel, manipuláltan, becsapottan.
Groteszk helyzetéért nem elsôsorban önnön gyámoltalansága,
hanem kiszolgáltatott mivolta a felelôs.
Válogatott mûveit egybegyûjtô kötete a jelenkori magyar irodalomnak költészettanilag is egyik nagyon fontos állomása, de
ezen felül a Hétpecsétes város levéltáraiban nemcsak magas színvonalú költôi-írói teljesítmény összegezése, de meghökkentôen
bölcs könyv, amit olvasni is élvezet.
Kemsei István
Bratka László: Hétpecsétes város levéltáraiban
Kortárs Kiadó, 262 oldal, 1960 Ft
Egészségügyi ismeretterjesztés

Önvédelem reggeltôl estig
■ Valójában minden család könyvespolcán ott lenne a helye Susanna Ehdin svéd kutatóorvos könyvének, mert nemcsak a huszonegyedik század új egészségfilozófiáját mutatja be, de útmutatást is ad minden korosztálynak azt illetôen, hogyan lehet
megelôzni, illetve meggyógyítani a nyugati civilizáció okozta
kórokat, például a cukorbetegséget, az ízületi elváltozásokat, a
keringési problémákat, vagy éppenséggel a depressziót.
Ehhez mindenekelôtt az lenne szükséges, mondja Susanna Ehdin, hogy az általunk már ismert eljárásokat összhangba hozzuk
az ókori, illetve a keleti civilizációk által alkalmazott módszerekkel. Hívjuk elô magunkból az öngyógyítás képességét, az életerô,
az energia áramlását, amivel minden emberi szervezet rendelkezik, még ha nem is tudtunk róla. E módszerek körébe tartozik az
ókori Egyiptomban már használt szín- és hangterápia, a kínai
akupunktúra, de a nem vallásos értelemben vett hit is, továbbá
az ún. „elfogadó” vagy empatikus környezet. Mindezeknél fontosabb azonban a helyes táplálkozás: az, hogy sok nyers zöldséget, gyümölcsöt, halfélét együnk és annál kevesebb húst. Fôként
a nagyüzemi módon elôállított élelmiszerek kerülendôk.
A könyv magyar olvasójának ambivalens érzései támadnak: a
svéd szerzô kiváló munkát tett le asztalunkra, igaza van szinte
mindenben, csak éppen... Csak éppen nálunk a bioélelmiszerek

megfizethetetlenek, a mi viszonyaink között utópiának tûnik,
hogy ki-ki a farmján megtermelt zöldségeket, a szabadon nevelt
baromfit vagy a saját halastavából kifogott halat egye. A kutatások Svédországban, illetve az Egyesült Államokban folytak, s
nyilvánvalóan ezeknek az országoknak az életszínvonalához igazodnak az életviteli tanácsok – magyar átlagpolgár aligha engedheti meg magának, hogy jóformán reggeltôl estig az egészségét
védje. Ezért hat majdhogynem cinizmusnak e könyv megjelenése egy olyan országban, ahol gyûjtést kell rendezni az éhezô gyermekek, a hajléktalanok, a létminimum alatt élô milliók javára.
N. V.
Susanna Ehdin: Az öngyógyító ember
Magyar Könyvklub, 390 oldal, 1990 Ft
Számítástechnika

Programnyelv programozva
■ A Programozzunk C++ nyelven! címû könyv azok számára
íródott, akik most kezdenek ismerkedni napjaink programozási nyelveinek alapját képezô programozási nyelvvel. A C
nyelv helyét, szerepét világszerte a C++ nyelv veszi át, melynek kifejlesztése az AT&T Bell Laboratóriumoknál dolgozó
Bjarne Stroustrop nevéhez fûzôdik. Mint ismeretes, a C nyelvet szintén itt fejlesztették ki a 70-es évek elején. Így nem csoda, hogy a tíz évvel késôbbi C++ fejlesztés a C nyelvre épült.
A C nyelv ismerete ezért teljesen természetes kiindulópont a
C++ nyelv megismeréséhez, tehát a tankönyv sikeres feldolgozásához is.
Nem szükséges a teljes mûvet elolvasni ahhoz, hogy a feldolgozott témakört programok írásával mélyítse el az Olvasó. Amennyiben a feldolgozást sikeresnek ítéli meg, továbbléphet a következô fejezetre. Az önellenôrzéshez a CD-mellékleten található C++ fejlesztôeszköz, tesztprogram és feladatok nyújtanak segítséget.
A könyv azok számára is értékes szakirodalom lehet, akik
ugyan már programokat írnak C++ nyelven, azonban a C++
nyelvnek még nem minden területén mozognak otthonosan.
A könyv megírását évtizedes oktatási gyakorlat elôzte meg a
Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán és Mérnöktovábbképzô Intézetében. Ennek során szerzett tapasztalatok nagyban hozzájárultak szerkezetének és tartalmának kialakításához.
A C++ nyelv múltja, jelene és lehetséges jövôjének bemutatása után a könyv további három részre oszlik.
Az elsô, „A C++ mint egy jobb C nyelv” rész a C++ nyelv
hagyományos programozást támogató lehetôségeit tárja az
olvasó elé. Ezek az ismeretek elsôsorban a nem objektumorientált programkészítés során hasznosíthatók.
A második, „Az objektum-orientált C++ nyelv” címû rész
hat fejezeten keresztül az objektum-orientált programkészítés
alapjait tárja fel. A tárgyalás során a részletekben való elmélyülés helyett egy világos áttekintést ad a témakörrel kapcsolatos fogalmakról és megoldásokról.
A harmadik rész valójában a könyv függeléke, azonban ennek ellenére egy sor hasznos információt tartalmaz a C++
nyelv könyvtári függvényeirôl és osztályairól. Többek között
bemutatja az adatbevitel és adatkivitel hagyományos és objektumos megoldásait, a karaktersorozatok kezelésének eszközeit, valamint a szabványos sablonkönyvtár (Standard
Template Library) összetevôit.
Sz. D.
Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven!
Computerbooks Kiadó, 320 oldal + CD, 2994 Ft
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GYEREKKÖNYV-KILÁTÓ

Négy újdonság
két korosztálynak

■ Nyikolaj Nyikolajevics Noszov (1908–1976) orosz írót
elsôsorban a Nemtudomkatörténetek írójaként ismerik
Magyarországon. Most a Zsiráf Könyvek sorozatában
olyan rövid elbeszéléseket,
„igaz meséket” adott közre a
kiadó, amelyekbe a kezdô olvasók is bátran belevághatnak. Kalmár István vonalas
rajzai remekül illeszkednek az
olvasmányok hol komoly, hol
vidám tartalmához, hangulatához. Igazi gyerekek beszélnek, játszanak, füllentenek,
rendetlenkednek stb. ezekben
az írásokban, örök gyermeki
szokásokat, magatartásformákat, ismerôs, mégis szórakoztató és tanulságos eseteket
dolgoz fel bennük a jó megfigyelô, és könnyû kezû szerzô.
(A fordítók: Nikodémusz Elli
és Balassa Anna.)
Madonna, a popsztár, aki
elôadómûvészként már eddig
is sikert sikerre halmozott, továbbá számtalan filmben játszott fôszerepet (mondjuk
így: váltakozó sikerrel), legújabban gyerekkönyv-írásra
adta a fejét. Mesekönyvet írt
Angol Rózsák címmel. A kötet
a világ száz országában negyven nyelven jelent meg egyszerre, N. Kiss Zsuzsa fordításában természetesen már magyarul is olvasható az egyszerre hétköznapi és tündéres történet, amelynek folytatása is
lesz. Hadd jegyezzem meg
mindenekelôtt, hogy a könyv
különlegesen szép, Jeffrey Fulvimari telerajzolta, a színes képeken karaktert is tudott adni
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a hôsnôknek, akik Madonna
szerint „bombabimbók”, a
rajzok alapján a mai divatnak
megfelelô vékony kiskamaszok. Maga a sztori nem túl
hosszú, nem is bonyolult,
kedves, jópofa és tanulságos
történet, amirôl itt nem illik,
nem is érdemes hosszan fecsegni. Jobb, ha inkább egy
kis ízelítôt adok belôle. Íme, a
(jellegzetes) kezdet: „Hallottatok már az Angol Rózsákról? Bonbon? Focicsapat? Kerti virágok? Menjetek már! Helyes
válasz: Négy lány, név szerint

Nicole, Amy, Charlotte, Grace.” Van egy ötödik lány a
könyvben, akirôl az elején
csupán annyit tudunk: csípi a
csajok csôrét. „A neve Binah,
és... nagyon, de nagyon szép...
Tanulásban penge. Sportban
nyerô. Mindenkivel aranyos.
De örökösen szomorkodott...” Javaslom, a cselekmény
kibontakozásáról,
csúcspontjáról és a megoldásról az érdeklôdôk magából a
könyvbôl értesüljenek!
Két nem mindennapi tinédzserrôl szól Patrick Cauvin
francia író könyve. A címbeli
szeretlek szón persze senki
sem akad fönn, még akkor
sem, ha nincs annyi idôs,
mint Lauren és Daniel, a szóbanforgó regényalakok. De
velük ellentétben talán nem
minden tizenkét éves lány és
fiú van tisztában a relativitáselmélettel, és az azzal kapcsolatos einsteini képlettel (merthogy az áll a címben). Mindebbôl azt akarom kihozni,

hogy Daniel és Lauren szeretik egymást, ami azért is könynyen megy nekik, mivel
mindketten szuperokosak.
Mindamellett, hogy Daniel
egy rendes párizsi srác, aki
imádja az amerikai filmeket,
bálványozza Robert Redfordot és a többi hollywoodi
sztárt. Egy Jane nevû amerikai
lányról ábrándozik, míg meg
nem ismerkedik egy valóságos
lánnyal, aki Arizonából érkezett a francia fôvárosba. (A
papája egy nagyvállalat párizsi
lerakatának a vezetôje. Daniel
családja, sajnos, nem valami
gazdag.) Amennyire szereti a
srác az amerikai filmeket,
annyira kedveli (és gyakran
idézi) a lány a francia költôket, Racine-t például. Szóval,
tényleg nem mindennapi párost alkotnak. A regény fülig
szerelmes hôsei felváltva mesélik el megismerkedésük,
egymásbaszeretésük, együttjárásuk részleteit. És mesélnek
arról a fantasztikus élményükrôl, amit a szerelmesek városába való utazásuk jelentett.
Mivel erre titokban került sor,
némi kalamajkát okoznak vele! Pedig álcázásul (mint
nagypapát) magukkal vitték
Velencébe a kedves Santorin
urat, aki bámulatos világkörüli kalandjairól kifogyhatatlanul tud mesélni. A Tök jó

könyvek sorozatban napvilágot látott mûvet Till Katalin
fordításában élvezhetjük.
A Mi micsoda sorozat újdonságának név- és tárgymutatójából emeltem ki: Aranyásók,
Cowboy, Geronimo, Kit Carson, Mayflower, Oregon-útvonal, Puritánok, Sheriff,
Trapper, Ülô Bika. E nevek és
fogalmak a Vadnyugattal kap-
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csolatosak. A sorozat 77. köteteként megjelent kiadványban
tessék utánanézni: a felsoroltak közül ki kicsoda és micsoda volt pontosan! Sok regényt
olvastunk a Vadnyugatról.
Westernfilmek tucatjai szólnak izgalmas kalandokról,
amelyek ezen a tájon estek
meg. Ismerjük ezeket, de vajon tudjuk-e, milyen volt az
élet valójában a 19. században
Észak-Amerikában, ahol az indiánok voltak az ôslakosok.
Aztán megjelentek az európaiak: spanyolok, angolok, franciák, hollandok stb. Benépesült a földrésznyi terület, de
micsoda áldozatok árán! „Az
USA történetének korai, viharos évei, a Vadnyugat kora
azokat az évtizedeket jelentette, amelyekben az ember kemény munkával alakította át a
természetet. Ehhez az idôszakhoz ugyanúgy hozzátartozott a kaliforniai aranyláz, az
elsô telegráfvonalak kiépítése,
mint a vasútvonalak építése
vagy a hatalmas lapátkerekes
gôzösök megjelenése a Mississippin, az indián támadások
és a postakocsirablások.” Signe Seiler könyve – Jörg Hennin
nagyszerû illusztrációival –
azért ér fel bármely izgalmas,
fordulatos regénnyel, mert a
valóságról szól. (Fordította:
Francz Magdolna.)
Noszov: Az mind semmi!
Móra Kvk., 64 old., 980 Ft;
Madonna: Angol Rózsák. Magyar Könyvklub, 48 old. 1490
Ft; Signe Seiler: A vadnyugat.
Tesloff és Babilon, 48 old.,
2100 Ft; Patrick Cauvin:
e=mc2 szeretlek. Ciceró Könyvstúdió, 240 old., 1790 Ft.
Cs. A.

A legnagyobb választék
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Jedlik Oktatási Stúdió,
1212 Budapest, Táncsics M. u.92.
Tel: 276-5335 Internet:
www.jos.hu
Farkas Csaba:
Windows és Office XP
felhasználóknak,
B5, 224 oldal, 1876 Ft

megismerni a Windows 2000
Server-alapú hálózatok mûködését
és adminisztrálását.
A könyv részletesen tárgyalja a hálózati hardver felépítését, a TCP/IP
hálózati protokollt, a Windows
2000 Server, az ISA és az
Exchange 2000 Server üzemeltetését, majd kitér a biztonsági kérdésekre és a telepítésre is.
Holczer József:
Levelezés és csoportmunka
Outlookkal,
B5, 148 oldal, 1960 Ft

A könyvet azoknak a tanároknak és
tanulóknak szántuk, akik a Windows
XP és az Office XP (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Access,
FrontPage) elsajátítását ill. tanítását
tûzték ki célul. Megírásakor figyelembe vettük az ECDL és az OKJ és
az érettségi vizsgák követelményrendszerét Az elmélet és a programok használatának leírása rövid és
lényegretörô, a hangsúlyt a mintapéldákra és a feladatokra helyeztük.
Holczer–Benkovics:
A Windows 2000 Server –
Internet és Intranet
B5, 232 oldal, 1980 Ft

A könyv azoknak íródott, akik szeretnék egy jól tanulható könyvbôl

mentumok, a tanulmányok, a marketing jellegû kiadványok készítésének szabályaival, de a szerzô kitér a könyv és az újság jellegû
kiadványok készítésére is.
A könyv a gyakorlatból vett mintapéldákkal és feladatokkal teszi teljessé mondanivalóját.
Bódy Bence:
Az SQL példákon keresztül
B5, 192 oldal, 1960 Ft

A könyv részletesen tárgyalja az
Outlook lehetôségeit: elektronikus
levelezés kezdôknek és haladóknak, elektronikus naptár, idôbeosztás, értekezletek összehívása (hely
és idô összehangolása), partnerek
és kollégák elérhetôségének kezelése, feladatok kiosztása és nyomon követése, feljegyzések és
elektronikus körlevelek készítése,
események automatikus naplózása,
digitális aláírás és titkosítás, leveleink elérése böngészôvel, …
Fodor Gábor:
Esztétikus dokumentumok
Worddel
B5, 176 oldal, 1960 Ft
A könyv elôször áttekinti a dokumentumok, kiadványok készítésének évszázadok alatt kialakult sajátosságait, majd típusonként tárgyalja azokat. Részletesen megismerkedhetünk a hivatalos doku-

A több évtizedes gyakorlattal rendelkezô fôiskolai oktató által írt
könyv 30 feladatcsoportba rendezve több mint 80 kidolgozott, fokozatosan nehezedô, valósághû
feladaton keresztül vezeti be az Olvasót az SQL alkalmazásába. Az
SQL elsajátítását segíti, hogy minden feladatra több megoldás is található a példatárban. Az Olvasó
tovább bôvítheti az ismereteit a fejezetek és a könyv végén lévô közel 100 gyakorló feladat egyéni kidolgozásával.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:

Új lehetôség a könyvvásárlásra: KÖNYVHÉT könyvposta
Tisztelt Olvasóink a Könyvhét olvasása közben érdeklôdésüket felkeltô, és emiatt megvásárolni kívánt
kiadványokat megrendelhetik közvetlenül a Könyvhét könyvposta szolgáltatástól is.
A megrendeléseket utánvéttel
(átvételkor fizetendô) teljesítjük. 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 telefonszáma is.
A könyvrôl: a könyv szerzôje, címe, kiadója, megjelenési éve – illetve a felsoroltak 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.

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU
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Meg jelent könyvek
2003. szeptember 19. – október 2.
Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján
készült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. A
2003. évi LXI. törvény módosításaival egybeszerkesztve. Okker.
ISBN: 963-9228-74-5 fûzött: 1500 Ft

A

Atkinson, Austen: Eltûnt civilizációk. Ôsi
ásatási helyek újrafelfedezése modern
technológiával. Glória.
ISBN: 963-9283-76-2 kötött: 4980 Ft

Atlasz Plusz [Kart. dok.]. Magyarország +
Budapest + 210 település részletes térképe. (1:360 000, 1:20 000) Z-Press.
ISBN: 963-86094-5-1 kötött: 5192 Ft

A tollas gárda. A nacionalizmus szellemi változatai az 1930-as évek Romániájában.
Nemzetek Európája. (Nefelejcs kiskönyvtár)
ISBN: 963-86198-1-3 fûzött: 990 Ft

A világ legnagyobb hamisításai. Jövôvilág
Alapítvány.
ISBN: 963-86299-0-8 fûzött: 560 Ft

Abrahams, Peter: Az emberi test atlasza.
Teljes áttekintés testünk mûködésérôl. Gabo.
ISBN: 963-9421-99-5 kötött: 6490 Ft

A depresszió természetes gyógymódjai.
Híres gyógyítók leghatékonyabb gyógyszerei. Édesvíz.
ISBN: 963-528-722-4 fûzött: 2290 Ft

A festészet titkai. Útmutató a mûvészet
megértéséhez. Glória.
ISBN: 963-9283-78-9 kötött: 6980 Ft

Akit ismertek a fák. id. Szabó István emlékére. Balassi M. Kvt. (Palócföld könyvek)
ISBN: 963-7284-36-2 fûzött: 1500 Ft

Alexa Károly: A magyar polgár – és a magyar
író. Álmok, tények, rögeszmék. Kortárs.
ISBN: 963-9297-83-6 kötött: 2100 Ft

Állatkölykök 1000 képen. Direkt Marketing
Millennium K.
ISBN: 963-9528-21-8 kötött: 4500 Ft

Andrews, Ted: Az állatok szimbolikája. Spirituális kapcsolat ember és állat között. Alexandra.
ISBN: 963-367-938-9 fûzött: 1999 Ft

Andrews, Virginia C.: Szivárvány. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-936-0 kötött: 1990 Ft

A pókkirálynô háborúja. 1. Hanyatlás. Delta
Vision.
ISBN: 963-9474-53-3 fûzött: 1890 Ft

Archer, Jeffrey: A tizenegyedik parancsolat.
2. kiad. General Press. (Világsikerek)
ISBN: 963-9459-51-8 kötött: 1500 Ft

Ardley, Neil: Hangszerek. 2. kiad., Park.
(Szemtanú 17.)
ISBN: 963-530-643-1 kötött: 2900 Ft

Asimov, Isaac: Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma. (5. köt.) (Encyclopedia galactica 5.)
ISBN: 963-9441-88-0 kötött: 3600 Ft

A sport világa [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia. Unit Kft. (Kivi oktató sorozat 9.)
Mûanyag tokban: 2990 Ft

Az aktuális Hegel. Tanulmánykötet a münsteri Wilhelmsuniversität és a Debreceni
Egyetem együttmûködésében. Kossuth
Egy. K.
ISBN: 963-472-687-9 fûzött: 1200 Ft

Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram.
ISBN: 80-7149-535-2 kötött: 4500 Ft

Az égbe nyúló fa. Magyar népmesék. PallasAkadémia. (Nagyapó mesefája 10.)
ISBN: 973-665-011-1 (hibás ISBN 973-665-013-8) fûzött:
1300 Ft

Az irodalmi kultuszkutatás kézikönyve. Tanulmánygyûjtemény. Kijárat.
ISBN: 963-9529-04-4 fûzött: 1990 Ft

B
Baán Tibor: Lombhullató idô. Válogatott és
új versek, 1993-2003. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-67-2 fûzött: 1500 Ft

Babucs Zoltán: Jászsági honvédek a II. világháborúban. 2. köt. "Megremeg a föld,
amerre magyar honvéd lába lép ...". A m.
kir. jászberényi 2/III. és 32/III. honvéd gyalogzászlóaljak története, 1939–1943.

nyelvészet tanulmányozásához 22.)
ISBN: 963-9372-49-8 fûzött: 1960 Ft

Bánkúti Beáta – Juhász Gábor – Vizi Éva:
Rovarcsípések és más életveszélyes allergiák. SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia)
ISBN: 963-9456-33-0 fûzött: 960 Ft

Baquedano, Elizabeth: Aztékok. 2. kiad.
Park. (Szemtanú 29.)
ISBN: 963-530-641-5 kötött: 2900 Ft

Barnes, Djuna: Éjerdô. Kalligram.
ISBN: 80-7149-569-7 fûzött: 1500 Ft

Barta Tamás – Barna Erika, W.: Személyiség, kommunikáció, etika. Szókratész Külgazd. Akad.
ISBN: 963-7163-68-9 fûzött: 2950 Ft

Bártfai Barnabás: Táblázatkezelési gyakorlatok. [Excel 97, 2000 és XP felhasználóknak]: [részletes megoldási leírásokkal].
BBS-INFO.
ISBN: 963-86392-0-2 fûzött: 1650 Ft

Basó József: Ember a drót mögött. Emlékezés tíz év rabságra, 1945–1955. Nemzetek
Európája.
ISBN: 963-00-7332-3 fûzött: 1500 Ft

Bates, Andrew: A szkarabeusz éve trilógia.
2. Oroszlánokkal hálni.
ISBN: 963-9474-37-1 fûzött: 1590 Ft

Báthory Zsuzsa – Czipszer Károlyné: A társasági adó – a számvitel – és a könyvvizsgálat a kis- és a középvállalkozásoknál.
KJK-Kerszöv.
ISBN: 963-224-735-3 fûzött: 5376 Ft

Baxter, Nicola: 1000 kérdés – ezer válasz.
Holló.
ISBN: 963-684-089-X fûzött: 1950 Ft

Békés megye településeinek atlasza [Kart.
dok.]. 75 település részletes térképe. 3.
jav. kiad. – 1:20 000.HISZI-MAP. (Indulástól – megérkezésig...)
ISBN: 963-610-121-3 (hibás ISBN 978-963-610-121-3) fûzött: 3920 Ft

ISBN: 963-0074-05-2 fûzött: 1700 Ft

Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és
vezetés. Váltl. utánny. KJK-Kerszöv. (Szervezet, vezetés, stratégia)
ISBN: 963-224-496-6 fûzött: 5376 Ft

Balázs Margit: A haza bölcse, a bolond gróf
és a többiek. Ragadványnevek történelmünkben. 2. kiad. Nemz. Tankvk.

Békés Pál: A Félôlény. 2. kiad. Móra. (Az én
könyvtáram)
ISBN: 963-11-7827-7 kötött: 1150 Ft

Bell, Rosamund: Egyszerû jógagyakorlatok.
Holló. (Holló kézikönyvtár)
ISBN: 963-9388-11-4 kötött: 1890 Ft

Benedek Elek összes meséi. 1. köt.

ISBN: 963-19-4255-4 kötött: 2300 Ft

ISBN: 963-9344-15-X kötött: 2790 Ft

Balázs Viktor: A legszebb amerikai autók.
OldtimerPress.
ISBN: 963-204-549-1 kötött: 2800 Ft

Bálint Ágnes: Hajónapló. 4. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7832-3 fûzött: 1250 Ft

Balogh Péter: Francia jelentésváltozások
elemzése. Jelentéstágulások és jelentésszûkülések a francia nyelv kialakulása és
fejlôdése során. Tinta. (Segédkönyvek a

Benedek Elek összes meséi. 2. köt.
ISBN: 963-9344-61-3 kötött: 2890 Ft

Berde Csaba: Menedzsment a mezôgazdaságban. Vezetési módszerek és sajátosságok. Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-98-3 kötött: 3500 Ft

Berényi Sándor: Az európai közigazgatási
rendszerek intézményei. Autonómiák és
önkormányzatok. Rejtjel.

ISBN: 963-9149-83-7 (hibás ISBN 936-9149-83-7) fûzött:
4680 Ft

Bíró Béla: A mûvészettörténet kézikönyve.
Repr. kiad. Black & White K.
ISBN: 963-9407-29-1 kötött: 1667 Ft

Bittera István – Kadocsa Edit: Szénanáthás
a gyermekem. SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia)
ISBN: 963-9456-28-4 fûzött: 960 Ft

Boar, Roger – Blundell, Nigel: Kémek. Ventus Libro. (Minden idôk legnagyobb... 3.)
ISBN: 963-86332-2-0 fûzött: 495 Ft

Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Politológiai
esszék. Komp-Press: Korunk Baráti Társ.
(Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-43-7 fûzött: 1900 Ft

Bodri Ferenc: Lukács érsek és kora. Kossuth.
ISBN: 963-09-4474-X fûzött: 1990 Ft

Bódy Bence: Az SQL példákon keresztül.
[Kezdôknek és haladóknak]. JOS.
ISBN: 963-210-860-4 fûzött: 1960 Ft

Bolgár György: Vágy. Kész regény. Ulpiusház.
ISBN: 963-9475-53-X kötött: 2480 Ft

Bondy, Egon: A völgy. Korma Kv. (Bohemia
kiskönyvtár)
ISBN: 963-202-712-4 fûzött: 1500 Ft

Bongioanni, Alessandro: Ókori civilizációk:
Egyiptom. Gabo.
ISBN: 963-9526-01-0 kötött: 5990 Ft

Böô István: Sertésegészségügy gazdáknak.
Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-86-X kötött: 2680 Ft

Borsos Erika: Lassie és a barlang titka. Váltl.
utánny. Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9497-36-3 fûzött: 850 Ft

Borsos Erika: Lassie és a mûkincsrablók.
Váltl. utánny. Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9497-38-X fûzött: 850 Ft

Borsos Erika: Lassie és a pénzhamisítók
bandája. Váltl. utánny. Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9497-37-1 fûzött: 850 Ft

Brezina, Thomas: A baj nem jár egyedül. Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!)
ISBN: 963-627-852-0 kötött: 1299 Ft

Bruce, Jim: Az emberi test. Tessloff és Babilon. (Tudakoló)
ISBN: 963-9182-73-7 kötött: 1540 Ft

Bruce, Jim: Emlôsök. Tessloff és Babilon.
(Tudakoló)
ISBN: 963-9182-72-9 kötött: 1540 Ft

Bruce, Jim: Tücskök, bogarak és más, apró
állatok. Tessloff és Babilon. (Tudakoló)
ISBN: 963-9182-74-5 kötött: 1540 Ft

Brunhoff, Jean de: Babar utazása. Móra.
ISBN: 963-11-7811-0 kötött: 1980 Ft

Buddha tanítása a négy nemes igazságról.
Farkas L. I.
ISBN: 963-9428-13-2 fûzött: 1800 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

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

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.
Kedvezményes elôfizetési díj
2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bújj, bújj zöldág. Énekek, játékok nemcsak
a legkisebbeknek. Black & White K. (Black
& White gyermekkönyvek)
ISBN: 963-9544-02-7 fûzött: 580 Ft

Büntetô törvénykönyv, büntetôeljárás, büntetés-végrehajtás, 2003. Unió.
ISBN: 963-388-417-9 kötött: 10 752 Ft

C
Cabot, Meg: Nicola és a vikomt. Ciceró.
(Történetek az igaz szerelemrôl)
ISBN: 963-539-424-1 fûzött: 1690 Ft

Calmenson, Stephanie: Micimackó és Tigris.
[Olvasd és hallgasd!]. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-849-0 kötött: 2499 Ft

Camino, Isabella – Lacharron, Delphine: Állatkalandok a tanyán. Hemma.
ISBN: 2-8006-8285-X kötött: 1880 Ft

Cavanagh, David: Rockbotrányok. Ventus
Libro. (Minden idôk legnagyobb... 4.)
ISBN: 963-86332-3-9 fûzött: 495 Ft

Cawthorne, Nigel: Királyi házak botrányai.
Ventus Libro. (Minden idôk legnagyobb...
2.)
ISBN: 963-86332-1-2 fûzött: 495 Ft

Cawthorne, Nigel: Rémtettek. Ventus Libro.
(Minden idôk legnagyobb... 5.)
ISBN: 963-86332-4-7 fûzött: 495 Ft

Chinmoy, Sri: Életem lélek-utazása. Mindennapi meditációk. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-975-1 kötött: 2290 Ft

Chödrön, Pema: Amikor minden darabokra
hullik. Szívhez szóló jó tanácsok nehéz
idôkre. Édesvíz.
ISBN: 963-528-706-2 fûzött: 1990 Ft

Chomsky, Noam: Mondattani szerkezetek.
Váltl. utánny. Osiris. (Osiris könyvtár Nyelvészet)
ISBN: 963-389-471-9 fûzött: 2180 Ft

Christie, Agatha: Paddington 16.50. Európa.
(Európa krimi)
ISBN: 963-07-7455-0 kötött: 1300 Ft

Clancy, Tom: A rettegés arénája. Aquila.
ISBN: 963-679-185-6 kötött: 2980 Ft

Clark, Mary Higgins: Ne sírj többet, drága.
Gabo.
ISBN: 963-9421-74-X kötött: 1790 Ft

Coleman, Loren L.: Fegyverbe! [Battletechregény]. Delta Vision.
ISBN: 963-9474-50-9 fûzött: 1490 Ft

Cole, Michael – Cole, Sheila R.: Fejlôdéslélektan. 2. átd. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-473-5 kötött: 5480 Ft

Craig, Colleen: Labdás Pilates-módszer. A
világ legnépszerûbb tréningje fitball-labdával. Gold Book.
ISBN: 963-9437-56-5 fûzött: 1598 Ft

Cross, Robin: Az ardenneki ütközet. Hitler
utolsó reménye. Hajja. (20. századi hadtörténet)
ISBN: 963-9329-75-4 kötött: 3500 Ft

Czakó Károly: Kelj föl öreg, kelj föl! Czakó
Sándor fényképes könyve cigányokról,
gyászukról. Czakó K.
ISBN: 963-430-438-9 kötött: 6533 Ft

ISBN: 963-212-048-5 fûzött: 1990 Ft

Dián Tamás: Miért nem bírjuk az ôrzô-védôket? Pannonica.
ISBN: 963-9252-66-2 kötött: 1290 Ft

ISBN: 963-9232-01-7 fûzött: 498 Ft

Doyle, Arthur Conan, Sir: Sir Arthur Conan
Doyle összes Sherlock Holmes története.
(1.) .
ISBN: 963-9278-01-7 kötött: 3500 Ft

Doyle, Arthur Conan, Sir: Sir Arthur Conan
Doyle összes Sherlock Holmes története.
(2.) Szukits.
ISBN: 963-9278-02-5 kötött: 3100 Ft

Drábik János: Uzsoracivilizáció. 3. A világkormányzat menetrendje.
ISBN: 963-9437-71-9 kötött: 1980 Ft

Dsida Jenô versei. Sziget. (Sziget verseskönyvek)

ISBN: 963-210-745-4 fûzött: 1500 Ft

Csukás István: Pom Pom meséi; Mirr-Murr
kalandjai [hangdok.]. Kossuth: Mojzer.
(Hangoskönyv)
ISBN: 963-09-4521-5 KordaCD 001: 2990 Ft

D
Daniels, Lucy: Delfin napló. 7. Útban
a szivárvány felé. (A világ legkedvesebb
állatai-sorozat: a delfinek 7.)
ISBN: 963-9418-44-7 fûzött: 550 Ft

Dávid Gyula: Írók, mûvek, mûhelyek Erdélyben. Pallas-Akadémia. (Bibliotheca Transsylvanica 28.)
ISBN: 973-665-012-X fûzött: 2200 Ft

Dehaene, Stanislas: A számérzék. Miként alkotja meg az elme a matematikát? Osiris.
(Osiris könyvtár. Pszichológia)
ISBN: 963-389-462-X fûzött: 2280 Ft

Demény Péter: A menyét lábnyoma. Tanulmányok, esszék, kritikák. Komp-Press: Korunk Baráti Társ. (Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-45-3 fûzött: 1400 Ft

Dénes Tamás – Mácsik Viktor: Csatárcsillagok. Viktória Kvk.

ISBN: 963-9446-19-X kötött: 2100 Ft

Gárgyán Tibor: Ügyvéd a nehéz idôkben.
Mentor.
ISBN: 973-599-58-X fûzött: 2240 Ft

Géczi László: Piacos zöldségtermesztés.
Szaktudás K. (Kertészek és kertbarátok
könyvtára)
ISBN: 963-9422-72-X kötött: 2480 Ft

Gere Tibor: Gazdasági állatok viselkedése.
2. A szarvasmarha viselkedése. részletes
etológia.
ISBN: 963-9422-82-7 kötött: 3180 Ft

Dümmerth Dezsô: Az Árpádok nyomában.
Corvina.
ISBN: 963-13-5290-0 kötött: 2800 Ft

Gergely István. Pallas-Akadémia. (Mûterem)
ISBN: 973-665-025-1 fûzött: 3000 Ft

Gombócok és palacsinták. Corvina.
ISBN: 963-13-5299-4 kötött: 2200 Ft

Gönczöl Andrea – Dienes Erika: Játéktár.
Lilliput.

E
Eddy, Paul: Merj meghalni! Alexandra.

ISBN: 963-9166-54-5 kötött: 1998 Ft

ISBN: 963-368-470-6 kötött: 2499 Ft

Egyed Péter: A szabadság a filozófiában.
Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-665-014-6 fûzött: 1900 Ft

Egyed Péter: Szabadság és szubjektivitás.
Filozófiai tanulmányok, esszék. Komp-Press: Korunk Baráti Társ. (Ariadné könyvek)

Goodrick-Clarke, Nicholas: A nácizmus okkult gyökerei. Nemzetek Európája.
ISBN: 963-86198-7-2 fûzött: 2950 Ft

Green, Roland J.: A kard lovagjai. Delta Vision. (Harcosok sorozat 3.)
ISBN: 963-9474-49-5 fûzött: 1590 Ft

Gubányi János: A karaván. Természetregény. Hungarovox.

ISBN: 973-9373-42-9 fûzött: 1700 Ft

ISBN: 963-9292-59-0 fûzött: 1200 Ft

Eisenberg, Arlene – Murkoff, Heidi Eisenberg – Hathaway, Sandee Eisenberg: Az
a kilenc hónap. [Útmutató leendô anyáknak s apáknak]: [a gyermekvárás idôszakát hónapról hónapra követve, minden lehetséges kérdésre válaszol]. 8. kiad. Park.
ISBN: 963-530-649-0 kötött: 3500 Ft

Gy
Gyógynövényeink. Black & White K.
ISBN: 963-9452-74-2 fûzött: 850 Ft

Györgypál Katalin: Várakozva. Válogatott
versek, 2001–2003. Uránusz.
ISBN: 963-9304-84-0 fûzött: 1680 Ft

Engel, June: Nagy allergiakönyv. Hajja. (Hajja egészségügyi könyvtár)
ISBN: 963-9329-76-2 fûzött: 2500 Ft

Gyôr [Kart. dok.]. Térkép: Stadplan: map.
1:20 000 Cartographia.
ISBN: 963-352-367-2 CM 450 Ft

Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi András:
Magyarország története, 1301–1526. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-171-5 kötött: 3880 Ft

Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus.
ISBN: 973-8311-30-6 fûzött: 3600 Ft

H
Hágen István Zsombor – Kondorosi Ferencné: Controlling: kezdôknek és haladóknak. Controll 2003 Kft.
ISBN: 963-210-904-X fûzött: 3700 Ft

Erdészeti gépek. Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-76-2 kötött: 3800 Ft

Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere KözépEurópában. Teleki L. Alapítvány.

Hall, Allan: Titkok. Ventus Libro. (Minden
idôk legnagyobb... 1.)
ISBN: 963-86332-0-4 fûzött: 495 Ft

F

Hay, Louise L.: Éld az életed. Lehetôségeink
korlátlanok: [a bölcsesség és tudás kapui
mindig nyitva állnak]. Édesvíz. (New Age
3.)

Faber, Michel: A felszín alatt. Gabo. (Tea
könyvek)

Healey, Tim: Perek. Ventus Libro. (Minden
idôk legnagyobb... 7.)

ISBN: 963-86388-5-0 kötött: 2200 Ft

ISBN: 963-528-646-5 fûzött: 1990 Ft

ISBN: 963-9526-00-2 kötött: 2190 Ft

ISBN: 963-86332-6-3 fûzött: 495 Ft

Fegyvert s vitézt... A magyar hadtörténet
nagy csatái. Corvina.

ISBN: 963-9456-32-2 fûzött: 960 Ft

Ganslosser, Udo: Medvék. Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 78.)

ISBN: 963-8138-78-5 kötött: 1980 Ft

Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris.
(Osiris tankönyvek)

Csoma Borbála: "Hidat verj, ne éket". Anton
Straka kulturális és irodalomszervezô tevékenysége a budapesti tíz év tükrében. Korma Kv. (Bohemia kézikönyvtár)

Gálik Péter: Diák Murphy avagy A problémák
kezdete nem esik egybe a felnôttkor kezdetével. Gulliver. (Szamárfüles könyvek)

ISBN: 963-9334-43-X kötött: 6920 Ft

Faludy György – Johnson, Eric: Jegyzetek
az esôerdôbôl. Villon.

Cserháti Endre – Mezei Györgyi: Allergia –
öröklôdés – megelôzés. SpringMed.
(SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia)

Gailly, Christian: Be-bop. Mágus. (Tempera)
ISBN: 963-8634-72-3 fûzött: 1490 Ft

Doherty, Gillian – Claybourne, Anna – Davidson, Susanna: Földrajzi enciklopédia világatlasszal és honlapcímekkel. Novum K.

Cs
ISBN: 963-379-563-X kötött: 3500 Ft

G

Herbert, Brian – Anderson, Kevin J.: A Dûne: a Corrino-ház. Szukits.

ISBN: 963-210-142-1 kötött: 1980 Ft

ISBN: 963-9393-34-7 kötött: 2890 Ft

ISBN: 963-13-5282-X fûzött: 3300 Ft

Fekete Kálmán: 130 méter zuhanás. Autóversenyzôk mesélték. Alexandra.
ISBN: 963-368-595-8 fûzött: 1299 Ft

Fekete Kálmán: Szelep és a többiek, vagy
amit akartok. Ventile RSE: [a pécsi Ventile
Rallye SE sikertörténete]. Alexandra. (Autóversenyzôk mesélték 5.)
ISBN: 963-368-594-X fûzött: 1299 Ft

Ferencz Zsuzsanna: Kik és mik. Concord
Media. (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN: 973-99550-9-8 fûzött: 1680 Ft

Ferenczi László: Voltaire: Candide vagy Az
optimizmus. Akkord. (Talentum mûelemzések)
ISBN: 963-7803-52-1 fûzött: 598 Ft

Fésüs Éva: Csaló az üveghegyen. General
Press.
ISBN: 963-9459-33-X kötött: 1900 Ft

Fodor Gábor Antal: Esztétikus dokumentumok Worddel. JOS.
ISBN: 963-210-971-6 fûzött: 1960 Ft

ISBN: 963-9519-34-0 kötött: 1999 Ft

Fogle, Bruce: Mi baja a macskámnak? [Tünetek és elsôsegélynyújtás képes tanácsadó könyve]. Mérték K.
ISBN: 963-9519-35-9 kötött: 1999 Ft

Forster, Edward Morgan: Szellem a házban.
Lazi.
ISBN: 963-9416-55-X kötött: 2790 Ft
ISBN: 963-208-841-7 kötött: 2990 Ft

ISBN: 963-9456-26-8 fûzött: 960 Ft

Herman József: Vulgáris latin. Az újlatin
nyelvek kialakulásának útja. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
21.)
ISBN: 963-9372-63-3 fûzött: 1680 Ft

Heves Renée: Levelek a hitvestôl. Heves
Renée leveleibôl, 1941–1944. Pallas-Akadémia. (Bibliotheca Transsylvanica 28.)
ISBN: 973-665-026-X fûzött: 1350 Ft

Hitler, Adolf: Adolf Hitler politikai testamentuma. 1945. február – április. Nemzetek Európája. (Nemzetek Európája zsebkönyvek)
ISBN: 963-86198-3-X fûzött: 1100 Ft

Hochenburger Emil: A gyakorlati audiológia
kézikönyve. Halláspanaszok, hallásvizsgálatok, hallásjavítás, hallókészülék-ellátás,
zajártalom és védekezés, kártalanítás, hallás- és zajproblémák határterületei. Kossuth.
ISBN: 963-09-4518-5 kötött: 2200 Ft

Fogle, Bruce: Mi baja a kutyámnak? [Tünetek és elsôsegélynyújtás képes tanácsadó
könyve]. Mérték K.

Freud, Sigmund: Álomfejtés. Helikon.

Herjavecz Irén: Az allergia rejtélye. SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia)

Holczer József: "Emberítô csodánk". Válogatott cikkek anyanyelvünkrôl. Korda.
ISBN: 963-9332-89-5 fûzött: 1800 Ft

Holmes, George: Hierarchia és lázadás,
1320–1450. Szukits. (Blackwell Európa
története)
ISBN: 963-9393-07-X kötött: 2990 Ft

Hornby, Nick: 31 dal. Európa.
ISBN: 963-07-7483-6 kötött: 1500 Ft

Horváth László: Kezemben a horoszkópom.
4. kiad. új lny. Nodus.
ISBN: 963-795-534-8 fûzött: 690 Ft

Horváth László: Sorskérdések a horoszkóp-
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ban. 6. ház. A karma.
ISBN: 963-441-296-3 fûzött: 550 Ft

Hume, David: Tanulmány az erkölcs alapelveirôl. Osiris. (Sapientia humana)
ISBN: 963-389-429-8 kötött: 2800 Ft

I
Illig, Heribert – Weissgerber, Klaus: Magyarok a kitalált középkorban. Újraírt történelem. Allprint.
ISBN: 963-212-169-4 fûzött: 2600 Ft

J
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? 6.
kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7830-7 kötött: 1590 Ft

Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék!; Kire
ütött ez a gyerek? [hangdok.]. Kossuth:
Mojzer. (Hangoskönyv)
ISBN: 963-09-4522-3 KordaCD 001: 2990 Ft

Jánosy István: Vitéz Horthy István, a repülô.
Repr. kiad. Nemzetek Európája.
ISBN: 963-00-7331-5 fûzött: 2200 Ft

József Attila összes versei. 4. bôv. kiad.
Osiris. (Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-545-6 kötött: 3500 Ft

Juhász Magda: Verses ABC. Juhász Magda
verseivel. Lektûr.
ISBN: 963-9151-10-X kötött: 1340 Ft

K
Kaaberbyl, Lene: Az igazi tûz. Egmont-Hungary. (W.I.T.C.H.)
ISBN: 963-627-809-1 fûzött: 1199 Ft

Kahler Frigyes – Kiss Sándor, M.: "Mától
kezdve lövünk". Tíz év után a sortüzekrôl.
Kairosz.
ISBN: 963-9484-73-3 fûzött: 2600 Ft

Karácsony fényében. Antológia: válogatás a
"Kláris" 1992–2002 decemberi számaiból.
Uránusz. (Kláris könyvek 9.)
ISBN: 963-9304-83-2 fûzött: 1960 Ft

Karácsonyi Zsolt: Sárgapart. Erdélyi Híradó/
IJK/ FÍSZ. (Elôretolt Helyôrség könyvek)
ISBN: 973-8045-61-4 973-99950-2-0 963-86368-7-4 fûzött: 1740 Ft

Karay Lajos: A bolond beszél. Versek, 1996–
2002. Életünk – Faludi Ferenc Alapítvány.
ISBN: 963-210-423-4 fûzött: 850 Ft

Karsai György: Homérosz: Íliász. Akkord.
(Talentum mûelemzések)
ISBN: 963-7803-57-2 fûzött: 598 Ft

Kászoni Zoltán: Kárpát-medencei vadaskönyv. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-53-8 fûzött: 1600 Ft

Kay, Ann: Hüllôk és kétéltûek. Lilliput. (100
állomás – 100 kaland)
ISBN: 963-9166-48-0 kötött: 1490 Ft

Kempis, Thomas: De imitatione Christi. Jel.
ISBN: 963-9318-51-5 fûzött: 1740 Ft

Kende B. Hanna: Gyermekpszichodráma.
Jav. kiad., Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-460-3 kötött: 3180 Ft

Képes világtörténelem gyermekeknek. 1.
Black & White K.
ISBN: 963-9452-89-0 kötött: 1667 Ft

Kettenmann, Andrea: Frida Kahlo, 1907–
1954. Fájdalom és szenvedély. Taschen/
Vince.
ISBN: 3-8228-2849-1 fûzött: 2795 Ft

Keyes, Daniel: Virágot Algernonnak. Alexandra.
ISBN: 963-367-323-2 kötött: 1490 Ft

King, Stephen – Straub, Peter: A fekete ház.
Európa.
ISBN: 963-07-7466-6 fûzött: 1900 Ft

Kis Balázs: Windows XP. haladókönyv. Szak
K.
ISBN: 963-9131-58-X fûzött: 5600 Ft

Kiss Judit: Érettségi nyelvtan: kulcsszavak.
2. jav. kiad., Corvina.
ISBN: 963-13-5302-8 fûzött: 980 Ft

Kiss Katalin, É. – Kiefer Ferenc – Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. 3. kiad. Osiris.
(Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-521-9 kötött: 3280 Ft

Komjáthy István: Mondák könyve. Hun és
magyar mondák. 13. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7826-9 kötött: 1890 Ft

Komlós Sándor: Kvízözön. Érdekes kérdések és válaszok mindenkinek. Pannon-Literatúra.
ISBN: 963-9355-86-0 fûzött: 580 Ft

Kondor Ilona: Ábrák a falon. Válogatott versek, 1976-2003. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-50-3 fûzött: 1000 Ft

Könyvtárosok kézikönyve. 2. Feltárás és
visszakeresés. Jav. kiad. Osiris. (Osiris kézikönyvek)
ISBN: 963-389-523-5 kötött: 3480 Ft

Kós Gábor: Fôzôcske lépésrôl lépésre.
Black & White K.
ISBN: 963-9544-04-3 kötött: 2630 Ft

Kosztolányi Dezsô: Válogatott versek. Osiris. (Osiris diákkönyvtár)
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ISBN: 963-389-551-0 fûzött: 620 Ft

Kovács Eszter: Kísérlet a lírai szöveg megfejtésére. 23 költemény interpretációja szövegtani keretben. Károli Egy. K.
ISBN: 963-8392-57-6 fûzött: 1702 Ft

Kovács László – Nagy Zoltán: Kárpátalja.
Tölgyfa.
ISBN: 963-4306-30-6 kötött: 5950 Ft

Kovács Violetta: Kutyakommandó. [Igaz történetek rendôrkutyákról]. Sanoma.
ISBN: 963-210-932-5 kötött: 2200 Ft

Kovács Zsuzsa: Hálapénz. Orvosi praktikák.
Átd. kiad. Budapest, Budapest-Print.
ISBN: 963-695-126-8 fûzött: 1698 Ft

Kozma Mária: Asszonyfa. Egy 1848-as csíki
napló és mai utóélete. 2. kiad. Pallas-Akadémia.
ISBN: 973-665-029-4 kötött: 3100 Ft

Kratochvil, Jirí: Szomorú Isten. Regény. Európa.
ISBN: 963-07-7323-6 kötött: 1700 Ft

Kriegeskorte, Werner: Giuseppe Arcimboldo, 1527–1593. Taschen/ Vince.
ISBN: 3-8228-2580-8 fûzött: 2795 Ft

Kurdics Mihály: A kábítószer itt van testközelben. Ahogyan egy rendôrtiszt látja: kézikönyv felnôtteknek és fiataloknak. 2Zsiráf.
fûzött: 750 Ft

ticabogarak és más bogárcsaládok a Kárpát-medencében. Kossuth. (ÉlôVilág
könyvtár)
ISBN: 963-09-4496-0 fûzött: 1990 Ft

Mesevilág. Válogatott mesék. Lektûr.

ISBN: 963-208-830-1 kötött: 3900 Ft

Meyrink, Gustav: A jövô érzékelésének lehetôségei. Hermit.
ISBN: 963-9231-49-5 fûzött: 1300 Ft

Mezôgazdasági vállalkozások... 4. Az állattenyésztés szervezése és ökonómiája.
Szaktudás K.

La Fontaine, Jean de: La Fontaine összes
meséi. Szukits.
ISBN: 963-9278-66-1 kötött: 2790 Ft

Lammers, Jim – Gooding, Lee: Maya a 3D
világa. Grafika és animáció. Perfact-Pro.
(Grafika és animáció)
ISBN: 963-2108-10-8 fûzött: 5880 Ft

Lanting, Frans: Nézz rám! Bizalmas találkozások az állatokkal. Taschen/ Vince.
ISBN: 3-8228-3036-4 kötött: 5495 Ft

Leeson, Christine: Molly és a vihar. EgmontHungary.
ISBN: 963-627-905-5 kötött: 1399 Ft

Legendák és enigmák. 9. Holdak és vándorok. /Vál. Novák Csanád./
ISBN: 963-9238-39-2 kötött: 2490 Ft

Legéndy Péter: Izmusdúlás. Kötetlen gondolatok a 20. századi izmusok értékeléséhez.
Nemzetek Európája.
ISBN: 963-86198-4-8 fûzött: 600 Ft

Lenkei Gábor: Miért nem bírjuk a bankárokat? Pannonica.
ISBN: 963-9252-67-0 kötött: 1290 Ft

Lenkey Zoltán – Zsoldos Attila: Szent István
és III. András. Kossuth: Enciklopédia Humana Egyes. (Párhuzamos életrajzok a
magyar történelem századaiból)
ISBN: 963-09-4461-8 fûzött: 1490 Ft

Nékám Kristóf: Allergia – környezetünk
csapdája. SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia)
ISBN: 963-9456-31-4 (hibás ISBN 963-9456-31-2) fûzött:
960 Ft

Nemere István: Murphy gyermeket nevel(ne). Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9497-40-1 fûzött: 850 Ft

Nemere István: Murphy nôsülési törvénykönyve. Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9497-41-X fûzött: 850 Ft

Nemes Nagy Ágnes: Válogatott versek és
esszék. Osiris. (Osiris diákkönyvtár)
ISBN: 963-389-550-2 fûzött: 620 Ft

ISBN: 963-9422-93-2 kötött: 2900 Ft

Mezôgazdasági vállalkozások szervezése
és ökonómiája. 1. A mezôgazdasági vállalkozások gazdálkodásának alapjai. Szaktudás K.
ISBN: 963-9553-01-8 kötött: 2900 Ft

Mezôgazdasági vállalkozások szervezése
és ökonómiája. 3. Kertészeti ágazatok
szervezése és ökonómiája. Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-88-6 kötött: 2900 Ft

Micimackó kedvenc ünnepei. Egmont-Hungary.
Middleton, Nick: Extrém utazások. General
Press. (Különleges könyvek)
ISBN: 963-9459-28-3 kötött: 2500 Ft

Németország = Germany = Deutschland =
Allemagne [Kart. dok.]. 1:800 000 Cartographia.
ISBN: 963-352-462-8 CM 950 Ft

Németország. Kossuth. (Nyitott szemmel)
ISBN: 963-09-4458-8 fûzött: 5990 Ft

Népszámlálási körkép Közép-Európából,
1989–2002. Teleki L. Alapítvány.
ISBN: 963-86388-1-8 kötött: 1900 Ft

Noel, Peter: A csontfaragó. BestLine.
ISBN: 963-528-710-0 fûzött: 2390 Ft

Nôi esélyegyenlôség Európában. Nôtudományi tanulmányok és a munkaerô-piac
kapcsolata Magyarországon. Balassi. (Feminizmus és történelem)
ISBN: 963-506-538-8 fûzött: 1500 Ft

Miklya Luzsányi Mónika: Egy marék zizi.
KEPE.

O

ISBN: 963-210-900-7 fûzött: 790 Ft

Miklya Zsolt: Füleden be, szádon ki. Bibliai
találósok. 1.

Obermair Gilbert: Játékok gyufaszálakkal.
Tinta.

ISBN: 963-210-903-1 fûzött: 390 Ft

ISBN: 963-9372-36-6 fûzött: 1400 Ft

Miler, Zdenek – Petiska, Eduard: A vakond
nadrágja. 2. kiad. Móra.

Ogden, C. K.: Basic English. [nyolcszázötven szóval a világ körül]. Black & White K.

ISBN: 963-11-7829-3 kötött: 1980 Ft

ISBN: 963-9452-86-6 fûzött: 900 Ft

Miskolc [Kart. dok.]. térkép: Stadtplan: map.
1:17 000 Cartographia.

Okányi Kiss Ferenc: Életképek Okánytól Budapestig, 1938-2003. Uránusz.

ISBN: 963-352-370-2 CM 450 Ft

ISBN: 963-9304-85-9 fûzött: 2240 Ft

Mohácsi Edit – Mezei Györgyi: Allergia – iskola – sport. SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia)

Olosz Lajos – Reményik Sándor: Félig élt
élet. Olosz Lajos és Reményik Sándor levelezése, 1912-1940. Polis.

ISBN: 963-9456-27-6 fûzött: 960 Ft

Molière: Bölcs mondások Molière mûveibôl.
Anno.
ISBN: 963-375-282-5 fûzött: 280 Ft

Molnár Ágnes – Szabó Dávid: Tour de France en 350 exercices. Francia nyelvtani
gyakorlókönyv. Nemz. Tankvk.

ISBN: 973-8341-25-6 fûzött: 2500 Ft
ISBN: 963-09-4523-1 KordaCD 001: 2990 Ft

Ormos Mária – Majoros István: Európa a
nemzetközi küzdôtéren. Felemelkedés és
hanyatlás, 1814–1945. Jav., bôv. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-501-4 kötött: 3580 Ft

ISBN: 963-19-2222-7 fûzött: 1480 Ft

Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdet évei,
1803–1833. Osiris. (Milleniumi magyar történelem. Életrajzok)

Ö
Örkény István: Egypercesek [hangdok.].
Kossuth: Mojzer. (Hangoskönyv)

ISBN: 963-389-509-X kötött: 2780 Ft

M
Maalouf, Amin: Baldassare nagy utazása.
Európa.
ISBN: 963-07-7461-5 kötött: 2500 Ft

Macdonald, Fiona: Róma. Lilliput. (100 állomás – 100 kaland)
ISBN: 963-9166-47-2 kötött: 1490 Ft

Madarász Imre: Az olasz irodalom története. 6. kiad., Attraktor. (Italianistica hungarica 1.)
ISBN: 963-210-630-X kötött: 3900 Ft

Magyari András: Rákóczi és az erdélyi kurucmozgalom. Pallas-Akadémia. (Bibliotheca Transsylvanica 27.)
ISBN: 973-665-027-8 fûzött: 1800 Ft

Mankiw, Gregory N.: Makroökonómia. Váltl.
utánny., Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-418-8 kötött: 4200 Ft

Márai Sándor: Csutora. Helikon.
ISBN: 963-208-840-9 kötött: 1500 Ft

Marsh, Evelyn: Hideg ölelés. 2. kiad., Budakönyvek: Anuket.

Monchaux, Marie-Claude: Nekem két születésnapom van. 3. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7836-6 kötött: 1250 Ft

Mondák Hunyadi János korából. Anno.
ISBN: 963-375-205-1 kötött: 734 Ft

Mûanyag tokban: 2990 Ft

Mátyás három lustája. Pallas-Akadémia.
(Nagyapó mesefája 11.)
ISBN: 973-665-013-8 (hibás ISBN 973-665-011-1) fûzött:
1300 Ft

McPherson, John: Close to home 2. HumorTrade.
ISBN: 963-04-9934-7 fûzött: 952 Ft

McPherson, John: Close to home. HumorTrade.
fûzött: 952 Ft

Merkl Ottó: Bogarak. futrinkák, cincérek, ka-
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P
Pappné Tarányi Zita – Boruzs János – Boruzsné Jacsmenik Erika: Ôsztôl ôszig a
kiskertben. Kheiron '97.
ISBN: 963-85949-3-4 fûzött: 525 Ft

Mónus Ágnes: Public relations. A bizalomépítés mûvészete. 2. kiad. Edge 2000 Kft.
(SHL könyvek)
ISBN: 963-212-020-5 fûzött: 1980 Ft

Móricz Zsigmond: Pillangó. Osiris. (Osiris
diákkönyvtár)
ISBN: 963-389-563-4 fûzött: 620 Ft

Morton, Steve: Murphy szexuális törvénykönyve. Könyvmíves Kvk.

Patay István: A szélenergia hasznosítása.
Szaktudás K.
ISBN: 963-9422-92-4 kötött: 2300 Ft

Petkovic, Radoslav: Sors és körvonal. Regény. Jelenkor. (Kiseurópa)
ISBN: 963-676-330-5 fûzött: 2100 Ft

Pilinszky János összes versei. 5. kiad. Osiris. (Osiris klasszikusok)
ISBN: 963-389-561-8 kötött: 2980 Ft

Pilinszky János: Válogatott versek. Osiris.
(Osiris diákkönyvtár)

ISBN: 963-9497-42-8 fûzött: 850 Ft

Munkácsy Mihály. 6. kiad. Corvina.
ISBN: 963-13-4805-9 kötött: 5800 Ft

ISBN: 963-389-549-9 fûzött: 620 Ft

Mûvészettörténet. 2. Az Ottó-kortól az eklektikáig. /Elektronikus doc./ 1 CD-ROM.

Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba. Typotex. (Test és lélek)

Mûanyag tokban: 5990 Ft

ISBN: 963-7546-96-0 fûzött: 2200 Ft

Mûvészettörténet. 3. Az eklektikától a közelmúltig. /Elektronikus doc./ 1 CD-ROM.

Pohly Ferenc: Kattintókönyv. Miért.internet?
Print-X.

Mûanyag tokban: 5990 Ft

ISBN: 963-212-104-X fûzött: 1590 Ft

ISBN: 963-8296-61-5 fûzött: 899 Ft

Matek [elektronikus dok.]. Interaktív multimédia. Unit Kft. (Kivi oktató sorozat 10.)

ISBN: 963-210-917-1 fûzött: 1960 Ft

ISBN: 973-85672-4-6 fûzött: 846 Ft

ISBN: 963-9451-11-8 kötött: 1520 Ft

Mesiæ, Stjepan: Jugoszlávia nincs többé.
Helikon.

ISBN: 963-627-848-2 kötött: 3499 Ft

L

daviensis)

N
Nagy Éva, D.: Védett erdei növények. Csodaország.
ISBN: 963-9180-36-X kötött: 1590 Ft

Nagy Lajos, Cs.: Nyelvtani elemzési gyakorlókönyv: 5-6. osztály. 8. kiad. Trezor.
ISBN: 963-9088-83-8 fûzött: 534 Ft

Nagy Péter: Ez itt szem, a felemelkedônek.
Nagy P.

Polgár Marianne: Gyermekkori táplálékallergiák. SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató könyvek. Allergológia)
ISBN: 963-9456-34-9 fûzött: 960 Ft

Polgári törvénykönyv, Polgári perrendtartás, Családjogi törvény, Bírósági végrehajtási törvény. Unió.
ISBN: 963-388-397-0 kötött: 9968 Ft

Prohászka Ferenc: Szôlô és bor. 16. átd. és
bôv. kiad. Mezôgazda. (Kertészkönyvtár)
ISBN: 963-286-040-3 kötött: 3500 Ft

ISBN: 963-430-583-0 fûzött: 2986 Ft

Nãstase, Gh. I.: Ungurii din Moldova la 1646
dupã "Codex Bandinus". Kétnyelvû kiad. =
Ed. bilingvis. Hargita K. (Bibliotheca Mol-

R
Rácz János: A bonszáj története. Budai K.

27

Radnai Gáborné: Drogfüggôk. Esély a gyógyulásra. Radnai.
ISBN: 963-212-086-8 kötött: 1998 Ft

Radnóti Miklós összegyûjtött versei és
versfordításai. 2. jav. kiad. Osiris. (Osiris
klasszikusok)
ISBN: 963-389-558-8 kötött: 3200 Ft

Radvány Annamária – Radvány Zsuzsa:
Ceruzakoptató. Foglalkoztatókönyv 5-8
éveseknek. Santos.
ISBN: 963-9244-64-3 kötött: 1500 Ft

Radvány Zsuzsa: Mackó, mackó, ugorjál!
Mondókák, énekek kicsiknek. Santos.
ISBN: 963-9244-77-5 kötött: 1380 Ft

Rakos Miklós: A magyar hegedûjáték az európai zenekultúrában. Fejezetek a magyar
hegedûjáték történetébôl. 2. kiad. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-68-0 fûzött: 1600 Ft

Ransmayr, Christopf: A jég és a sötétség
borzalmai. regény 23 képpel. Alexandra,
[2003].
ISBN: 963-368-381-5 kötött: 1999 Ft

Read, Piers Paul: A templomosok. Gulliver.
ISBN: 963-9232-12-2 (hibás ISBN 963-9232-10-6) kötött:
2750 Ft

Régi nóta, híres nóta. [Válogatott dalszövegek]. Papp-Ker.
ISBN: 963-9418-45-5 fûzött: 698 Ft

Rejtô Jenô összegyûjtött mûvei. 3. A három
testôr Afrikában és más történetek.
ISBN: 963-368-171-5 kötött: 1999 Ft

Rejtô Jenô: The blonde hurricane. 3. ed.
Corvina.
ISBN: 963-13-5285-4 fûzött: 3000 Ft

Renner, Rolf Günter: Edward Hopper, 1882–
1967. A való világ átalakítása. Taschen/
Vince.
ISBN: 3-8228-2581-6 fûzött: 2795 Ft

Révay Edit: Újrainduló szerzetesrendek egy
megújuló társadalomban. M. Egyházszociológiai Int./ Státus.
ISBN: 973-8311-34-9 fûzött: 1900 Ft

Roberts, Nora: Örök kötelék. Gabo.
ISBN: 963-9526-05-3 fûzött: 1990 Ft

Római történelem. Szöveggyûjtemény. 2.
jav. bôv. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-389-500-6 kötött: 3680 Ft

Romhányi József: Szamárfül. Gulliver. (Szamárfüles könyvek)
ISBN: 963-9232-03-3 fûzött: 498 Ft

Ros, Dolors: Agyagmûvesség – kerámia. M.
Kvklub.
ISBN: 963-547-938-7 kötött: 2990 Ft

S
Schmidt Egon – Bécsy László: Hol laknak
az állatok? Csodaország.
ISBN: 963-9180-35-1 kötött: 1590 Ft

Schöpflin György: A modern nemzet. Attraktor.
ISBN: 963-210-875-2 fûzött: 1900 Ft

Schröder-Devrient, Wilhelmine: Egy énekesnô emlékiratai. New Mark Kft.: PolgART. (Tabu. erotika 7.)
ISBN: 963-9306-52-5 kötött: 1900 Ft

Selyem Zsuzsa: Valami helyet. Esszék. 2.
jav. és bôv. kiad. Komp-Press: Korunk Baráti Társ. (Ariadné könyvek)
ISBN: 973-9373-44-5 fûzött: 1500 Ft

Shakespeare, William: Bölcs mondások
Shakespeare mûveibôl. Anno.
ISBN: 963-375-283-3 fûzött: 280 Ft

Sheldon, Sidney: Az éjszaka titkai. 3. kiad.
I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek)
ISBN: 963-635-260-7 fûzött: 1300 Ft

Slater, Teddy: Micimackó és Füles napja.
[Olvasd és hallgasd!]. Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-857-1 kötött: 2499 Ft

Smullyan, Raymond: A hölgy vagy a tigris?
és egyéb logikai feladatok. 2. jav. kiad.
váltl. utánny. Typotex.
ISBN: 963-7546-63-4 fûzött: 1580 Ft

Steel, Danielle: A birtok. 2. kiad. Maecenas.
ISBN: 963-203-089-3 fûzött: 620 Ft

Steel, Danielle: Randevú a reménnyel. Maecenas.
ISBN: 963-203-085-0 fûzött: 1298 Ft

Stern, Dave: Lara Croft, tomb raider: az élet
bölcsôje. Szukits.
ISBN: 963-9441-96-1 fûzött: 1390 Ft

Strathern, Paul: Marx. Saxum. (Filozófia 90
percben)
ISBN: 963-9308-72-2 fûzött: 780 Ft

Strathern, Paul: Nietzsche. Saxum. (Filozó-

fia 90 percben)

antropológiai írásaiban. Kijárat. (Hippodrom 1.)

ISBN: 963-212-030-2 fûzött: 600 Ft

ISBN: 963-9308-71-4 fûzött: 780 Ft

Strathern, Paul: Schopenhauer. Saxum. (Filozófia 90 percben)
ISBN: 963-9308-73-0 fûzött: 780 Ft

Strong, Judy: Naplemente. [Romantikus regény]. Puedlo.
ISBN: 963-9477-36-2 fûzött: 520 Ft

Sz
Szabó István, Cs.: Soma. A szeretet és a barátság meséje. Black & White K.
ISBN: 963-9452-96-3 kötött: 2483 Ft

Szabó István: Talajmûvelés és trágyázás.
Szaktudás K.
kötött: 1680 Ft

Szabó Judit, G.: Ez mindennek a teteje!
Móra.

Széles a Balaton vize ...? 170 év a tó történetébôl, ahogy az újságok megírták. Siófoki Vár. Kvt.
ISBN: 963-210-697-0 fûzött: 1666 Ft

Szepes Mária: Pöttyös Panni: furfangos
szerszámok. Édesvíz.
ISBN: 963-528-694-5 kötött: 1990 Ft

Szepes Mária: Pöttyös Panni: zsákbamacska. Édesvíz.
ISBN: 963-528-695-3 kötött: 1990 Ft

Szôcs Géza: A magyar ember és a zombi.
Drámás történetek. Kortárs.
Szôke Mária Magdolna: Vízumkényszer a
Paradicsomba. Válogatott riportok. Concord Media. (Irodalmi jelen könyvek)
ISBN: 973-99950-4-7 fûzött: 2240 Ft

ISBN: 963-506-500-0 fûzött: 2000 Ft

Szakácsy Sándor: Uzsorások. Interjúk, beszélgetések egy titokzatos világ hôseivel.
Camp.
ISBN: 963-7829-32-8 fûzött: 1400 Ft

Szakonyi Károly: Céllövölde. Négy kisregény és más elbeszélések. Stádium. (Szakonyi Károly életmûsorozata 2.)
ISBN: 963-9156-33-7 kötött: 3136 Ft

Szakonyi Károly: Ezüsthasú halak. Novellák. Stádium. (Szakonyi Károly életmûsorozata 1.)
ISBN: 963-9156-32-9 kötött: 3136 Ft

Szántó György Tibor: Anglia története. 7. kiad. Akkord.
ISBN: 963-9429-24-4 kötött: 2500 Ft

Szegedi Andrea: Gyermekkori bôrallergiák.
SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató
könyvek. Allergológia)
ISBN: 963-9456-30-6 fûzött: 960 Ft

Székelyné Kôrösi Ilona: Hírös Hetek Kecskeméten. Kecskeméti Lapok. (Porta könyvek)
fûzött: 2000 Ft

Szekeres István – Polyák Imre: Polyák, az
évszázad birkózója. Perjési Graf. Stúdió.
ISBN: 963-206-670-7 kötött: 5000 Ft

Szekeres Mária: A jövô szárnyai. Versek,
naplóvallomások. 3BT K.

Takács Erika: Angol – magyar zsebszótár.
Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9497-32-0 fûzött: 980 Ft

Tartsayné Németh Nóra – Hunya Márta:
Webológia (elektronikus dok.]. Internet az
angol nyelvoktatásban. Interaktív multimédia, EduNet Alapítvány.
ISBN: 963-206-452-6 Mûanyag tokban: 8750 Ft

Teknôs Péter: Kérdezz! Felelek mindenre.
Biológia, földrajz, egészség, higiénia, jog,
erkölcs. Black & White K.
ISBN: 963-9452-91-2 kötött: 1667 Ft

Thompson, E. A.: A hunok. Szukits. (A világ
népei)
ISBN: 963-9344-95-8 kötött: 2690 Ft

Tibi, Bassam: Keresztes háború és dzsihád.
Az iszlám és a keresztény világ. Corvina.
ISBN: 963-13-5238-2 fûzött: 3300 Ft

T. Katalin: A lakásmaffia fogságában. Fal az
esôben. Magyarok Világa 2003 Kft. (Magyar Világ füzetek)
fûzött: 1500 Ft

Törô István: Számadás szirommal, vérrel.
Válogatott versek, 1970-2003. Petit.
ISBN: 963-86283-4-0 kötött: 2800 Ft

Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza. Váltl.
utánny. Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak)
ISBN: 963-539-333-4 kötött: 1600 Ft

Turner, Victor – Balogh Andrea, P. – Demcsák Katalin: Határtalan áramlás. Színházelméleti távlatok Victor Turner kultúr-

Irodalmi Nobel-díj, 2003.
■ Az idei kitüntettek közül
elsôként az irodalmi Nobeldíjas neve vált ismertté: október 2-án kora délután már
tudtuk, hogy John Maxwell
Coetzee lett a jelöltek közül
a Svéd Akadémia választottja. Nadine Gordimer (1991)
után ô a Dél-afrikai Köztársaság második Nobel-díjasa.
Hogy kinek meglepetés a
hatvanhárom éves Coetzee
diadala, kinek nem, már jóformán érdektelen. Kézbe
vettem A barbárokra várva címû regényét, amely elôször
az Európa Kiadónál jelent
meg 1987-ben (Modern
Könyvtár), s láttam, hogy a
fülszöveg fölöttébb érdekes
mondatokkal zárul: „J. M.
Coetzee dél-afrikai fehér író,
több angol irodalmi díj kitüntetettje és a Nobel-díj várományosa. Ez a regénye 1980-ban
jelent meg.” Valószínû, hogy
a „fület” is a kötet szerkesztôje, Gy. Horváth László írta,

ISBN: 963-9407-27-5 fûzött: 850 Ft

Turós Emil – Tréfás Sándor: A mai nô szakácskönyve. Black & White K.
ISBN: 963-9407-28-3 fûzött: 850 Ft

Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai. Váltl.
utánny. Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak)
ISBN: 963-539-326-1 kötött: 1500 Ft

aki utószóval látta el a kötetet. Illik megemlíteni, hogy a
fordítás Sebestyén Éva munkája. További magyarul is
hozzáférhetô Coetzee-mûvek
után kutatva a Nagyvilágban
rábukkantam egy novellára,
valamint egy regényrészletre.
Ugyanitt Benedek Mihály cikke (Fehérek közt egy dél-afrikai) olvasható az író három
regényérôl. A 2003. év irodalmi Nobel-díjasáról pillanatnyilag azt tudhatjuk, hogy
1940. február 9-én született
Cape Townban (Fokvárosban), anglikán vallású afrikander – búr – szülôk gyermekeként. Hazájában, Angliában
és az Egyesült Államokban tanult: matematikát és nyelvészetet. Mûfordító, kritikus és
nyelvészeti meg irodalomtörténeti tanulmányokat publikál. Tanított a buffalói egyetemen, majd a Cape Town-i
egyetemen adott elô nyelvészetet, angol és amerikai iro-

ISBN: 963-427-511-7 kötött:

Verne, Jules: Sándor Mátyás. (2. köt.) Unikornis. (Jules Verne összes mûvei 68.)
ISBN: 963-427-512-5 kötött:

Virtue, Doreen: Angyal látomások. Igaz történetek azokról, akik látják az angyalokat, s arról miként láthatod te is ôket. Mandala Véda.
ISBN: 963-9436-14-3 fûzött: 1990 Ft

Vörös Imre: Molière: Tartuffe. Akkord. (Talentum mûelemzések)
ISBN: 963-7803-91-2 fûzött: 598 Ft

U

Vujity Tvrtko – Nógrádi Gergely: Tizenkét
pokoli történet. Megafilm.

Uhereczky Gábor: Asztmás a gyermekem.
SpringMed. (SpringMed betegtájékoztató
könyvek. Allergológia)

Vujity Tvrtko: Utolsó pokoli történetek. Alexandra.

ISBN: 963-9456-29-2 fûzött: 960 Ft

T

Szabó Magda: Abigél. 8. kiad. Móra.
ISBN: 963-11-7828-5 kötött: 1590 Ft

Turós Emil: Ízesen, gyorsan, korszerûen.
Black & White K.

ISBN: 963-9297-82-8 fûzött: 2600 Ft

ISBN: 963-11-7834-X fûzött: 990 Ft

Szabó Tibor: Megkezdett öröklét. Dante a
XX. századi Magyarországon. Balassi.

ISBN: 963-9529-06-0 fûzött: 1000 Ft

kornis. (Jules Verne összes mûvei 67.)

Ulmer, Renate: Alfons Mucha, 1860–1939.
Az Art Nouveau mestere. Taschen/ Vince.
ISBN: 3-8228-2582-4 fûzött: 2795 Ft

Ungaro, Alycea: Pilates-módszer. A mozgásban lévô test. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-964-6 kötött: 2990 Ft

V
Van Gogh patográfiája. Print-X.
ISBN: 963-212-103-1 kötött: 2990 Ft

Varga Aladárné: Egy vadászfeleség naplójából. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-52-X fûzött: 1500 Ft

Varga Domokos: Nem születtünk szülônek.
Hét Krajcár. (Varga Domokos válogatott
mûvei)
ISBN: 963-8250-90-9 fûzött: 1300 Ft

Varnusz Egon: Végjátékiskola. Futó a huszár
ellen nehéztisztekkel és anélkül. Varnusz
Á. Fordító és Tolmács BT.
fûzött: 1950 Ft

Vásáry István: A régi Belsô-Ázsia története.
2. átd. kiad. Balassi. (Magyar ôstörténeti
könyvtár 19.)
ISBN: 963-506-496-9 fûzött: 2500 Ft

Vassalli, Sebastiano: A látomás. Bastei Budapest.
ISBN: 963-296-522-1 kötött: 2400 Ft

Venclova, Tomas: Litvánok és... Válogatott
esszék. Európa. (Mérleg)
ISBN: 963-07-7460-7 fûzött: 1500 Ft

Verne, Jules: Sándor Mátyás. (1. köt.) Uni-

dalmat. Mostanság felváltva
az USÁ-ban és Ausztráliában
ad elô. 1974-ben jelent meg –
még odahaza – elsô kötete, a
Dusklands (Szürkületi tájak),
amely két kisregényt tartalmaz: The Vietnam Projekt (A
Vietnam-tervezet), valamint a
The Narrative of Jacobus Coetzee (Jacobus Coetzee beszámolója). Ezt követte 1977ben az In the Heart of the Country (Az ország mélyén).
Harmadikként publikálta azt
a mûvét, amely magyarul is
megjelent (eredeti címe: Waiting for the Barbarians). Errôl
többek közt ezt írja Gy. Horváth László: „A barbárokra
várva igazi nagy erejû mû, a
dél-afrikai
prózairodalom
minden bizonnyal egyik legszebb, legidôtállóbb, nemzetközi rangú teljesítménye,
amely méltán nyerte el a legfontosabb dél-afrikai irodalmi
díjat, a CNA Prize-ot s a két
igen elôkelô angolt, a Geoffrey Faber Memorial Prize-ot
és a James Tait Black Memorial Prize-ot.” (A regény címe
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ISBN: 963-00-4663-6 kötött: 1999 Ft

ISBN: 963-368-312-2 kötött: 1999 Ft

W
Wall, David: Afrika: a legendák földje. Gulliver.
ISBN: 963-9232-31-9 kötött: 4990 Ft

Walters, Catherine: Aludj szépen, Alfi mackó! Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-883-0 kötött: 1399 Ft

Walters, Catherine: Csak óvatosan, Alfi! Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-882-2 kötött: 1399 Ft

Walters, Catherine: Merre vagy, kismackó?
Egmont-Hungary.
ISBN: 963-627-874-1 kötött: 1399 Ft

Weis, Margaret – Hickman, Tracy: A sötétség kútja. 2. köt. (A fantasy nagymesterei)
ISBN: 963-9441-92-9 fûzött: 1390 Ft

Wilde Oscar összes mûvei. 1. köt. Szukits.
ISBN: 963-9344-04-4 kötött: 3200 Ft

Wilkes, Angela: Tengerparti állatok. Tessloff
és Babilon. (Tudakoló)
ISBN: 963-9182-75-3 kötött: 1540 Ft

Z
Zeev, Aviv Ben: Miért nem bírjuk az izraelieket? Pannonica. (Kis nemzethatározó)
ISBN: 963-9252-65-4 kötött: 990 Ft

Zimmerman, Larry J.: Észak-amerikai indiánok. Hitvilág és szertartások: földi és égi
szellemek. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-932-8 (hibás ISBN 963-547-932) kötött:
3990 Ft

azonos Kavafisz nagy versének címével.) Újabb három év
múlva adta közre a londoni
Secker and Warburg kiadó a
Life and Times of Michael K.
(Michael K. élete és kora) címû regényét. Ez elnyerte az
1983-as Booker McConnell
Prize-ot. 1986-ban látott napvilágot a Foe. Késôbbi mûvei
közül csak a most megjelent
Elizabeth Costello c. regényérôl
tudunk. Magyar vonatkozás:
Coetzee értô tanulmányt tett
közzé a The New York Review-ban Márairól.
Az egyes szám elsô személyben elmesélt történet
ideje és helyszíne meghatározhatatlan. Így a kép általános az Állam manipulációs
trükkjeirôl, a Birodalom vélt
érdekeinek terrorral való
megvédésérôl, az Állambiztonsági Iroda cinikus kíméletlenségérôl, a békeféltô
tisztviselô, a humanista gondolkodású értelmiségi kiszolgáltatottságáról.
(Cs. A.)
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Cserépfalvi
Kati:

Mimikoko illegális
élete
144 oldal,
illusztrált,
kötve1600 Ft

A szerzôa legendáskönyvkiadó,
Cserépfalvi
Imre leánya.Emlékezésregényea német megszállást
követôidôszakról
szól,
egy kisisk
olás emlékeireépülve.Cserépfalvi
Kati(Mimik
oko)a magyar történe
lem egyiklegtragik
usabbidôszaká
róljóízûkamaszhumorralbeszél.
Mindensorával
aztbizonyítja,
hogy
az emberek zöme akkor issegítô
szándékúvolt.
Lisziák
Elekkülön
legesillusztrációival.

Bölcsekküldték
ajándékba
– Gondolatokaz év mindennapjára
212 oldal,
szivacsos,
aranyozott
mûbôr kötésben
, 2600 Ft

A szép ajándékkönyv
valóban„naptári”
szerk
ezetben– de nem 2004-esnaptárként,
hanem általános
módon – klasszik
us és mai gondolk
odókholelgondolk
odtató,
holmulatságosan
szellemes,
holmeghatóés megfontolandó
gondolatait
tartalmazza,
mûvészikivitelben.

A zsidóhumor aranykönyve
Köves J.Julianna:

408 oldal,
habosított
mûbôr díszkötésben
kötve,
kb 5000 Ft

HáztartásA-Z

Igazi
szórak
oztató
ajándékez a másfélezer
valódi
zsidóviccet
tartalmazó
gyûjtemény
.Szerepelnek
benne a bölcsrabbik
legendásmondásai,a híreszsidókról
szólóanekdoták,
éppúgy,mintMórick
a,az üzle
tiélet,
a kóservendéglôk
vagya zsidóanyamulatságos
történetei.
SzûcsÉdua rajzaival.

240 oldal,
B/5,kötve2980 Ft

A háztartási
kisle
xik
on sok száz
éves praktik
umokatés új,modern
ötletek
etegyaránttartalmaz.
Címszavaiközött
megtalálhatók
a háztartásszervezési
tanácsok,
a fôzés
sel,
táplálk
ozással
kapcsolatos
tudnivalók
éppúgy, minta varrással,
vasalással,
folttisztítással
stb.kapcsolatos
ötletek,
tippek.
Az eligazo
dástpiktogramok
issegítik.

Tanuláshoz
munkához

Uralk
odócsaládoktrónnélkül
456 oldal,
végigszínes,
kötve,
védôborítóval,
kb 7800 Ft

A tavalyi
karácsonyi
vásárnagysik
erevolt
A világ
uralkodócsaládjai
címûalbum.Hasonlókivitelû
test
vérkötete
az újkönyv,melytöbbmintnegyvenolyancsaládot
mutatbe Albániától
Zuluföldig,
amelynek
leszármazottjai
itt
élnekközöttünk,
trónnélkül,
többnyire
polgári
foglalk
ozástisûzve.Sok színesfotóval.

Kendôkés sálakcsavarva-csomózva
48 oldal,
végigszínes,
1400 Ft

A nagysik
erûmû többkiadásban
fogyott
már el,és rengetegen
hiányolják
a könyvesboltok
polcairól.

N A P V I L Á G

Segítséget nyújtanak az

A globalizáció kihívásai
és Magyarország
Földes György, Inotai András (szerk.)
2001, A/5, 400 old., 3200 Ft
ISBN 963 9082 99 6

A könyvek megvásárolhatók
a könyvesboltokban és a kiadónál:

BÍRÓ DÁVID
A globális felmelegedés
politikatörténete
2003, A/5, 160 old., 1300 Ft
ISBN 963 9350 22 2

LSI
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
szak- és tankönyvei

LSI Informatikai Oktatóközpont
1037 Budapest, Bécsi u. 324.
Információ: Telefon: 4366520, fax:4366521
E-mail: balogh@lsi.gdf-ri.hu

K I A D Ó

KORUNK KIHÍVÁSA – A GLOBALIZÁCIÓ

GEORGE, SUSAN
A WTO: Korlátlan világkereskedelem
vagy szolidáris globalizáció?
A/5, 100 old., 980 Ft
ISBN 963 9350 23 0
STIGLITZ, JOSEPH E.
Globalizáció és visszásságai
Gavora Zsuzsa, Orbán Gábor (ford.)
2003, B/5, old., 3100 Ft
ISBN 963 9350 26 5
2001. Közgazdasági Nobel-díj
„A könyv a legjobb útmutató ahhoz, hogyan
lehet rosszul irányítani a globalizált világgazdaságot. Stiglitz tudja, hiszen ô benne
volt az irányításban, ezért bennfentesként, elsô kézbôl tud beszámolni a globálizáció
visszásságairól.”
James K. Galbraith

„A könyv mélyrehatóan elemzi a globális
gazdaságpolitika hiányosságait. Joseph Stiglitz, a Világbankban és a Fehér Házban szerzett közvetlen tapasztalatai és belsô információi alapján érzékletesen mutatja be, hogy a
globalizáció legnagyobb intézményei, rendeltetésükkel ellentétben, rendkívül sokféle módszerrel inkább hátráltatták, mint segítették a
rászoruló országok fejlôdését. A könyv mindazoknak szól, akik komolyan aggódnak a világgazdaság jövôjéért.”
Soros György

Napvilág Kiadó 1054 Budapest, Alkotmány u. 2. Telefon: 3114866,
fax: 3010577; e-mail: napvilagkiado@axelero.hu.
Tanároknak, diákoknak és kulturális intézményeknek közvetlen
megrendelés vagy helyszíni vásárlás esetén jelentôs kedvezmények.

A HÁTTÉR Kiadó ôszi újdonságai
Federico Fellini:

Jeff Campbell:

Játszani,
mint a gyermek

PUCCPARÁDÉ
Tudományos takarítás

A halhatatlan filmrendezô interjúiból, nyilvánosságnak szánt töprengéseibôl, bölcs és meglepô
eszmefuttatásaiból az elsô pillantásra egy filozofikusan gondolkodó, mûvelt európai értelmiségi képe bontakozik ki elôttünk. Belemélyedve az olvasásba, azonban
a kép megváltozik: elôtûnik az
örök gyermek, aki kicsit koravén
ugyan, káprázatos ismeretekkel
büszkélkedhet, mindent tud, és
mindenrôl van véleménye, a nôkrôl éppúgy, mint a politikáról, a történelemrôl és a mûvészetrôl, a
cirkuszról és a bohócokról, a világ gyönyörûséges vagy nem túl
szívderítô dolgairól, ám közben vág felénk egy pajkos grimaszt,
mintha azt mondaná: ne vegyétek nagyon komolyan, amit mondok,
én sem veszem mindig komolyan önmagamat.
Federico Fellini játékos és egyben fôbekólintóan mély gondolatai
éppúgy, mint a filmjei, ma már csak emlékek egy eltávozott nagy
mûvészrôl. És részei az örök emberi kultúra kincsestárának, ajándékok az emberiség következô nemzedékének. A kötetet a szerzô
varázslatos grafikái gazdagítják.
ISBN 963 9365 16 5
Ára: 1500 Ft

A PUCCPARÁDÉ nem más, mint útmutatás a heti takarításhoz. Végig
gondolt, egyszerû módszer, amely
lépésrôl, lépésre halad; fürdôszoba,
konyha, portörlés, porszívózás.
Feltételezzük, hogy Ön szívesebben
tesz bármi mást, mint hogy drága
szabadidejét lakása, háza takarítására pazarolja. Szeretné, ha a lélekölô házimunka mellett több szabadideje lenne?
OLVASSA EL KIADVÁNYUNKAT, ÉS KÖVESSE TANÁCSAIT!
EZ A KÖNYV LEGALÁBB ANNYIRA SZÓL A SZEMÉLYES
SZABADSÁGRÓL, MINT A TAKARÍTÁSRÓL
A borítót és az illusztrációkat Kelemen István készítette
130 oldal, 1998 Ft
ISBN 963 9365 14 9

A könyvek megrendelhetôk közvetlenül a kiadónál is.
HÁTTÉR Kiadó 1134 Bp., Váci út 19. Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97.
T/F: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô: 221-6239.
E-mail: hatterkiado@axelero.hu. Honlap: www.hatterkiado.hu

Elôtérben a HÁTTÉR!

A Korona Kiadó ajánlata
A Korona Kiadó Mûvésztársaságban
címû reprezentatív sorozata az elsô,
Toulouse-Lautrec-rôl szóló albuma
után újabb két kiváló kötettel gazdagodik. Monet és Renoir mûvészetét,
hétköznapjait, a kor hangulatát, szellemiségét bemutató albumok válogatást adnak a mûvészek és a kor konyhájának különleges receptjeibôl, nem
mindennapi szellemi és gasztronómiai kalandokra csábítva az olvasót.

Korona Kiadó 1136 Budapest, Balzac u. 39. Telefon/fax: 239-1046, 239-1458. E-mail: koronakiado@koronakiado.hu
Korona Kereskedôház 1139 Budapest, Petneházy u. 34–36. Telefon/fax: 340-2974, 340-3679. E-mail: kereskedohaz@koronakiado.hu

A KORTÁRS KIADÓ ÚJDONSÁGAI

A Cicero Könyvstúdió ajánlja

ZRÍNYI MIKLÓS
ÖSSZES MÛVEI
(Magyar Remekírók
– Új Folyam)
Sajtó alá rendezte:
Hausner Gábor,
Kovács Sándor Iván,
Kulcsár Péter
1200 oldal, aranyozott
vászonkötés, 4500 Ft
Az 1958-as Zrínyi-összes óta az eddigi legteljesebb – az
elmúlt évtizedek kutatási eredményeire építô – kiadás a
költôi mûvek és a prózai írások mellett több mint négyszáz levelet, valamint emlékiratokat tartalmaz. A mûvekhez bôséges jegyzetanyag, név- és szómagyarázat,
életrajz és utószó kapcsolódik.

3 új ifjúsági regény – 3 izgalmas, szórakoztató
olvasmány – 3 kitûnô szerzôtôl

ALEXA KÁROLY:
A magyar polgár
– és a magyar író
(Álmok, tények, rögeszmék)
136 oldal, keménytáblás, 2100 Ft
Az esszé a magyar polgárosodás
történetének fényében vizsgálja
az elmúlt kétszáz év szépirodalmát – Csokonaitól napjainkig.
SZÔCS GÉZA:
A magyar ember és a zombi
Drámás történetek
Somogyi Gyôzô illusztrációival
408 oldal, 2600 Ft
Drámában, harsány bábjátékban, groteszk filmnovellában,
passióban találkozhatunk az európai kultúra szimbolikus alakjaival, magyar történelmi személyiségekkel, letûnt vagy ma is létezô népcsoportokkal, nemzetiségekkel, vígjátéki és drámai hôsökkel.
Könyveink a kiadónál
kedvezményes áron
megvásárolhatók.
Címünk: 1062 Bp., Bajza u. 18.
Telefon/fax: 343 60 82
E-mail: korkiado@axelero.hu

TÖK JÓ KÖNYVEK sorozat

Rosie Rushton: Melissa új élete

A 16 éves Melissa és családja Londonból falura költözik, mert a mama új hivatást választott. A fiatalok nehezen illeszkednek be a vidéki iskolába. Családi bonyodalmak (az apa félrelépése) megoldása
is a gyerekekre vár.
Terjedelem: 184 oldal, kartonált, bolti ár: 1690 Ft

Babay Bernadette: Csélcsap kamaszok

Ági, az a szôke csaj, akinek vörös a haja, magas az IQ-ja, hámlik
az orra, és lakkozás után mindig letörik a leghosszabb körme. Kiderül továbbá, hogy Ági még mindig Petibe szerelmes, és újra feltûnik
a csélcsap Szandra, aki babát vár. De vajon ki az apa? És igaz ez
egyáltalán...?
Terjedelem: 153 oldal, kartonált, bolti ár: 1390 Ft

Meg Cabot: Suzie és a szerelmes kísértet
– Mediátor 1. sorozat

A közkedvelt szerzô legújabb ifjúsági regénysorozatának hôsnôje,
Suzie, különleges képességgel van megáldva: kapcsolatba tud lépni a túlvilággal, és ebbôl éppen elég gondja származik. Az események akkor gyorsulnak fel igazán, amikor édesanyjával együtt New
Yorkból Kaliforniába költözik, ahol egy új apa és egy új iskola mellett négy „lökött” mostohatestvér és két újabb „problémás” kísértet
vár rá...
Terjedelem: 248 oldal, kartonált, bolti ár: 1690 Ft
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