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A család könyvespolcára

A Móra Kiadó
tava sz i  k íná l a t ábó l

Benjamin, az elefánt
megmenti az óvodát

48 oldal elôzékkel
ford. Balassa Anna, színes ill., kötött

A gyerekek körében népszerû Benja-
min-történetek legújabb epizódja.

Szöveg és illusztráció Elfie Donnelly.
1790 Ft

Janikovszky Éva
Felelj szépen,
ha kérdeznek
32 oldal, színes rajzokkal
ill. Réber László, kötött
„Amíg kicsi voltam, könnyû
volt szépen felelni…Amióta

nagy vagyok… sokszor nem tudom, hogy mit feleljek…És ha
majd én leszek felnôtt, úgy fogok kérdezni a gyerekektôl, hogy
sose kelljen rájuk szólnom, felelj szépen, ha kérdeznek” 
1690 Ft

Lackfi János
A buta felnôtt

64 oldal, ill. Kalmár István, kötött
Mit tanulhat egy okos gyerek egy buta

felnôttôl? Hát azt, hogy ô maga mi-
lyen. Ha jó erôsen belenézel a sze-

membe, meglátod, ott vagy benne te
is, örömeiddel, bánataiddal, fejen állva,
talpon és hanyatt fekve. És ott vannak

még sokan mások… Megmagyarázni
nem nagyon tudom neked ezt a fura

világot, ezért inkább csak segítek, hogy
észrevedd: milyen érdekes. 

1290 Ft

V. K. Zseleznyikov
Bocsáss meg,
Madárijesztô!
(Móra X Könyvek)
224 oldal, ford. Harsányi Éva,
kötött + védôborító
Áruló ez a Lenka, vagy csupán a 
barátján akar segíteni? S barátság-e
ez a vonzalom, vagy már-már sze-
relemmé finomul a bántások köze-
pette? Lehetséges-e, hogy inkvizí-
tori durvasággal viselkedik egy átla-

gos osztályközösség, csupán mert nem mehetnek el a várva várt
kirándulásra? 
1690 Ft

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Universitas Felsôoktatási Lektorátus ajánlata

Megrendelhetô: Telefon: 460 1854, fax: 460 1855

Krähling János
Veszendô templomaink III.
Evangélikus templomok a mai Magyarországon
4750 Ft

A kötetben
a mai Ma-
gyarország
veszélyezte-
tett, vagy –
a sorozat-
címben sze-
replô kifeje-
zéssel – ve-
s z e n d ô
evangélikus
temp lomai
közül muta-
tunk be né-
hányat. Ta-

lálunk közöttük olyanokat, amelyeket már lebontottak
vagy maguktól összedôltek, vannak romépületek vagy ha-
marosan azzá válók. Vannak azonban jó karban lévô, a
közelmúltban felújított templomok is. A veszélyeztetettség
fokának egyik mérhetô és összehasonlításra alkalmas
adata a gyülekezet létszáma. A száz léleknél kisebb kö-
zösségek templomai szinte kivétel nélkül valamilyen fok-
ban veszélyeztetettek. De ide sorolhatók azok a templo-
mok is, amelyeknek fenntartó gyülekezete népesebb (200
fô körüli), a lélekszám azonban száz év távlatában erô-
sen csökkenô tendenciájú. E templomok fenntartását, kar-
bantartását egy megfogyatkozott közösség már nem tud-
ja finanszírozni, így károsodásuk mértéke mind nagyobb,
kijavításuk esélye viszont egyre kisebb lehet.
E dokumentáció lehetôvé teszi talán újjászületésüket, megtar-
tásukat, de ha a történelem eseményei végképp vesztüket
okozzák, legalább fennmarad az utókor számára emlékük
és félreértés nélkül bemutatható értékük.
A kötet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának tá-
mogatásával jelenik meg.

Gyôrffy Anna
Szállodatan
2660 Ft
A jövô szállodásának már értenie kell a szálloda önálló tu-
risztikai termékként való megjelenítéséhez és eladásához.
Ennek a követelménynek csak azok tudnak megfelelni, akik

átfogó elméleti, ugyanak-
kor koncepcionális és
operatív gyakorlati isme-
retekkel rendelkeznek.
Minden meglévô és leen-
dô szállodásnak jó szív-
vel ajánlható ez a könyv,
amelyben az elméleti is-
meretek gyakorlati pél-
dák segítségével válnak
megközelíthetôvé. Az el-
méletileg megalapozott,
nemzetközi gyakorlatban
elfogadott elvek, módsze-
rek és ismeretanyag fel-
készíti elsajátítóját arra,
hogy akár a nemzetközi
szállodaiparban is sike-
resen megtalálja helyét
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■ A hegeli világszellemrôl szellemdús érte-
kezéseket egészen bizonyosan nem tudnék
írni, de valamiféle világszellemet mégis ér-
zékelni vélek (ámbár az is lehetséges, hogy
a korszellemmel keverem össze), s ez a
szellem már jó ideje folyamatosan azt sut-
togja a fülembe (ámbár az is lehetséges,
hogy csupán hallucinálok, noha még az al-
koholnak nevezett hallucinogénnel sem
igazán élek), hogy „Karinthynak annyi”.

Melyiknek, kedves szellem, hiszen so-
kan voltak (vannak) ôk? 

„Naná, hogy a Frigyesnek” válaszolta jó-
kedvûen a szellem.

Az egyik kereskedelmi televízióban (s ez
a kulcsszó, hogy „kereskedelmi televízió”,
máris tudatja olvasóinkkal, hogy jegyzet-
írói munkásságom kultúrpesszimista vo-
nulata gyarapodik itt újabb darabbal), ha
jól értettem az elôzetes felhívásokat és rek-
lámokat, újra indul egy „túlélô show” mû-
faji meghatározással illetett mûsorfolyam. 

A világszellem mindeneket felfordító ál-
datlan ténykedése nyomán elérkeztünk
ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor
„minden másképpen van”, és az „élet utá-
nozza a mûvészetet”, ám valahogy átbucs-
kázik, és annak antitéziseként jelenik meg. 

Karinthynak tényleg annyi.
A kereskedelmi televíziós csatorna ko-

rábbi „túlélési” vetélkedôjében az egyik
versenyfeladat a feltálalt bogár – hernyó?
pondró? – (biológiából mindig gyenge
voltam) elfogyasztása volt.

A versenyzôk táplálkozását mutatták kö-
zelrôl is, nem csalás, nem ámítás, nem
trükkfelvétel, a bogarak valódiak voltak,
valódi volt a versenyzôk egészséges harapá-
sa is, amellyel jóízûen bekaptak egy-egy fa-
latot a porcelántányéron eléjük helyezett,
nyilván magas tápértékû, fehérjedús rovar-
ból. Némely arcon tükrözôdött ugyan egy
kis viszolygás, tôlük valószínûleg levontak
néhány pontot a feladat nem teljesen kielé-
gítô végrehajtása miatt, de voltak, akiknek
láthatólag nagyon ízlett, amit kaptak.

Karinthynak tényleg annyi.
„Inkább egyenek meg a férgek,
Mint hogy a férget megegyem.”

A közelgô Költészet napja (április 11.) al-
kalmából adózzunk ötperces néma olva-
sással a költô Karinthy Frigyes emlékének,
e célra javasolom 1927-ben írt MÉNÉ,
TEKEL... címû versének olvasását.

Kiss József

„Struggle for life”



■ Ismert tévés személyiség
jelentette meg immár máso-
dik könyvét, amely a közelgô
anyák napjára is szép aján-
déknak ígérkezik. A szerzô
Endrei Judit, aki a mögöt-
tünk álló korszakra jellemzô
módon lekerült a képernyô-
rôl. A hazai tömegkommuni-
kációs gyakorlat a mai napig
sem vélekedik másként: a
hamvas korú mûsorvezetôké
az elôny. A könyv címére te-
hát nem véletlenül eshetett a
választás. Az áll a borítón,
hogy Mindörökké nô. A tar-
talma pedig tizenegy fejezet-
re tagolódik. Történeti átte-
kintést ad nôi sorsokról, „be-
mutatja” a múzsákat, neveze-
tes asszonyok életútját tárja
elénk, híres emberek felesé-
gei mutatkoznak be a lapo-
kon. Az interjúfejezetben
nem mai sztárokkal, hanem
kevésbé ismert nôkkel és fér-
fiakkal beszélget a szerzô,
méghozzá kivételes ôszinte-
séggel, az interjúalany lelké-
nek mélyrétegeit kutatva,
ami a mai sajtóban talán ke-
véssé szokásos. Ajánl a könyv
mindennapi kényeztetéseket,
csokit, teát, kávét, sajtot,
pezsgôt, borocskát. A szép-
ség és a harmónia kapcsola-
tát, valamint az egészség kér-
déskörét körüljáró fejezetek
mellett ott található az önis-
mereti rész éntérképpel,
hangsúlyozva az érzelmi in-
telligencia fontosságát; önér-
vényesítési tanácsokat ad, a
párkapcsolatokról pszicholó-
gus véleményét tolmácsolja. 

Szentendrei kávézóban ta-
lálkoztunk, most van a har-
mincadik évfordulója annak,
hogy a család ide költözött.

– Egy pici faluban éltünk az
Alföldön – hallgatom Endrei
Judit visszaemlékezését. – Ér-
telmiségi életet élô szüleim a

falu elitjéhez tartoztak, sze-
rettük is ott az embereket,
mégis volt édesanyámékban
valami elvágyódás. Azt nem
tudom, hogy maguk miatt-e,
vagy pedig azért, mert hú-
gom és az én jövômre gon-
doltak. Szentendrén teleped-
tek le. S mintha a jövôbe lát-
tak volna, mert amikor a fô-
iskola után a televízióba ke-
rültem, az alkalmazásomnak
egyetlen feltétele volt, az,
hogy nem kérek lakást.

– Milyen a tévés világon kívü-
li élet?

–  Sokkal izgalmasabbá, szí-
nesebbé, ugyanakkor kiszá-
míthatatlanabbá vált az éle-
tem. Aki a képernyôn van,

azt sokan irigylik, úgy képze-
lik, hogy gondtalan a munká-
ja, sok érdekes emberrel talál-
kozik, sztár lesz. Még sincs
hiányérzetem, sôt, inspirál,
hogy mindazért megküzdök,
amit velem kapcsolatban az
emberek sikernek könyvel-
nek el. Amikor televíziós vol-
tam, egyik mûsorból estem a
másikba, nekem magamnak
ezért nem kellett harcolnom.
Sorsomnak köszönhetôen
gyakran kerültem kapcsolat-
ba olyan emberekkel, akik
újabb és újabb TV-mûsorok-
ba hívtak, mert láttak ben-
nem fantáziát. Végül önszán-
tamból jöttem el a Magyar
Televízióból. Elég lett abból,

hogy elmúltak alólam a mû-
sorok. Még erôszakot is vet-
tem magamon, megpróbál-
tam egy-két TV-s vezetôhöz
bemenni, jelezni, hogy itt va-
gyok, tele energiával, tudnék
még sok mindent csinálni.
Kibújtak a válasz alól.  Min-
dig mindenki biztosított ar-
ról, hogy szeretnek, tisztel-
nek. De munkát nem tudtak
adni. Úgy lett vége, mint egy
szerelemnek: az egyik fél
még mindig száz körömmel
ragaszkodik a másikhoz, de
az már nem szereti. Voltam
annyira józan, hogy megkér-
dezzem magamtól: meddig
fussak még utána. Eljöttem,
fájó szívvel és sírva, de azt
erôsítettem magamban, hogy
emelt fôvel kell távozni. Mi-
után a tévézést abbahagytam,
ott volt a nagy kérdés, hogy
mit tegyek. Korábban nem
igazán gondolkodtam el
azon, hogy mi másba kellene
belefogni, mi az, ami izgat.
Utólag már tudom, hogy ez
helytelen volt. Nem kezdtem
el idôben rádiózni, az írott
sajtóban dolgozni, nem nyi-
tottam üzletet. Kitöltötte az
életemet a tévézés, aztán jöt-
tek a gyerekek, s amikor ôk
picik voltak, még nagyon so-
kat foglalkoztattak, tehát már
ezért sem törtem ilyesmin a
fejemet. Sokan óvtak, hogy
mi lesz a karrieremmel, ha
gyereket hozok a világra.
Mondtam, ha kellek, akkor
gyerekestôl is jó leszek, ha
pedig nem, akkor nekem úgy
is megfelel. Szerencsére soha-
se gondoltam, hogy belehal-
nék, ha nem lehetnék tévés.  

–  Hogyan lett Endrei Juditból
könyvkiadó?

– Gyerekkorom óta szeretek
olvasni (többet költök köny-
vekre, mint ruhára). Ennek
ellenére nem saját ötletem-
bôl kezdtem el írni. 1998 ok-
tóberében jöttem el a tévétôl,
s decemberben egy vacsorán
vetette fel az egyik barátunk,
hogy nekem könyvet kellene
írnom. Meglepett a gondolat,
mert nem tudnék és nem is
akarok pletykakönyvet meg-
jelentetni; az életemben rá-
adásul semmi olyan nem tör-
tént, amin csámcsogni lehet-
ne. De közeledett az ezred-
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Nôkrôl nôknek ír
a hajdani mûsorvezetô
Endrei Judit mecénást keres



forduló. Én már kislányko-
romban kiszámítottam, hogy
én akkor negyvenhét éves le-
szek. Végül Anno 2000 cí-
men jelent meg a könyv s

olyan volt ez számomra,
mint egy mentôöv. Én va-
gyok benne, de mégsem ró-
lam szól. Többek között
összegyûjtöttem a világ cso-

dáit, kicsit kalendáriumszerû-
en receptekkel, az egészséges
életmódot elôsegítô taná-
csokkal láttam el az olvasó-
kat, nagy szerelmek történe-

tét írtam meg, férfi- és nôide-
álokat soroltam, divatdiktá-
torokat mutattam be. Köz-
ben Erika húgommal egyre
többet dolgozunk együtt,
gasztronómiai és hölgyfeszti-
vált szerveztünk itt Szent-
endrén, s idén lesz a harma-
dik évada a Skanzen Amfite-
átrumnak. A második köny-
vet már én adtam ki, mert
szerettem volna átlátni a
könyvkészítés egész mecha-
nizmusát. Magam tárgyaltam
a nyomdával, a hirdetôkkel.
Nem egyszerû feladat ez a
mai világban, mindennap,
akár egy-egy kudarc árán is
okosabb leszek. A kultúrához
támogatókat szerezni egyre
nehezebb. A nagy cégek és a
tehetôs emberek nem látták
még be, hogy ez nem üzleti
vállalkozás, hanem mecénási
feladat. Az adott cégnek is
presztízst jelent, ha egy szép
könyvvel vagy egy rangos
rendezvénnyel kapcsolódik
össze a neve.

Mátraházi Zsuzsa



■ – Olyan internetes tarta-
lomfejlesztésnek az elnevezé-
se, amelynek célja, hogy a
nemzeti irodalmak megis-
merhetôvé váljanak az euró-
pai felhasználók számára sa-
ját anyanyelvükön. Például a
magyar irodalomnak kiváló
mûfordításai vannak sok
nyelven. Mi elôvesszük eze-
ket a könyveket, felütjük le-
hetôleg a legjobb helyen, és
ízelítôt adunk belôle, egy kis
részlettel, versek esetében
esetleg teljes szöveggel. A Bá-
bel Web Antológia egy por-

tál lesz, most elkezdjük az
építését a „magyar irodalom
hollandul” tartalommal, má-
sodik lépésben a „magyar iro-
dalom oroszul” kerül föl rá,
és természetesen – miután ez
egy hosszú távra szóló terv –
más nemzetek irodalma is ré-
sze lesz az egésznek. Ezt a
portált úgy kell elképzelni,
mint egy táblázatot, amely-
nek a sorai az európai irodal-
mak, oszlopai az európai
nyelvek, a táblázat egy eleme
tehát egy bizonyos irodalom
egy bizonyos nyelven.

Ilyen gondolat még nem
volt, európai szinten sem, te-
hát igazi nóvum, és nagyon
jól beleillik ez a multikulturá-
lis világba. Valójában arról
van szó, hogy ha egy holland
barátomnak meg akarom mu-
tatni magunkat, akkor ne csak
a gyönyörû Duna-parti kilá-
tást mutathassam be, hanem
mondhassam: klikkelj ide, és
betekinthetsz a magyar iroda-
lomba is, hollandul. Ott meg-
találhat ötven, hatvan, száz
szemelvényt, ráadásul két
nyelven, azaz magyarul és
hollandul, mint a bilingvis
könyvekben.

Az antológia szerkesztési el-
ve, hogy maga az élet szer-
keszti, azaz csak abból a mû-
bôl kerül rá szemelvény,
amelynek már létezik az adott
– esetünkben elôször ugye
holland – nyelven fordítása.
Ez sem kevés. Hollandul léte-
zik fordítás Esterházy Péter-
tôl, Illyés Gyulától, Füst Mi-
lántól, Pap Károlytól és foly-
tathatnám a sort. Az is hosz-
szabb távú céljaink közé tarto-
zik, hogy magyar nyelven be-
lekóstolhassunk majd mond-
juk a norvég irodalomba.

– Ilyen nagy horderejû elképzelés
megvalósításához sok pénz kell.
Hogyan tudják finanszírozni?

– Az elindulásban az Infor-
matikai és Hírközlési Miniszté-
rium e-Tartalom pályázatán el-
nyert támogatás segített min-
ket. Kialakítjuk a portált, fel-
építjük a struktúráját, pályá-

zunk vele az Európai Uniós e-
Contact pályázaton, ehhez a
pályázathoz megnyertünk
együttmûködésre nemzetközi
partnereket, és ezzel európai
szintre emelkedik a tervünk.
Angol, osztrák, orosz, luxem-
burgi partnerekkel folytatjuk a
felépítést és a fejlesztést. A fi-
nanszírozás és az önfenntartás
forrásainak a megteremtésére is
alakítottunk ki üzleti elképze-
lést, ennek egyik lényeges eleme
a nemzetközi méretû internetes
könyvkereskedelem, vagyis a
portálon megismert mûveket
elektronikus könyvesboltok
árusítják majd, másik fontos
anyagi forrás maga a portál lesz,
a táblázat hasonlathoz vissza-
térve, egy-egy elem elfoglalásá-
ért „helydíjat” kell fizetni.

K. J. 
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T U D Ó S Í T Á S O K

Internetes Bábel tornya
Világpremierre készülôdik a Typotex Kiadó a világhálón: idén lép az
internet nyilvánossága elé a Bábel Web Antológia. Votisky Zsuzsát,
a Typotex Kiadó igazgatóját kérdeztük: mi is az?

■ Ladányi János és Szelényi Iván A kirekesztett-
ség változó formái – Közép- és délkelet-európai ro-
mák történeti és összehasonlító szociológiai vizs-
gálata c. kötetét mutatta be március 17-én a Pallas
Páholyt zsúfolásig megtöltô közönségnek Vitányi
Iván országgyûlési képviselô, aki kultúrakutató tu-
dósként a könyv értékeinek felmutatása mellett
csupán a szerzôk által használt kultúraértelmezés-
hez fûzött szelíd kiegészítô megjegyzést. A Napvi-
lág Kiadó gondozásában megjelent mûben a szer-
zôk azt mutatják meg, hogy sem az etnikai csopor-
tok közötti határok, sem a szegénység és az etnikai
hovatartozás közötti összefüggés nem szükségsze-
rû és nem megváltoztathatatlan jellegû társadalmi
jelenségek.

A képen (balról jobbra) Gellériné Lázár Márta
(Napvilág Kiadó), Szelényi Iván, Vitányi Iván

és Ladányi János
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Grandpierre Attila:
Életünk és a Mindenséget
átható rend
■ Grandpierre Attila, az ismert csillagász,
író és zenész elôzô könyve az élô Világ-
egyetemrôl emlékezetes sikert aratott. Új
könyve az Élô Világegyetem Könyvének
folytatása, és egyben életünkre, életveze-
tésünkre történô alkalmazása. Szemben
az Élô Világegyetem Könyvével, amely
hatezer példányban fogyott el, az „Éle-
tünk és a Mindenséget átható rend” egészében közérthetô, min-
denkihez szóló, népszerû önsegítô, ismeretterjesztô könyv. Élve-
zetes stílusa közkézen forgó kézikönyvvé teheti ezt az életközeli s
egyben Kozmosz-közeli mûvet. Mindennapi életünk kérdéseire
éppúgy alapos és részletes válaszokat ad, mint életvezetésünk
hosszú távú kérdéseire: mi az igazi boldogság titka, hogyan érhet-
jük el az üdvözülést, az önmegvalósítást, milyen szerepet játszik
Isten az életünkben, hogyan lehet az Isten létét közérthetô ala-
pokra helyezni, miben áll örök emberi lényegünk, mi adja embe-
ri méltóságunkat, életünk emberi dimenzióit, hogyan építhetjük
fel jövônket, szól a szeretet képességérôl, önazonosságunk helyre-
állításáról, arról, hogy „ki vagyok Én?”, gondolkodásunk megala-
pozásának módszerérôl, a filozófia, a tudomány, a vallás és a mû-
vészet egyesítésérôl, az Átfogó Kultúra világmozgalmáról, a csa-
lád jelentôségérôl, az élet végsô kérdéseirôl, honnan jöttünk és
hová megyünk, és a hétmilliárd csillagtelep világáról.

2350 Ft

Barrus Könyvkiadó, Balogh Edit és Fekete András
1158 Bp., Klebelsberg u. 67., e-mail: fekete.mate@axelero.hu
Telefon: 06 70 312-3024, fax: 342-4311

K Ö N Y V I S M E R T E T Ô  H I R D E T É S

T U D Ó S Í T Á S O K

A Typotex Kiadó közleménye

■ Ezúton hozzuk a szakmai nyilvánosság tudomására,
hogy a Magyar Könyvklub a nyilvánosan meghirdetett ha-
táridôig, azaz 2004. március 15-ig, valamint a február 2-án
írt saját ütemezésétôl eltérôen nem fizette ki az 1 829 231 Ft
elismert tartozását a Typotex Kiadónak.

■ Kertész Ákos, állandó szer-
zônk a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje
(polgári tagozata) kitüntetést
kapta március 15-e alkalmá-
ból, és most jelent meg a fran-
cia fordítása A tisztesség ára
címû regényének is. Két ok ar-
ra, hogy szerzônkkel együtt
örüljünk: sok szeretettel gratu-
lálunk Kertész Ákosnak.

■ Hangzó Helikon címû új sorozatát egy rögtönzött koncert
keretében a Helikon Könyvesházban mutatta be a Helikon Ki-
adó. A sorozatban elôször Kányádi Sándor versei jelentek meg
könyvben, CD-vel együtt. A lemezen a Kaláka együttes elôadá-
sában hallhatók a megzenésített versek. A folytatás is jónak ígér-
kezik: Cseh Tamás Ady verseit énekli, Sebestyén Márta magyar
népdalokat ad elô, Sebô Ferenc Nagy László költeményeivel je-
lentkezik. Kányádi Sándor a bemutatón azt mondta: a versek
megzenésítésével a költészet tér vissza eredeti formájához, és le-
het, hogy ez a költészet jövôje...
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F Ü L S Z Ö V E G  – A  K I A D Ó K  A J Á N L A T A

AA  BBaarr rruuss   KKöönnyyvvkk iiaaddóó  aa jjáánn llaattaa
Ani Nikolova: A bolgár tengerpart

A fiatal bolgár idegenvezetô szerzô rajong
a magyar turistákért. Telefonszámát és e-mail

címét is megadja az útikönyvben, személyes
kapcsolatot ajánl fel. Gyönyörû tengerpart,

kitûnô ellátás, hihetetlenül olcsó árak.
Ára: 1980 Ft

Veress István:
Kutyatartás, nevelés
A 100 legfontosabb
tudnivaló
A kutyatartók „Spock
könyve” minden alapvetô
kérdésre válaszol.
Ára: 1780 Ft

Grandpierre Attila:
Életünk és a mindenséget
átható rend
Részletes leírást lásd a 7. oldalon.

BARRUS KÖNYVKIADÓ Balogh Edit és Fekete András
1158 Budapest, Klebelsberg u.67.

Telefon: 06 70 312-3024. Fax: 342-4311
E-mail: fekete.mate@axelero.hu

Hirdetésfelvétel
Elôfizetés:
466-0703

RRoozzvváánnyyii  DDáávviidd::
TTiittkkooss  hhaaddmmûûvveelleetteekk
ppéénnzzttáárrccáánnkk  eelllleenn
A kiadvány, akár a keres-
kedôk ötletkönyve is le-
hetne, mégis a vásárlók-
hoz szól, hiszen a külön-
bözô vevôátverési mód-
szereket és az azok elleni
védekezési lehetôsége-
ket ismerteti, humoros
stílusban. 
240 oldal, 540 Ft

KKiivvaagghhyy  KKrriisszzttiiáánn::
AA  mmaanniippuulláácciióó  
ttuuddoommáánnyyaa
A könyvbôl megtanulhat-
juk, miként lehet emberek
millióit manipulálni, befo-
lyásolni, igényeit ízlésünk
szerint formálni, s velük
hazugságokat elhitetni. A
könyv egy ironikus hang-
vételû társadalomszatíra,
amely rávilágít a mai vilá-
gunkat uraló média és po-
litika összefonódására és
visszásságaira.
160 oldal, B/6, 760 Ft

VVaallllaannaakk  aa  mmúúmmiiáákk

A modern technika segít-
ségével feltárulnak a mú-
miák legrejtettebb titkai.
Boncolással, ôsi DNS-ek
és kórokozók nyomainak
kimutatásával rajzolódik
ki a kép az ókori Egyip-
tom történelmérôl, az
emberek szokásairól,
mindennapi életérôl.
192 oldal, kve, 5498 Ft

SSzzaabbóó  PPááll  eemmlléékkeezzeettee
AAhhooggyy  lleehheett  
Szerk.: N. Pál József. 
EEmmlléékkeezzeett  ssoorroozzaatt
„Új nagy írót küldött a fa-
lu”...  Akik esszéikkel, ta-
nulmányaikkal ôt bemu-
tatják: pl. Illyés, Király Ist-
ván, Móricz, Sütô András,
Tamási Áron, Veres Péter... 
Kötve, illusztrált,
288 old., 2290 Ft

RReettkkeess  AAttttiillaa::
ZZeennééllôô  eezzrreeddkkeezzddeett  
ÁÁllaarrccookk  ssoorroozzaatt
Több mint félszáz zenei miniportré,
a Magyar Hírlapban megjelent in-
terjúkból: mint pl. José Cura,
Nyesztyerenko, Rosztropovics; és
Gregor, Marton Éva, Schiff András;
vagy Cserháti Zsuzsa, Pege Aladár.
Kötve, fényképekkel ill.,
Kb. 300 old., 2690 Ft

JJeennnnyy  CCaarrrroollll  
((MMeegg  CCaabboott))::  
„„MMoonndddd  mmeegg  aa  VVöörröössnneekk””  
((TTöökk  jjóó  kköönnyyvveekk))
A 16 éves Suzie 2 hete él Kalifor-
niában, s máris bulik forgószele
ragadja magával. Ám megjelenik
egy kísértet az ágyánál, és arra
kéri, találja meg a Vöröst. ...
240 old., kb.1690 Ft

DDrr..  MMaaggyyaarr  EElleemméérr::
KKeezzddôô  bbûûnnöözzôôkk
kkéézziikköönnyyvvee
Bár elsô látásra e könyv a
bûnözôvé válás rögös út-
ján elôforduló buktatók-
kal foglalkozik, mégis a
sorok közt lapuló
ironikus mondanivaló
sokszor többet árul el. A
szerzô több mint har-
mincéves praxisának ta-
pasztalatát írta le humo-
ros formában e könyv-
ben, melynek melléklete
egy bûnözôigazolvány is.
215 oldal, B/6, 970 Ft

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss::
WWiinnddoowwss  XXPP  
E közérthetô nyelvezetû
könyvecske segítségével
megismerheti a Windows
legújabb operációs rend-
szerének, az XP-nek keze-
lését. (Alapfogalmak, Win-
dows kezelés, programok,
fájlkezelés, beállítások,
stb.) A könyv kis mérete el-
lenére minden fontos dol-
got tartalmaz, amit a Win-
dows XP-rôl tudni kell.
256 oldal, B/6, 870 Ft

AAbbaahháázzii  VViikkttoorr::
SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaa
mmáásskkéénntt
Mivel életünket nemcsak
megkönnyíti, hanem
bosszankodásokkal telivé
is teszi a számítógépünk,
ezért e könyv a nehéz pil-
lanatokon segít át min-
ket. Ráadásul hátsó gon-
dolataival, történeteivel
és humoros képeivel
egyúttal megpróbálja el-
venni a kedvünket is at-
tól, hogy számítógép kö-
zelébe kerüljünk. 
64 oldal, B/6,
keménytáblás, 1190 Ft

AAzz  iinntteelllliiggeenncciiaa
nnaaggyykköönnyyvvee
IQ, EQ, logikus, térbeli,
matematikai gondolko-
dás, térbeli látás, nyelvi in-
telligencia, emlékezôké-
pesség, önértékelés, észle-
lési gyorsaság, általános
mûveltség. Gyakorló- és
emlékezetfejlesztô felada-
tok, megoldásaik, tesztek.
220 oldal, kve, 2998 Ft

Cser Kiadó
1114 Bp., Károli G. tér 3.

Tel.: 209-2982
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Különös nap volt

■ Ültem a számítógép elôtt és
annak memóriájába pötyögtet-
tem bele gondolataimat a mind-
össze huszonhárom éves, szikrá-
zóan tehetséges Teslár Ákos elsô,
nyomtatásban megjelent regé-
nyérôl. Merthogy, aki elolvasta e
mûvet, az tudja, hogy bár két
vaskos regénye korábban is volt
már, az Ezeket kidobtam címû
opusz méretik meg elôször az ol-
vasók széles tömegei által, ezért
aztán bizonyára fontos –  gon-
doltam én –, hogy milyen érzé-
sek, sóhajok, felkiáltások kelnek elsôként az emberben e filozo-
fikus hajlandóságú, ugyanakkor egy vidám boncnok kellemes
adottságaival rendelkezô, önmaga és szerelmei, barátai lelkét-a-
gyát lefegyverzô mélységgel és hosszúsággal – mármint idôben
– meglékelô ifjú prózájának olvasása nyomán. 

Szóval ültem a gépnél és mély bölcsességeket vetettem a klavi-
atúrára, olyasmiket, hogy „a szerelem sötét verem”, meg hogy
„egy újszülöttnek minden vicc új”, meg azt, hogy „egy kamasz-
kori fejlôdésregény milyen mókásan tud hasonlítani egy ször-
nyecske születését és átalakulásait ábrázoló homokanimáció-
hoz”, vagy azt, hogy „az ifjú Werther kesergései még egy szelle-
mes, posztmodern relativitás-szósszal leöntve is kissé állottnak
tûnnek manapság”, és azt is, hogy „nem lehet egy egész regé-
nyen át arról írni, hogy hogyan fogom megírni azt a regényt,
hogy aztán a regény végén hosszú oldalakon keresztül elemez-
zem azt, hogy miért nem sikerült megírnom”, és különben is, én
magam csak magamnak vagyok ennyire fontos. Szóval pötyög-
tettem és pötyögtettem, és már egyre vénebbnek és egyre gono-
szabbnak és egyre begyepesedettebbnek éreztem magam –, ami-
kor valaki kivált belôlem, és odament az ablakhoz. Kinyitotta,
vagyis kinyitottam, ráültem az ablakmélyedésre, egyik lábamat
kilógattam a nyolcemeletes mélységbe, visszanéztem a számító-
gépnél vergôdô magamra és röhögni kezdtem. Aztán fogtam
magam, kiléptem az ûrbe, gondtalanul átsétáltam az elém táru-
ló panorámán, mígnem a horizont szélén magasodó Gellért-
hegyhez nem értem és lehuppantam rá. Ott túlnan Teslár Ákos
várt. – Na? – kérdezte szemrehányóan és kicsit vacogva a hideg-
tôl. A szemüvege párás volt.

– Otthagytam azt a hülyét – böktem a fejemmel a Duna má-
sik partja felé. 

– Mivel jöttél? – érdeklôdött. 
– A folyó felett egy kötelet találtam kifeszítve. Három ágból

volt összefonva, rá volt írva: ÉFA. Erôsnek látszott, nyugodtan
rá mertem lépni.

– Ez valami faipari reklám? – kíváncsiskodott Ákos.
– Ugyan. Érzelem, Filozófia, Abszurditás. Tudod, milyen szilárd

alapot adtak így együtt? Alig kellett egyensúlyoznom menetelés
közben. Talán kicsit hosszú volt az út. És te hogyan jöttél?

– Már nem emlékeszem. Nem figyeltem útközben, egyszer
csak itt voltam.

– Mintha megemberesedtél volna közben. Bár korábban nem
ismertelek.

– Aha. Errôl eszembe jut, hogy Fiszterdisz, a barátom, írt egy-
szer egy novellát. A Grand Canyonban játszódik, mindössze két
szereplôje van, ô meg egy szamár. Ott állnak ketten a kanyon
mélyén, körülöttük magasodik a szépséges, holdbéli táj, a szik-

lák susmorognak, mindegyikük egy-egy ember életérôl, fájdal-
máról, szerelmérôl, csalódásáról mesél, sokan jártak már itt, volt
aki lezuhant, volt aki megúszta, hányféle történet, hányféle kín,
de ôk nem figyelnek sehova, csak készülôdnek, egyre készülôd-
nek, a szamár áll megadóan, néha mellsô patáival megkaparja a
köveket, a barátom meg egyre csak rakja a csomagokat a szamár
hátára, már itt is lebukik róla a málha, amott is lehúzza a teher,
de nem baj, mindenre szükség van, nagy kirándulást terveznek
a környéken, maguk akarják megtapasztalni, milyenek az ösvé-
nyek, a meredélyek, milyen ott éjszakázni, és lehet, hogy….

– Na, kész vagy? – nyitottak be hirtelen a szobámba. 
–Ezeket kidobtam – mondtam kissé ingerülten, a szemétkosár-

ba hajítottam a vázlataimat, és új papírt tettem a nyomtatóba.
Az ablaknál valaki kuncogott.

Székely Anna
Teslár Ákos: Ezeket kidobtam
AB OVO Kiadó. 325 oldal

A Rózsák Atyja
■ A nyolcvan éven felüli,
Svájcban élô genealógus és he-
raldikus író legújabb regénye a
„Gyôztünk Mohácsnál” a tö-
rök idôk Európájába kalauzolja
olvasóit. A cím egyértelmûen
jelzi, hogy itt nem keresztény,
hanem muszlim szemszögbôl
fogjuk látni az eseményeket. E
muszlim igazhívô messzirôl ér-
kezik és életének csupán egy
rövid idôszakát tölti el tüzér-
ként az ottomán sereg magyar
hódításában. A magyar vonat-
kozás azonban lényegesen ke-
vesebb benne, mint a cím sejteti.  A regény hôse részt vesz a
mohácsi csatában és eljut Budára, ahol végül letelepszik. Gül
Babának, azaz a Rózsák Atyjának ismerik. A rózsa számára az
otthon és a kényelem szimbóluma. Hazájában, az andalúziai
Granadában rózsák között nevelkedik egy három nemzedéke
iszlám hitre tért kalmár családban. A keresztény hódítás elôl
elôbb az afrikai Melillába menekül, megtapasztalja a mame-
luk birodalom bukását, továbbmegy Egyiptomba, szemtanúja
a síita széthúzásnak. Végül az ottomán birodalomba vándorol
és a szultán szolgálatába áll. Dolgozik halkereskedôként, tit-
kárként, a török hadseregben tüzérként. Életútján keresztül a
16. századi Európa és iszlám világ számos jellegzetes képvise-
lôjérôl említést tesz az író: a Katolikus Királyokról (aragóniai
Ferdinánd és kasztíliai Izabella), Don Carlosról, azaz V. Ká-
rolyról, Kolumbusz Kristófról, a portugál hajósokról, II. Mo-
hamedrôl, unokájáról, Szelimrôl, II. Szulejmánról, Kansuh
mameluk szultánról, vagy Afrikai Leóról. Vajay Szabolcs – aki
számos heraldikai társaság, valamint a Máltai Lovagrend tagja
– több egyetemen oktatott mûvelôdéstörténetet. Alapos felké-
szültségrôl és kutatásról tanúskodik a regény: 220 oldalnyi re-
gényszöveget hatvan oldalas  glosszárium követ, melyben az
arab és török nyelvû kifejezések magyarázatát, valamint sze-
mélyek rövid életrajzát olvashatjuk, és ezt követi még egy
többnyelvû irodalomjegyzék is. A szövegben korhû kifejezé-
sek és elnevezések korhû helyesírással, illetve az arab nevek
vagy akadémiai, vagy kiejtés szerinti átírásával találkozunk,
ami szintén közelebb visz a kor szelleméhez.  Mindezek elle-
nére is a regény inkább egy tudós irodalmi vénájának megmu-
tatkozása, mintsem vérbeli regényíró lebilincselô alkotása. A

K Ö N Y V K I L Á T Ó

Magyar irodalom
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magyar olvasók számára ismeretlen és egzotikus vidékek és
szokások,  valamint a muzulmán gondolkodás megeleveníté-
se mégis érdekes olvasmányt ígér.

(szénási)
Vajay Szabolcs: „Gyôztünk Mohácsnál”
Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1700 Ft

Bábel tornya
■ Különös tisztelet övezi Lénárd
Sándort, aki mélységes emberségérôl
már oly sok írásában tett tanúbizony-
ságot. Azokról, akik távolból magya-
rok, manapság erôsen megoszlik a vé-
lemény, s minden mélyebb és seké-
lyebb eszmefuttatás helyett csakis
annyi, hogy ezek egyike sem illik rá.
Az ôserdôben élve maradni nem hit
és nem pártállás kérdése, a ragado-
zóknak nincs állásfoglalásuk, ezért el-
lenük védekezni csakis egyféleképpen
lehet. Ez a kiindulópontja Lénárd
életfilozófiájának is, amely ezúttal a
nyelvet simogatja, korholja. 

A kis könyvecske már önmagában is szokatlan. A fele szól csak
arról, mit gondol a szerzô, a másik fele pedig Siklós Péter rövid
életrajza Lénárd Sándorról, illetve a tanulmányokhoz illeszkedô
nélkülözhetetlen jegyzetek sokasága.

Így van ez rendjén. 
Annak ellenére, hogy az írások a nyelvekrôl, a magyar mellett

a karintiairól, a brazil portugálról, a botokud indiánokéról, a
franciáról, a római olaszról, az újlatinról, az amerikai angolról
és a micimackóiról szól, nem kell tartani attól, hogy száraz nyel-
vészkedés lesz osztályrésze az olvasónak. 

Kellemes, izgalmas, ízletes a találkozás Lénárd Sándor bölcses-
ségével. Mint mindig.

Bagota Edit
Lénárd Sándor: Egy magyar idegenvezetô Bábel tornyában
Typotex Kiadó, 319 oldal, 1750 Ft

Egzotikus boldogság
■ Rabindranath Tagoréról Ma-
gyarországon egyszerre tudnak
nagyon sokat és nagyon keveset.
Közismert tény, hogy járt ná-
lunk, Balatonfüreden sétányt ne-
veztek el róla, s az általa ültetett
fát a helybeliek büszkén muto-
gatják, mint idegenforgalmi ne-
vezetességet. Karinthy anagram-
mát faragott a nevébôl („a rab
ind dr. Anát a góré mögé vezet-
te”), s az egyik legismertebb ma-
gyar kabaréjelenetben részegség
és józanság határa átlépésének
mércéje éppen az, hogy a szereplôk képesek-e még kimonda-
ni Rabindranath Tagore nevét.

Ez volna az a sok, ami valójában kevés. Mert hát az 1913-as év
irodalmi Nobel-díjasáról, mint íróról s fôként Tagoréról, mint az
indiai függetlenségi mozgalom kivételes erkölcsiségû harcosáról,

aki a britek vérengzései miatt az angol királytól kapott bárói címé-
rôl is képes volt lemondani – jóformán semmit sem tud a mai át-
lagember. Rabindranath Tagoréról, akinek a két világháború kö-
zött szinte minden verses és prózai munkája megjelent magyarul,
valljuk be, elfeledkeztünk, ami fôként azért baj, mert méltatlanul
esett ki figyelmünk körébôl. Igaz, az ô Indiája olyan, mintha nem
is egy, de több száz év választana el tôle – csakhogy a romantikus
felszín alatt valódi drámák, igazi emberi konfliktusok lappanga-
nak, nemritkán olyanok, amelyek (talán Indiának az Európáénál
lassúbb fejlôdése miatt) még ma is elevenek, vagy legalábbis mos-
tani ellentétek forrásai. Egzotikus ez a világ, meglepôek a novel-
lák szereplôinek reakciói, de Tagore meglepô módon semmit sem
szépít meg és nem is ken el, keserûségére, tisztánlátására, a nyo-
morult sorsúak iránti szolidarítására a mai olvasó is rezonál. Azon
pedig egyfolytában csodálkozik, hogy az a két vezérlô eszme,
amely Tagore egész életmûvét áthatotta: a békesség és a humani-
tás, még ma is csak távoli ábránd, ha tetszik: szép hindu rege.

-a -a
Rabindranath Tagore: A boldogság ígérete
General Press Kiadó, Bp. 2003, 350 oldal, 1900 Ft

A hírneves
Lütyô Csirke kalandjai
■ Van abban valami csodálatos, ami-
kor az apa mesél a gyermekeinek. Lá-
zár Ervin és Gianni Rodari óta tudjuk,
hogy az apák is legalább olyan jól tud-
nak történeteket mondani gyermeke-
iknek, mint az anyák, igaz, kicsit más-
ként teszik ezt. Történeteiknek külö-
nös bája, hogy az apukák nagy kínjuk-
ban sokszor a hagyományos történet-
mesélés határait szétfeszítve, mind
formailag, mind tartalmilag bravúro-
san újat képesek nyújtani. Ilyen
(nagy)apa Dr. Székely Edgár is, aki or-
vosként (doktor bácsiként) kezdett el elôször történeteket monda-
ni gyermekeinek, kis pácienseinek. Saját bevallása szerint semmi-
féle nevelô célja nem volt ezekkel a kitalált történetekkel, csupán
szórakoztatni szerette volna családját (Lütyô Csirke és társai) és
betegeit. Ennek ellenére badarság lenne azt gondolni, hogy ezek
a rövid terjedelmû mesék feledhetô alkotások. Történeteibôl az
élet értelmét a szeretetben meglelô ember világlátása tükrözôdik,
valamiféle desztillált életbölcsesség, melyet nem megtartani, ha-
nem továbbadni akar az utókornak. Mindebbôl kikerekedhetne
akár görcsös moralizálás is, azonban a doktor bácsi számára az
élet egyszerre jelent komolyságot és önfeledt játékot. Éppen ezért
történeteit olvasva a kínai tanmesék derûs hangulata idézôdik fel
az olvasóban. Dr. Székely Edgár komolyan veszi a gyermekeket,
éppen ezért szólhatnak kedves történetei a lehetô legtermészete-
sebb hangvétellel a világ legkomolyabb dolgairól (Isten, halál),
ôszintesége és vidámsága a felnôtt olvasót is képes magával ragad-
ni a fantázia világába, ahol a szimbólumok nyelvén elbeszélt tör-
ténetekben az ember önmagára ismerhet. A SpringMed Kiadó ál-
tal megjelentetett mesekönyv valószínûleg nem fog bekerülni a
meseirodalom klasszikusi közé, viszont nagy erénye, hogy színe-
síti a gyermekirodalom palettáját, mindemellett pedig jó például
szolgálhat minden mesélni vágyó apukának.

Pompor Zoltán
Dr. Székely Edgár: Lütyô Csirke kalandjai – Így volt, nem így volt.
SpringMed Kiadó, 2004, 1480 Ft

Külföldi irodalom

Gyerekkönyv
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■ Az alábbiakban ismertetett
hat könyv közül magával a
húsvéttal egy kötet foglalko-
zik, a Kálvin János Kiadó Bibli-
ai történetek gyerekeknek c. kiad-
ványa. A még tíz éven aluli
mesehallgatóknak, -olvasók-
nak szóló kötet elsô részében
ötvenkét ószövetségi, a máso-
dik részében pedig ugyan-
ennyi újszövetségi történetet
találunk. A Pap Klára színes il-
lusztrációival közreadott bib-
lia-feldolgozásban természete-
sen szó van Az utolsó vacsorá-
ról, A Getsemáné kertjében
történtekrôl, Nagypéntekrôl,
Jézus feltámadásáról és
mennybemenetelérôl (Máté és
János evangéliuma, ill. az
Apostolok Cselekedetei alap-
ján) – értelemszerûen ezek tar-
toznak a húsvéti ünnepkört
meghatározó események közé.

Mivel a Biblia, mint a világ-
irodalom egyik legfontosabb
alkotása, tananyag immáron
az iskolában, jó segítséget
nyújt minél alaposabb megis-
meréséhez a Bibliai kislexikon
gyerekeknek c. kötet, amelyet
ugyancsak a Kálvin Kiadó gon-
dozott. Cecil Northcott munká-
ja nem elôször jelent meg ma-
gyarul, az elmúlt tíz esztendô
alatt hasznos, közkedvelt se-

gédkönyvvé lett, elsôsorban
persze a hitoktatásban.
„Nyolcszáznegyven címszó
alatt rövid, könnyen érthetô
magyarázatot ad bibliai esemé-
nyekrôl, földrajzi helyekrôl,
személyekrôl és fontosabb fo-
galmakról” – olvashatjuk az
elôszóban. A fordítás Fükô De-
zsô munkája, az illusztrációkat
Denis Wrigley alkotta.

Két gyönyörû és mindannyi-
unknak, (úgy értem: a meséket
alkalom adtán felolvasó) fel-
nôtteknek és a gyerekeknek
kedves mesegyûjteményt aján-
lok olvasóink figyelmébe. Az
Új- Palatinus Könyvesház által
kiadott Mackómesék ünnepi ki-
advány, egyszerûen irodalmi-
esztétikai-könyvészeti szem-
pontból. D. Szabó Mária válo-
gatta és szerkesztette a kötetet,
amelynek öt fejezetében ma-
gyar és külföldi (pl. angol,

csukcs, izlandi, japán, lett, ro-
mán) népmesék legjavát talál-
juk. A meseírók társasága
ugyancsak nemzetközi, íme
néhány név: A. A. Milne, Lev
Tolsztoj, Jacob Grimm, I. A.
Krilov, V. Bianki. A hazai mac-
kóirodalmat olyan költôk és
írók képviselik, mint Benedek
Elek, Csukás István, Janikovsz-
ky Éva, Kányádi Sándor, Kor-
mos István, Móra Ferenc, Tan-
dori Dezsô és Weöres Sándor.
A medvék, mackók, bocsok
kedves bumfordiságát, s egyéb
rokonszenves vonását nagysze-
rûen jelenítik meg Faltisz Ale-
xandra egész oldalas színes, és
fekete-fehér kísérô rajzai.

Arany László népmesegyûjte-
ményének javát tartalmazza a
Szép  magyar népmesék c. kötet
(valóságos album, Reich Károly

jellegzetes illusztrációival),
amelyet a Móra Kiadó jelente-
tett meg. Arany László
(1844–1896) mesefeldolgozá-
sainak értékeit hosszan lehet-
ne taglalni, de itt talán felesle-

ges is. Elég az, hogy ennek a
kötetnek ott kell lennie min-
den család könyvespolcán,
jobban mondva: minden gye-
rek kezében. Hiszen a Fehér-
lófia, a Pancimanci, A kiska-
kas gyémánt félkrajcárja, A kó-
ró és a kismadár, a Babszem
Jankó, A kis gömböc történe-
tének és szófordulatainak is-
merete nélkül nem azok az ér-
zékeny, toleráns, igazságos fel-
nôttek leszünk, akikké kíván-
csi gyerekbôl lennünk kell.

Rudyard Kipling (1865–1936)
jómódú angol gyarmati tisztvi-
selô fia volt, aki gyermekkorát
Indiában töltötte. Angliai tanul-
mányai után egy idôre vissza-
tért oda. A lényeg az, hogy él-
ményeibôl 1894–95-ben meg-
született A dzsungel könyve c. re-
génye, vagyis inkább laza elbe-

szélés-sorozata, amelynek sike-
rén felbuzdulva további dzsun-
geltörténeteket, indiai állatme-
séket írt. Maugli, a dzsungelban
felnövô embergyerek története
a világirodalom jeles, minde-
nütt ismert darabja. Magyarra

Benedek Marcell fordította. Meg-
említhetô, hogy számos film-
változata, s nálunk musical-vál-
tozata is született. A regényt
most a Ciceró Könyvstúdió adta
közre a Klasszikusok fiatalok-
nak sorozatban.

Eva Ibbotson Vissza a folyóhoz
c. regénye az Amazonas cso-
dás, európai szemmel nézve
egzotikus világával ismertet
meg bennünket. A történet
ugyan 1910-ben játszódik, de
Maia Fielding esete idôtlen,
örök emberi (itt: gyermeki) ér-
zéseket, problémákat temati-
zál. Az árva kislány kikerül a
londoni nevelôintézetbôl, mi-
vel nyomára bukkantak a ro-
konainak. Igaz, Carterék a ten-
geren túl, Brazíliában laknak.
A nevelônôjére bízott Maia
érthetô izgalommal, de biza-
lommal utazik a rokonaihoz.

Annál inkább, mivel két ha-
sonló korú ikerlány is várja ott.
Maiának azonban csalódnia
kell bennük. Ellenben mellette
áll a fura küllemû és természe-
tû Miss Minton, akirôl sejthe-
tô, hogy valamilyen titok lap-
pang az életében. Ugyanakkor
a kislány már a hajón összeis-
merkedik egy vándorszínész fi-
úval, aki szintén nehéz hely-
zetben van. Majd barátságot
köt egy Finn Taverner nevû fé-
lig angol, félig indián fiúval,
akit mindenáron vissza akar-
nak vinni Angliába. A magán-
detektívek tervét valóságos
összeesküvéssel igyekeznek
meghiúsítani. Az izgalmas cse-
lekmény remek szórakozást
nyújt, a figyelmes olvasó pedig
ezen túlmenôen nagyon fon-
tos morális kérdésekkel szem-
besül. A mû Szántó András for-
dításában jelent meg az Ani-
mus Kiadónál.

Cs. A.

Húsvétra kínáljuk



■ – Milyen célkitûzéssel indult a
Platón-sorozat?

– Történetesen van néhány
olyan antik filozófiatörténettel
foglalkozó szakember az ország-
ban, aki hajlandó fordítani is.
Korábban kizárólag klasszikus fi-
lológusok tolmácsolták magyarul
ezeket a mûveket, ám a filozófiai
szempontokat nem vették kellô-
képpen figyelembe. Fordításaik
szépek, de amint egy filozófiai
szempontból releváns kérdés ke-
rült elôtérbe, szinte biztosan fél-
refordították. Az 1943-ban meg-
jelent Platón Összes Mûveiben,
majd 1985-ben egy háromköte-
tes, még „összesebb” kiadásban
is bizony akadtak gyenge fordítá-
sok. Ezért arra gondoltunk, hogy
kellene csinálni egy olyan teljes
fordítást, melybe a régi, jó fordí-
tásokat átvesszük, a kevésbé jókat
újrafordítjuk, és mindenekelôtt
kommentárokkal látjuk el a dia-
lógusokat. Van még egy újdonsá-
ga ennek a sorozatnak, ami az
eddigi hazai kiadásokra nem volt
jellemzô. Minden dialógus elôtt
megjelenik a dialógus gondolat-
menete. Olyan, mint egy térkép:
útmutatást ad arra nézve, hogy
honnan indulok el és hová fogok
megérkezni. 

– Miért van szükség kommentá-
rokra?

– A kommentárok és a gondo-
latmenetek szükségességét egy
személyes élményemmel szeret-
ném megvilágítani. A 60-as évek-
ben, amikor gimnazistaként el-
kezdtem Platónt olvasni, elég ke-
vés dialógushoz lehetett magya-
rul hozzáférni, mivel az 1943-as
kiadást még az OSZK-ból is el-
lopták. Régi, a Franklin Társulat
kiadásában megjelent dialóguso-

kat olvashattam, és közben egy
sor kérdés és bizonytalanság fo-
galmazódott meg bennem. Pél-
dául: miért van az, hogy Szókra-
tész mindig csak kérdez, miért
vált egyik témáról hirtelen a má-
sikra, mi az oka annak, hogy sok
dialógus váratlanul abbamarad
anélkül, hogy a beszélgetôk meg-
fogalmaznák a választ a beszélge-
tés elején föltett kérdésre. A té-
mához kapcsolódó monográfi-
ákban nem találtam megoldást.
Úgy éreztem, itt valami olyanról
van szó, amit rajtam kívül min-
denki tud, ezért restelltem meg-
fogalmazni ezzel kapcsolatos ké-
telyeimet. Egy mai gimnazista
vagy egyetemista éppúgy szem-
besülhet ezekkel a kérdésekkel.
Kollégáimmal együtt azon a vé-
leményen vagyunk, hogy ennek
megválaszolására szükséges a
kommentár. Ez a kommentár
nem tudományos, inkább a 19.
század német filozófiájának isko-
lai kiadásához hasonlítható. 

– A fülszöveg szerint eddig ma-
gyarul nem olvasható szövegeket is
tartalmaz a sorozat.

– Platónról szokás mondani,
hogy több mûve maradt fenn,
mint amennyit írt. Vagyis van-
nak olyan dialógusok, amelyek-
rôl biztosan tudjuk, hogy nem
Platón mûvei, és vannak bizony-
talan eredetûek is. Mivel azon-
ban az i. sz. II. század környékén
megszületett és megszerkesztett
Platón- korpusz a hamisítványo-
kat is magában foglalja, követke-
zésképpen egy teljes Platón-ki-
adásnak minden neki tulajdoní-
tott szöveget tartalmaznia kell. A
19. században a német filológia
szenvedélyesen kutatta, melyek
az eredeti és melyek a hamisított

Platón-mûvek. Óriási energiát
fektettek bele, talán hiábavaló-
an. Számunkra már nincs jelen-
tôsége, hogy az adott munka ere-
deti-e vagy sem, lényeg, hogy va-
lamennyi mû ugyanazt a szelle-
miséget reprezentálja.

– Milyen kiadásokból fordítanak?
– Mérvadó görög szövegki-

adás mindmáig kettô létezik:
John Burnet oxfordi Platonis
Opera c. kiadása, valamint a lip-
csei Teubner Kiadó Platón-so-
rozata, amelyet többen szer-
kesztettek.

– Milyen szempontok szerint je-
lentetik meg a dialógusokat?

– Kizárólag praktikus szempon-
tok határozzák meg a sorrendet.
Elôször azokat jelentetjük meg,
amelyekkel a legkevesebb munka
van, azaz ahol a régi fordításokat
fel tudjuk használni. De ha vala-
kinek szívügye valamelyik dialó-
gus újrafordítása, az elôre került.
Körülbelül öten-hatan vagyunk
fordítók. A kitüntetést én kap-
tam ugyan, de ezzel egyben a so-
rozatot is értékelték. A fordítók
között elsôként említeném meg
Horváth Juditot, akit az ógörög
nyelv és irodalom legavatottabb
hazai mûvelôjének tartok Ritoók
Zsigmond akadémikus mellett,
aki szerencsére szintén munka-
társa sorozatunknak. A platóni
életmûbôl eddig a Gorgiasz, A la-
koma, az Ión, a Menexanosz, a
Philébosz, a Theaitétosz (ami va-
donatúj fordítás), illetve a Na-
gyobbik és a Kisebbik Hippiasz,
valamint a Lakhész és a Lüszisz
jelent meg. A közeljövôben nap-
világot lát a Phaidrosz, a Szofis-
ta, a Szókratész védôbeszéde, va-
lamint az Euthüpron (szintén új
fordításban).

– Korábban Arisztotelésszel fog-
lalkozott.

– Arisztotelésztôl az Eudémo-
szi etikát és a Nagy etikát fordí-
tottam le, ám ezek semmilyen lé-
nyegi újdonságot nem tartalmaz-
nak Arisztotelész etikai fômûvé-
hez, a Nikhomakoszi etikához
képest. Szintén a Gondolat Kia-
dónak válogattam, szerkesztet-
tem és részben fordítottam egy
Sztoikus etikai antológiát, amely
viszont hézagpótló volt. Ariszto-
telésztôl magyarra ültettem még
A lélek címû munkát és néhány
kisebb lélekfilozófiai írást.

– Hogyan állnak a többi ókori fi-
lozófussal? Kiket szükséges még új-
ra- vagy lefordítani?

– Mindenekelôtt Arisztotelészt.
Arisztotelészbôl mindig rosszul
állunk, mert kevés mûvét fordí-
tották le magyarra, és a fordítások
nem mind használhatóak. Meta-
fizika címû fômûvének például
két magyar fordítása is van, de
egyik sem használható. Annak
idején két sorozatban gondol-
kodtunk, a másik Arisztotelész
lett volna. A Platón-sorozat azon-
ban kezelhetôbbnek tûnt, több
az olyan szöveg, amelyet csak át
kellett nézni. Az Arisztotelész-
szövegek fordítása óriási munka,
amely valószínûleg már a követ-
kezô nemzedékre marad. A má-
sodlagos irodalom terén viszont
szintén sokat javult a helyzet, lé-
teznek monográfiák Arisztote-
lészrôl, a preszókratikusokról
vagy a hellenisztikus filozófiáról.
Készülünk egy nagy Arisztote-
lész-olvasókönyv összeállítására
is, amelyben a legfontosabb szö-
vegek leglényegesebb részei kap-
nának helyet.

Szénási Zsófia
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Amikor Szókratész kérdez
Platón-sorozat kommentárokkal
Kifejezetten az iskolai oktatást szolgáló filozófiai sorozatot indított út-
jára az Atlantisz Könyvkiadó, amikor a 90-es évek végétôl Platón összes
mûveit az olvasást és megértést segítô kommentárokkal kezdte el megje-
lentetni. A sorozat egyik szerkesztôje, kommentárírója és fordítója Stei-
ger Kornél, az ELTE Ókori és Középkori Filozófia tanszékének vezetôje,
a közelmúltban elnyerte a Palládium Alapítvány tudományos díját. A
díjjal nemcsak az ô munkásságát, hanem az egész sorozatot értékelték.



■ – A jugoszláviai magyar iroda-
lom története c. könyvében Bori
Imre Vizuális kísérletek fejezetcím
alatt ír költészetedrôl: „...1969-
ben Szélmalomharc a Nappal cí-
mû képversével lépett fel, elsô kiad-
ványai pedig az 1970-es években a
vizuális kísérletezôk kedves nyel-
vén, angolul szólalnak meg címük-
ben, s ezek rendre, »közösségi«,
társszerzôs alkotások is.” Veled
kapcsolatban rögtön két folyóirat
juthat eszünkbe, az Új Symposion
és a Magyar Mûhely. Konkrétan
kik azok ebbôl a két körbôl, cso-
portból, akik (alkotó)társaid? És
kik a körön kívüli barátaid?

– Érdekes módon az Új Sym-
posion történetének két szaka-
szában is tagja voltam a szer-
kesztôségnek, elôbb grafikai
(1971–72), majd mûvészeti
szerkesztôként (1985–1991),
így alkalmam volt megismerni
a lap több nemzedékét. Ami-
kor nem szerkesztettem, akkor
szerzôként voltam jelen a lap-
nál, mígnem Sziveri János ki-
ebrudalta népszerûségnek ör-
vendô állandó rovatomat, az
Art Press-t. Mindkét sympós
korszakomnak voltak fényes
pillanatai, személy szerint és
alkotóként azonban inkább a
Bosch+Bosch kollektívájával
tudtam azonosulni, annak

megszûnte után (1976) pedig a
csoport alapítójához, Slavko
Matkovićhoz fûzôdô baráti
kapcsolatom bizonyult megha-
tározónak. A szabadkai illetô-
ségû Matkovićot egy helyütt
Szkárosi Endre a tiszteletbeli
magyar címmel tüntette ki;
magyarországi irodalmi-mûvé-
szeti kapcsolatokat ápolt, for-
dította Kassákot és erôsen kö-
tôdött az itteni kultúrához.
1994-ben bekövetkezett halálát
követôen Vojislav Despotov
újvidéki íróval kerültem szoros
viszonyba, aki nemzedékének
egyik legjobb költôje és próza-
írója volt – ô 2000-ben hunyt
el –, de jelentôs vizuális lírát is
maga után hagyott. E kapcso-
lat mûvészeti hozadékának
többek között Európa No. 2
címû regénye tekinthetô,
amelynek installációs és per-
former fôhôsét rólam, illetve
mûvészetemrôl mintázta. A
kötetet Magyarországon a
Masszi Kiadó jelentette meg
2003-ban, Bognár Antal fordí-
tásában. A Magyar Mûhellyel
annak utána kerültem szoros
kapcsolatba, hogy Párizsból át-
költözött Budapestre. Emberi-
leg és alkotóilag az aktuális
szerkesztôség vezéregyéniségé-
hez és fô mozgatójához, L. Si-
mon Lászlóhoz vonzódom
leginkább. Amihez ketten hoz-
zányúlunk, csak jó jöhet ki be-
lôle. A „földiek” közül Szath-
mári Istvánt, Szûgyi Zoltánt és
dr. Máriás Bélát kedvelem és
becsülöm, még ha különbözô
világokat képviselnek is. A friss
kapcsolatok mellett léteznek
több évtizedre visszanézôek is,
mint amilyen a Tóth Gáborral
való barátság. Róla frissiben je-
lent meg monográfiám
(Tot[h]al Art, Ráció Kiadó,
Bp., 2004).

– Vállalod-e a „közösségi” jelzôt,
ami – elképzelésem szerint – in-
kább a hagyományos versformálás
privilégiuma? Vagy éppen az a lé-

nyeg, hogy vizuális költészettel,
performansszal könnyebb a meg-
szokott költészeti, mûvészeti for-
mákba kissé belefásult „olvasókat”
aktivizálni, bekapcsolni egy gon-
dolat-körbe?

–  Az ún. neoavantgárd poé-
tikák mentén ugyanúgy ki le-
het tapintani a közösségi mi-
nôségeket, mint a hagyomá-
nyosabb keretek között. En-
nek az érzete különösen a per-
formanszmûvészek világában
formálódott ki, akik nomád
életet élnek, falkákban járják a
világot, figyelik egymás tevé-
kenységét és sokszor együtt is
dolgoznak. Az alkotókat világ-
szerte hasonló vagy azonos
problémák foglalkoztatják,
ezért a közösségiesség érzése
mindenütt határozottan meg-
mutatkozik. A kérdés csak az,
hogy térben hogyan mûködik
mindez. A nemzeti sajátossá-
gokat – így legkifejezettebben
a verbális nyelvet – affirmáló
mûfajok közösségi érzése min-
den bizonnyal földrajzilag
szûkebb, mint a nemzetközi
nyelvi mintákat hasznosító al-
kotói vonulatoké. Különben
úgy vélem, hogy valakibôl
nem azért lesz performer vagy
hangköltô, mert eleve eltökélt
szándéka a bomlasztás, a min-
denáron való másság megte-
remtése, hanem mert felismeri
magában eredendô alkati sajá-
tosságait. Van, akinek sikerül,
van, akinek nem. 

– A Vajdaságból, az Új Sympo-
sion szerkesztôi-szerzôi közül töb-
ben áttelepültek Magyarországra.
Te csak 2000-tôl élsz Budapesten.
Mi tartott Újvidéken olyan soká-
ig, vagy másképpen: végül is miért
döntöttél az eljövetel mellett?

– A kilencvenes évek elsô fe-
lének drámai pillanataiban al-
kalomszerûen gyakran itt tar-
tózkodtam. Innen láttam el a
családomat azokban a hiperinf-
lációs idôkben, amikor havi jö-
vedelmem 5 márkára csappant.

Amellett soha sem tudhattam,
mikor kapom meg a katonai
behívót. Kétszer is keresett a
katonarendôrség, véletlenül
úgy esett, hogy mindkétszer
Budapesten dekkoltam. Felesé-
gem aláírt egy papírt, hogy kül-
földön vagyok munkaviszony-
ban, utána békén hagytak. Ak-
koriban sok újvidéki barátom
költözött rokonokhoz, ismerô-
sökhöz, hogy kibekkelje a
mozgósítást. Budapesten nem
hiányzott a segítô szándék, de
segítséget leginkább azoktól
kaptam, akikre nem számítot-
tam. Biztattak, hogy vessem
meg a lábam, és minden való-
színûség szerint gyorsan állás-
hoz, lakáshoz jutottam volna,
ha a maradás mellett döntök,
mert létezett egy alapvetô meg-
értés és jóindulat a vajdasági
magyarok iránt. Mégsem így
döntöttem, mert bár az észér-
vek emellett szóltak, nem volt
meg bennem a kellô érzelmi
motiváció. Úgy gondoltam, a
háborúnak elôbb-utóbb vége
lesz. Mûvészként pedig soha
sem veszítettem el a kapcsola-
tot a nagyvilággal, a legsöté-
tebb háborús idôkben is sûrûn
felléptem a nyugati országok-
ban. Végül is 2000-ben, a bom-
bázást követôen jöttem át, ma-
gánindítékból, egy új érzelmi
kapcsolat varázsára. 

– Mûvészettörténeti írásokat
publikálsz, A konkrét költészet út-
jai (1977), Mûvészek és mûvésze-
tek (1987) és az Új idôk, új mûvé-
szet (1991) c. köteteid jelzik ez irá-
nyú törekvéseidet. Mi jellemzi al-
kotói és elméleti tevékenységedet? 

–  Erre nagyon nehéz lenne
röviden válaszolni. Alkotói ha-
bitusom egyik fô jellemzôjét, a
mûfaji átjárást nevezném meg
ezúttal. Az írást – az elméleti-
kritikait és a szépirodalmit egy-
aránt – mûvészetem egyik
összetevôjének tekintem, szá-
momra ugyanolyan kifejezô-
eszközök, mint a performansz,
az elektrográfia, az installáció
vagy a grafovizuális költészet.
Mint ahogy a modernista poé-
tikák között, úgy a kifejezôesz-
közök között sem teszek kü-
lönbséget, sôt, örömmel tölt
el, hogy többféleképpen meg
tudok szólalni. 

Csokonai Attila
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„Többféleképpen meg
tudok szólalni”
Beszélgetés Szombathy Bálinttal
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gen, ezek a dolgok: az ük-
apám és a kutyám valahogy
meghatároznak, keretet ad-

nak az életemnek. Én, aki mániá-
kusan racionalista vagyok, ezt
nem bírom megmagyarázni, de
tudom, hogy van. 

Nem árulok zsákbamacskát: ata-
vizmusról akkor beszélünk, ami-
kor valakiben váratlanul visszakö-
szönnek az ôsök tulajdonságai.
Ezt azért mondom, mert a
Schönstein ükapám haláláról szó-
ló családi legendát mindig olyan
igazi, megható zsidó történetnek
hittem, de hogy egy puli is… az
meg hogy lehet? A puli tán csak
nem zsidó?! 

Szóval Itzhok Schönstein vala-
honnan a mai Szlovákiából balla-
gott le a Vág völgyén Komáromig
mint tollas zsidó. Volt nagykari-
májú zsíros kalapja, fekete kaftán-
ja, azonkívül fekete szakálla és
hosszú göndör pajesza – ahogy il-
lik. Aztán hogy, hogy nem, Ko-
máromban megragadt, megháza-
sodott, órásmester lett; iparosként
befogadták, megbecsülték: becho-
ved városi polgárrá vált. A dager-
rotípián, ami megmaradt róla,
már ôszbe csavarodó rövid szakál-
la van, nagy, magyaros harcsaba-
jusza, keménygallért visel és cso-
kornyakkendôt. Igen derék egy
ember, nem is látszik rajta, hogy
zsidó. Azt beszélik, mikor már na-
gyon öreg volt, egyszerre eltûnt. 

De minden elôzmény nélkül.
Senki nem értette. Akkor már
„nyugalomba vonult”, vagyis a
boltban a fiai dolgoztak, s ô hát-
rakulcsolt kezében ezüstgombos
sétapálcával, keménykalapját az
ismerôsöknek sûrûn megemelve,
nagyokat sétálgatott a belváros-
ban; elôfordult, hogy ebédre
nem tért meg: beült valahová egy
könnyû ételre s hosszúlépésre va-

lamelyik öregúrral, így a család-
nak csak este tûnt föl a hiánya. 

Igen ám, de akkor, a tizenkilence-
dik század hatvanas éveiben még
egy olyan világvárosban is, mint
Komárom, az este azt is jelentette:
sötét. Sötétben pedig lehet ugyan
eltûnt polgárt keresni, de megtalál-
ni bajos. Volt, az igaz, valódi éjjeli-
ôr, botra akasztott lámpással a vál-
lán, aki óránként elénekelte, hogy

Hármat ütött már a óra, 
Mindenki térjen nyugovóra!
Tûzre-vízre vigyázzatok, 
el ne égjen a házatok!

Ô meg is lett bízva azzal, hogy
szóljon, ha látná, az öreg Schön-
stein urat, de reggelig nem talál-
kozott vele. 

Másnap aztán keresték, de hiá-
ba. Nem volt se a városban, se a
környékén, se égen, se földön.
Három hónap múlva jött a hír,
hogy valahol a Vág völgyében,
Komáromtól kétheti járásnyira
találtak az erdôben egy öreg zsi-
dót, hosszú fehér szakállal, pa-
jesszal, nagy karimájú, zsíros, fe-
kete kalapban, rongyos fekete
kaftánban, már alig azonosítha-

tó állapotban. De mivel Izsák
bácsi régi rongyai is eltûntek a
padlásról, biztos, hogy ô volt
az. Maradványait hazahozatták,
eltemették a komáromi zsidó te-
metôben. 

Szigligeten nyaraltunk azon a
nyáron, nem az Alkotóházban,
barátoknál, mert Boriska, az öreg,
tizenöt s fél éves pulim is velem
volt. Boriska már nem sok vizet
zavart, félig vak volt, majdnem
süket is, evett és aludt, ha póráz-
ra vettem, sétált egy kicsit. 

Egy nap eltûnt. Mondták, hogy
a szigligeti bekötôúton láttak egy
fekete kutyát poroszkálni a het-
venegyes út felé. Kocsiba vágtam
magam, és utána! Ösztönösen

Keszthely felé fordultam, és jól
tettem; Ederics után, már valahol
Becehegy magasságában értem
utol. Ôsszel aztán meg is halt.

Vajon milyen furulyaszót, mi-
lyen juhnyájbégetést hallott a sü-
ket fülével ô, aki sosem látott juh-
nyájat? Mi indította az öreg
Schönstein Izsákot arra, hogy föl-
botorkáljon a padlásra, magára
húzza a már ötven éve levetett
kaftánt, föltegye a nagy fekete ka-
lapot, és elinduljon a Vág mentén
vissza azon az úton, amelyiken
érkezett? 

A szent múltnak vajon milyen
vesztett boldogsága hívta ôket a
gyalázatos jelenbôl vissza oda,
ahová már sohasem lehet vissza-
térni – mielôtt végleg lehajtják a
fejüket? 

A B-kategóriájú pulit, akinek a
nagyanyja még pásztor volt, és a
nyughatatlan vándor zsidót?

Ükapámat és a kutyámat…

■ A „Szamizdat. Alternatív kultú-
rák Közép- és Kelet-Európában
1956–1989” c. kiállítás kísérôprog-
ramjainak keretében március 18-
án a Goethe Intézetben Hubertus
Knabe német történész elôadást
tartott arról, hogy a Stasinak (az
NDK Állambiztonsági Szolgálatá-
nak) voltak ügynökei, informáto-
rai Nyugat-Németországban is.
Dr. Knabe, aki a Szolgálat egykori
központi vizsgálati helyén mûkö-
dô Berlin-Hohenschönhausen
Emlékhely igazgatója, arról be-
szélt, hogyan hálózta be ez a gi-
gantikus megfigyelô- és elnyomó-
apparátus az NSZK kulturális éle-
tét. A két német állam újraegyesí-
tése után hamar eldôlt az keletné-
met állambiztonsági iratok sorsa,
bár sok aktát megsemmisítettek, a
megmaradt rengeteg anyag kutat-
ható, azokat vizsgálták és vizsgál-

ják. (H. Knabe Magyarországról is
írt egy sajátos útirajzot, és több kö-
tete szól az egykori NDK-ról, töb-
bek között: „Der diskrete Charme
der DDR. Stasi und Westmedien”
– Az NDK diszkrét bája. A Stasi és
a nyugati média, „17 Juni 1953.
Ein deutscher Aufstand” – 1953.
június 17. Egy német felkelés).

Azon nem csodálkozunk, hogy
a keletnémet írók közül többen
dolgoztak a Stasinak (amelynek
100 000 munkatársa és mintegy
kétszer annyi nem hivatásos infor-
mátora volt), de 1990 után az is
kiderült, hogy akadtak olyan
írók(-újságírók) nyugaton is, aki-
ket sikerült beszervezni. Az elô-
adó két konkrét esetrôl beszélt
részletesebben. Günter Wallraff,
akinek könyvei nálunk is sikeresek
voltak, a 60-as évek végétôl jelen-
tett a Stasinak. Az akták legalább-

is ezt bizonyítják, maga az író
nem ismerte el ügynöki tevékeny-
ségét. Talán még ennél is megle-
pôbb az a tény, hogy a Szövetségi
Köztársaság írószövetségének el-
nöke, Bernt  Engelmann is adott
információkat a Stasinak. Neki
több mint fél tucat könyve olvas-
ható magyarul, ezek részben tör-
téneti tanulmányok, (antifasiszta)
dokumentum-kötetek, részben
(antikapitalista) riportázsok. 

A leleplezettek között – jegyezte
meg az elôadó – kevesen vannak,
akik nyíltan és ôszintén beszélnek,
a legtöbben mentegetik magukat,
mindent az NDK nyakába igye-
keznek varrni.

A miniszteriális szinten megszer-
vezett keletnémet állambiztonsági
szolgálat persze honorálta a beszer-
vezettek munkáját, de azok nagy
része nem csupán a pénzért, vagy

elsôsorban nem azért tevékenyke-
dett, hanem (világnézeti-politikai)
meggyôzôdésbôl tette, amit kértek
tôle. Ez azt jelentette, hogy balo-
sok voltak, kritikátlan magatartást
tanúsítottak az „elsô szocialista né-
met állam”-mal szemben, ugyan-
akkor nagyon is kritikusak voltak a
kapitalista Szövetségi Köztársaság-
gal szemben. A nyugatnémet értel-
miség ôszintén tiltakozott a NA-
TO ellen, az amerikai fegyverkezés
ellen. Bôségesen kaptak anyagot,
amit a konzervatív, jobboldali pár-
tokkal, illetve politikusokkal szem-
ben fel tudtak használni. A Stasi
birtokában volt bôven felhasznál-
ható dokumentum a náci idôkbôl.
(Referátuma után Hubertus Kna-
béval az est moderátora, Dalos
György beszélgetett, illetve a kö-
zönség soraiból érkeztek kérdések
és hozzászólások.)

Csé

I

Kertész Ákos

Atavizmusok

Keletnémet állambiztonság és nyugatnémet írók
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■ Erôs a kísértés, hogy Sándor Iván
esszéinek és kritikáinak új gyüjteményé-
rôl Sándor Iván modorában próbáljak
beszámolni. Ez azonban csak felvillanó
s önmagát nyomban meg is semmisítô
ötlet: rá kell ébrednem tudniillik már az
elsô mondat megformálása elôtt, hogy
nem lennék erre képes. Paródiát (stilári-
sat), vagy inkább travesztiát (a tartalom-
mal csúfolkodót) talán – véres verejték-
kel – elô lehetne állítani s ha nem te-
szem, nem annak félelme tart vissza,
hogy netán sértôdés lenne belôle: Sán-
dor Iván imponáló gesztussal már az
elôszóban maga citál négy sort egy róla
készült paródiából, hozzátéve, hogy
„igaz”, de aztán ezt is – mármint a
gúnyversikét – képes egy gondolati csa-
varral beépíteni komoly mondanivaló-
jába, s lám: sértôdés nincs, tartalmi ho-
zadék van.

Akkor inkább maradok az egyszerû
„mezei” szemlézésnél, persze, csak outsi-
der módra, mert azt meg már az elején
illik bevallani, hogy a szerzô mûveltsége,
amely nemcsak túlterjed a nálunk hagyo-
mányosan kötelezô mûvek ismeretén,
hanem  mélységében is, kiterjedtségében
is elképesztô, sôt elképesztôen friss, szó-
val ez a mûveltség nyomasztó, máskép-
pen mondva imponáló és lenyûgözô, de
a recenzenst  lehetetlen helyzetbe hozza,
mert eleve kizárt, hogy mindazt ismerje,
amit Sándor Iván felhasznált (s felhasz-
nálás elôtt elemzett, más teóriákkal egy-
bevetve kontrollált) egy-egy írásához –
arról pedig, amirôl semmit vagy csak fel-
színesen tud, e sorok írójának nem szo-
kása beszélni, noha ez a hozzáállás ma
erôsen korszerûtlen. (Ez privát megjegy-
zés volt, vegyük úgy, hogy nem is mond-
tam.) Hanem annyi toldás még jár az
elôbbihez, hogy a szerzô által maga elôtt
görgetett mûveltséganyag korántsem
csak az irodalomra, nem is csupán az
irodalom irodalmára vonatkozik: filozó-
fia, festészet, zene, színház, film és a
mindezekrôl szóló munkák épp olyan
káprázatos gazdagságban vannak jelen,
mint ahogy a történelem és a politika
múlt- és jelenbeli recepciója is. Félreértés
ne essék, ez nem csak elismerés – ez
gyakran szinte lehetetlenné teszi a Sán-
dor Ivánnal folytatandó – és általa áhí-
tott, provokált – dialógust, mert az olva-
sónak az a benyomása (kisebbrendûségi
komplexusa) támad, hogy pingpong-
meccset lát, ahol a háló egyik oldalán a

bajnok áll, a másikon pedig nincs, aki a
labdát visszaüsse. S ez azért is kár, mert
olyan személyiség közre tartozó gondo-
latait zsúfolja magába ez a (harminc év
termésének eddig kötetben kiadatlan ré-
szét tartalmazó) válogatás, aki nem
annyira polemikus, mint inkább empati-
kus alkat, dialógusra vágyik, s nem meg-
semmisítô csörtékre. Aligha véletlen (e
tudatos szerzônél leginkább semmi sem
véletlen), hogy mi a könyv mottója: „Vé-
gül is azokról fogok beszélni, akiket sze-
retek” (Camus) – és Sándor Iván ezt
nemcsak ígéri, szinte maradéktalanul tel-
jesíti is. Csak azt ne képzelje az olvasó,
hogy fentiek egy dicséret- és hozsánna-
gyûjteményt jeleznek: a szerzô elsôsor-
ban azzal ismer el, hogy tudomásul vesz
és megörökít, odafigyel és lereagál vala-
mit vagy valakit. Ezen belül aztán sorra-
rendre megkeresi a félbehagyott, a to-
vábbépíthetô, a variálható gondolatokat
és felkínálja a párbeszédet, mintha azt
üzenné annak, akivel foglalkozik, meg-
rajzolja, akinek a munkáját méltatja,
hogy építsük meg együtt a szintézist,
lépjünk együtt egy grádiccsal följebb.
Belefér ebbe sok minden: a remek Kom-
lós Aladár-portré, Poszler Györgynek a
közgondolkodásban méltatlanul kevéssé
„használt”, noha hézagokat kitöltô, a
szellemi tunyasággal perlekedô, rendha-
gyó megközelítéseket invokáló életmû-
vérôl írt méltatásai, egy esszé, mely alatt
csillagos megjegyzés közli, hogy Füzi
László esszéje ihlette, Esterházy Péter
Bermuda-háromszögének termékeny ki-
egészítése Bermuda-„ötszöggé”, vissza-
visszatérô diskurzus a Gábor Miklós
naplóiból áradó inspirációkkal.

Sándor Ivánon tehát nem múlik, hogy
nálunk az istennek se alakul ki a napi
dolgok szintjét legalább valamelyest
meghaladó közgondolkodás, hogy igazá-
ból nem is próbálunk szembenézni az új
ezredév, az európai csatlakozás, az élet
minden területén jelentkezô paradigma-
váltás problémáival. Ebben a kötetben
(tekintve, hogy évtizedkrónikáiban és
más esszéiben már nagyon is szembené-
zett velük) lehetôleg kerüli a politikai té-
mákat, de egészen még innen sem zárhat-
ja ki ôket, hiszen a hazai szellemi élet
(már amit egyáltalán annak lehet nevez-
ni) folyton és kizárólagosan ezzel kényte-
len küszködni. Ahogy Sándor Iván fogal-
maz: „A politikai narkomániától egyre
szennyezettebb közéletben” élünk, ahol

– hiába minden – a „szellemi kakasvia-
dal” és „a bûnbakkeresés” a leggyakoribb
elfoglaltság. Más lapra tartozik, hogy
szerzônk, ha mégis olyasmibe ütközik,
ami, noha politika, nem tud rá nem ref-
lektálni, pompás bajvívónak bizonyul, s
olyan szellemi fölénnyel intézi el – egye-
bek közt – az antiszemitizmus, a minô-
ség iránt érzéketlen gyûlölködés megnyil-
vánulásait (például a bibói örökség elsin-
kófálása, vagy a jobboldal Kertész Imre
Nobel-díját követô alpári indulatkitöré-
sei esetében), mint Cyrano de Bergerac a
rátámadó bugrist. És mégis, a kiválóan
szerkesztett, mert ciklusról ciklusra fölfe-
lé ívelô kötetnek a zárófejezete az, ami a
legtartósabb rezonanciát kelti bennünk:
„Mi a magyar (író) most?” – mondja a
cím, s persze, ennél aztán jóval többet
ad, „az író” csupán szemléltetôeszköz az
értelmiségi, sôt, a Magyarországon élô
ember fogalmára. Az itt olvasható írások-
ból implicite azt értjük meg elsôként,
hogy minden mindennel összefügg, leg-
feljebb nem mindig vesszük észre, de ka-
punk felzaklatóan új szempontokat is a
világ értelmezéséhez. A Sándor Iván-
esszé egyik jellegzetessége, hogy még lát-
szólag hanyagul odavetett mellékmonda-
taiból is olykor a dolgok alapjait illetô
töprengések következnek: számomra pél-
dául így funkcionál az a megjegyzése, mi-
szerint „az iróniát, mint játékot kezdi le-
cserélni az irónia, mint etika”. S aki azt
hinné, hogy a „Nem Oidiposz, nem An-
tigoné, bizony Iszménénk a fôalak: mi-
ért?” cím az antik tragédiáról szóló el-
mélkedést rejt, téved, mert ez a Sándor-
értelmezte Iszméné nemcsak a mítoszt
segít jobban érteni, de földúsítja azt is,
amit Camus Közönyérôl gondolunk, s
bizony egy fiatal generáció mentalitásá-
ról is árnyaltabban fogunk vélekedni, ha
Iszménék nemzedékeként fogjuk fel
ôket. „A névadásra váró vonz” – mondja
könyve elején Sándor Iván, s mire a vé-
gére érünk, konstatáljuk magunkban,
hogy számos kortünetnek már más neve
van – a névadás, nyugtázhatjuk, sikerült.

Sándor Iván: Séta holdfényben
Tiszatáj, 2004, 409 oldal, 2750 Ft

Egy sikeres névadó
üzenete

O L V A S Ó S Z E M Ü V E G
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■ – Amikor elsô verseskötete megjelent, a világ épp
a rendszerváltással volt elfoglalva, a Dallamos fek-
vésváltó gyakorlatok vad, groteszk sôt abszurd, hu-
morba oltott, mégis tragikusan komoly világa azon-
ban szakmai feltûnést keltett. Nyolc évvel késôbbi
második kötete teljesen más hangot, más világlátást
képviselt, a Ragtime… pedig mintha e kettô szinté-
zise volna. Mi az oka – kiadói kényszerûségek vagy
tudatos költôi elhatározás –, hogy minden jelentke-
zése meglepetés az elôzményekhez képest?

– A verseim meglehetôsen sûrû anyagból
vannak; levegôs, áttekinthetô kötetszerkezetet
követelnek. Talán ez a közeg mutatja mindig
másféléknek ôket, kevésbé a nyelvi, poétikai
alakzatok. Igyekszem úgy szerkeszteni a köte-
teimet, hogy az egyes versek színei, fényei,
hangjai egymásra vetüljenek, meglepô, új ol-
dalaikról mutatva meg a motívumokat. 

– Még vázlatos életrajzából is kiderül, hogy az át-
lagosnál több mûvészet foglalkoztatja egyszerre. A
festô és a zenész például segíti-e Bodor Bélát, a köl-
tôt, s a versek meg  a próza nem szívják-e el az idôt
és az energiát a képektôl és a zenéléstôl?

– A zene és a képzômûvészet mûvelése elsô-
sorban a hallás, a látás – a közvetlen érzékelés
– különösségét, eredetiségét feltételezi. Én,
személyiségemnél fogva, inkább a tudatos
gondolkodásban vagyok eredeti. Zenéimnek,
képeimnek is inkább a gondolata volt érdekes
(amikor az volt), nem a faktúrája. Írás közben
a képszerûség, a ritmika és melódia a nyelvben
adódik. Így közvetlen áthatásról nem beszél-
hetünk. A más területe-
ken szerzett otthonos-
ság inkább az esztétikai,
elméleti gondolkodás-
ban segít. A más mûvé-
szeti ágak területén
szerzett gyakorlati ta-
pasztalat megvéd attól,
hogy szamár mûfajközi
metaforákra építsek
nagy ívû teóriákat.

– A Régi magyar re-
génytükör a XVIII. szá-
zadi magyar próza mások
által alig bolygatott vilá-
gába kalauzol. Nemcsak
érdekes olvasmány, de
mellbeverôen más is, mint
az Ön szépírói alkotásai:
itt a konvenciók elleni lá-
zadásnak nyoma sincs,
mintha csakis mûve hasz-
nosságát tartotta volna
szem elôtt. De honnét ez a
kitüntetett érdeklôdés a
hajdan regényei iránt?

– A magyar széppróza

történetének egyik legizgalmasabb korszaka ez!
Nagy élvezettel írtam róla. Nem hiszem, hogy
bármelyik mûfajban lázadnék a konvenciók el-
len, inkább azt mondanám, hogy a magam
nyelvét keresem minden mûfajban, és az persze
eltér a szokványostól. Itt sem tettem másként,
hiszen egy irodalmiság történetét elsôsorban
történetként – mulatságos, tragikus, megindító
történetként – igyekeztem elmondani, amikor
pedig a legkülönfélébb iskolák egyeznek meg
abban, hogy az irodalom tanulmányozását a
szigorú tudományosság szellemében kell foly-
tatni. Boldog vagyok, ha a könyvtárakban
könyvem agyonhasznált példányaival találko-
zom. Ezzel az irodalom egésze nyer.   

– Ötvenedik születésnapjára jelent meg regénye, a
Városablak. Ez a könyv minden ötletessége, bája,

játékossága ellenére sem könnyû olvasmány. Segít-
sen a megfejtésében azoknak, akik nem igazán
„vájtfülûek”: tulajdonképpen milyen szándék szül-
te elsô regényét? 

– Eddigi regényeimbôl csak részleteket pub-
likáltam, a többit eldobtam. Nem tetszettek
eléggé. A Városablakot szeretem. Akadnak,
akik nem találják könnyû olvasmánynak, de
én szívesebben hiszek annak az idôsebb pá-
lyatársamnak, aki azzal hívott fel, hogy rég
nem röhögött ennyit, és attól féltett, hogy
magukra ismernek és meglincselnek a törté-
net lézengô ritterei. Én abban reménykedem,
hogy olvasóim elfogadják: az elmúlt évtize-
dek történéseit komoly játékossággal, szeret-
hetô alakok szerepeltetésével lehet hitelesen
elmondani. Nem munkát kérek az olvasók-
tól, csak figyelmet. E nélkül szórakoztatni
sem tudom ôket.

– Min, vagy miken és milyen mûfajú alkotáson
dolgozik most? Mit olvashatunk Öntôl a legkö-
zelebb? 

– Tematikus köteteket állítok össze legfonto-
sabbnak ítélt száz–százötven tanulmányom-
ból. Egyelôre az avantgárd témájúra találtam
kiadót. Ki akarom dolgozni Hat párbeszéd az
olvasodalom elméletérôl címû könyvkezde-
ményemet. Ez egy irodalomelméleti munka,
aminek az az elképzelés a magja, hogy az em-
ber elôbb tanult meg olvasni – formákat jelek-
ként értelmezni, és azoknak jelentést tulajdo-
nítani –, mint írni. Így az irodalom fogalmá-

nak az „irodalmiság”-nál
is szélesebb értelmezésé-
hez igyekszem eljutni.
Írni akarok egy kismono-
gráfiát Takács Zsuzsa
költészetérôl – ez kizáró-
lag azon múlik, hogy
végre kapok-e rá ösztön-
díjat. Ötödik éve pályá-
zom eredménytelenül. A
legfontosabb tervem
azonban ismét egy re-
gény, mely sok színnel,
érzelemmel, érzéki be-
nyomásokba rejtett filo-
zófiával igyekszik meg-
idézni a XII. század vilá-
gát. Fôszereplôje arab
jogtudós és kereskedô,
aki Magyarországra is el-
vetôdik. Elsô változat-
ban már a végére értem,
de még sok munkám
lesz vele. És mindemel-
lett: igyekszem élni. Ez
mutatkozik a legnehe-
zebb feladatnak. 

Í R Ó F A G G A T Ó

NNááddrraa  VVaalléérr iiaa megkérdezte

BODOR BÉLA költô, író, esszéista, kritikus, drámaíró, képzô-
mûvész, zenész Budapesten született 1954-ben. Könyvesbolti el-
adó, grafikus a Zenemûkiadónál, rock- és dzsesszegyüttesekben
játszik, 1979-ben önálló kiállítása nyílik festményeibôl, grafiká-
iból, montázsaiból. (Egy kivételével minden könyve borítóját ô
maga tervezte). Elsô verseskötete Dallamos fekvésváltó gyakor-
latok címmel 1989-ben jelenik meg. Ezt követi 1997-ben A ne-
vek születése, illetve 2002-ben a Ragtime a Vérnôszô Barom-
mal. Közben, 2000-ben Régi magyar regénytükör I–II. címmel
egy „nem igazán szabályos” irodalomtörténeti monográfiát pub-
likál. Elsô regénye, a Városablak nemrég jelent meg. 1991–96
között az Élet és Irodalom kritikai rovatának munkatársa, majd
vezetôje volt. 1988-ban San Francis experience címû egyfelvoná-
sosával egy drámapályázat, 1994-ben egy esszéjével a Madách-
pályázat, egy másikkal 1995-ben az Ady Társaság pályázatá-
nak elsô díját nyeri el. 1999-ben Soros-ösztöndíjas. Munkássá-
gát 2000-ben Déry Tibor-díjjal ismerték el. 

Bodor Bélát
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■ Mostanában a szokottnál is gyakrabban kerül
a szemem elé Beck Ö. Fülöp közismert Mikes-
emlékérme. A süveges fejét tenyerébe hajtó,
mécsvilág mellett töprengve befele nézô Mikes
Kelemen remekmívû képe az 1908-ra elkészült
plakett nyomán a Nyugat címû folyóirat emblé-
mája lett. Az elmúlt hetekben sokszor kellett be-
pillantanom a Nyugat lapszámaiba, dokumentu-
maiba, kiadványaiba. Kosztolánczy Tibor Igno-
tusról szóló disszertációjától kezdve egy Ter-
sánszky Józsi Jenô-regény sajtó alá rendezéséig
sok feladat késztetett erre. S azon kapom ma-
gam, hogy jelen könyvszemlém „emblémájául”,
címéül is az éremre történô utalás felel meg, hi-
szen az áttekintett – 2000 lapnyi – szöveg így
vagy úgy kötôdik a Nyugathoz.

A Baumgarten Alapítvány Dokumentumok 1917-
1941 címû, három vaskos kötetet felölelô gyûj-
temény – 990 szemelvénnyel – az Argumentum
büszkesége, a szerkesztô, Téglás János nagy vállal-
kozása. Szigorú tudományossága és alapos filo-
lógiai vértezettsége ellenére (vagy inkább: rész-
ben annak folytán) ez az immár nélkülözhetet-
len forrás egy negyedszázad irodalmiságának „re-
génye” is. Irodalomszociológiai tükör, történel-
mi-irodalomtörténeti lenyomat. Anyaga a díj
gondolatának körvonalazódásával veszi kezdetét
– és a kurátor, Babits Mihály halálának esztende-
jével zárul. Ez tehát az intézmény nem teljes his-
torikuma, hiszen díjat és jutalmat még évekig
(1949-ig) osztottak. Sajátos módon Téglás Beve-
zetôje (mivel eredetileg másutt jelent meg és más
célra íródott) az I. kötet élén máris „a célját vesz-
tett alapítvány megszüntetésére” teszi a hang-
súlyt, jelezve, hogy 1950-ben a politikai-hatalmi
gépezet segélyek osztását még engedélyezte,
majd 1950. október 24-én kelt minisztériumi
véghatározattal pecsételt meg egy (tényleges fo-
lyamatát tekintve) huszonhárom éves hagyo-
mányt. Érdemes idézni az összegzést: összesen
„126 szépírót és tudományos írót tüntettek ki,
közülük ma már csak Csapodi Csaba, Szigeti Jó-
zsef és Takáts Gyula, illetve a magát »de iure, de
facto« Baumgarten-díjasnak valló Szabó Magda
él”. Természetesen a szerkesztônek meg kellett
írnia az 1941 utáni periódus krónikáját, hogy tel-
jesebb képet kapjunk. Az 1941-es határdátum
okát már említettük – s mivel e három kötet a Si-
pos Lajos által szerkesztett (az ELTE BTK Mo-
dern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén gon-
dozott) Babits Könyvtár 8., 9. és 10. kötete, az
1941 és 1950 közötti iratok közzétételére nyil-
ván csupán más keretek nyújthatnak lehetôséget.

Ha lehetséges is „visszafele olvasni” a Baum-
garten-díj történetét, jobban tesszük, ha idôben
elôre haladunk, vagy bele-belelapozgatva váloga-
tunk. Egy tragédiát kiragadva (303. számú és kö-
vetkezô közlések): „a Baumgartentôl” gondjai
enyhítését hiába remélô Cholnoky László 1929-
ben elkövetett öngyilkosságakor (a Dunába ug-
rott) egyik búcsúlevelében ezt olvashatták a fô-

kapitányság emberei: „Pirított semmi volt a ma-
gyar író utolsó vacsorája. A zsebemben van 70
fillér, azt csatolják a Baumgarten-alaphoz”.
(Mindez ne keltse azt a látszatot, hogy a Baum-
garten-dokumentumtár egy nemes elgondolás
kudarctörténete, vagy Babits elleni vádhalmaz.
Az irodalmi élet e szegmense éppen úgy csupa
ellentmondás, ahogy az érintett, bemutatott kor-
szak irodalmi intézményrendszerének egésze is.)

Schweitzer Pál iro-
da lomtör ténész
szakmai életét na-
gyobbrészt az Ady-
kutatásra tette fel,
de ez az elkötelezô-
dése nem vitte (szá-
mos céhtársával el-
lentétben) a költô-
höz rajongó pá-
tosszal, romantizá-
lón közelítôk tábo-
rába. Egy fájdalmas,

nagy élet jussa címû új könyvének (Gondolat) is
a majdnem-idézet a stilárisan legfelhangoltabb
pontja. Voltaképp a kutatói életút metszeteit
kapjuk az eltérô metódusú és változatos tárgyú
hét tanulmánytól. Az elsôt 1960-ból (Ady vers-
szerkezeteinek néhány kérdése), az utolsót 1997-
bôl (Ismeretlen Ady-vers az erdélyi román betörés-
rôl), s köztük olyat – Ady és Mylitta –, amely
nemrég teljes könyvnyi kidolgozást is nyert a
szerzô tollán.

A kötet a hatalmas tárgyismeret mellett fôleg
a szövegezési bravúroktól tökéletesen tartóz-
kodó pontosságával, kizárólag a közvetlen
szakmai feladatra és célra koncentráló zártsá-
gával parancsol tiszteletet. Schweitzer semmi-
féle zászlóra „nem hímzi fel” a poéta képét
(még irodalmi lobogókra sem).

Könyvének szinte rideg jellemzését ô maga
nyújtja a Jegyzetben, érzékeltetve, mint jelent
több mint négy évtized (a tudományos átren-
dezôdésekkel, új felismerésekkel, egyes megálla-
pítások esetleges „idejétmúlttá „válásával) az
írásaiból válogató szakember számára. Ugyanitt
megnevezi azokat, akik hatással voltak rá. Gim-
náziumi magyartanárát, Sós Júliát; egyetemi
szeminárium-vezetôjét, Bóka Lászlót; és a két-
szer két kötetnyi (de, sajnos, be nem fejezett)
Ady-monográfiát alkotó Király Istvánt. Beszé-
des tény, hogy Király már 1972-ben (Ady End-
re I–II.), egyetlen hivatkozás mellett is külön ki-
emelte Schweitzer tudósi érdemeit, majd 1982-
ben (Intés az ôrzôkhöz I–II.) már sokszor (tizen-
egyszer) írta le: „…amint Sch. P. rámutatott…”
(A tizenegy tizenkettônek tûnik, ám a Névmu-
tató készítôje egyszer összevétette Schweitzer
Pált – és Albert Schweitzert.) Az Ady-kutatás-
ban élvezett primátusára – még túlzott elôjoga-
ira is – kényes, filológusként csak a tökéleteset
értékelô Király nem dobálózott az elismeréssel.

Idézô ráutalásai mindig vagy a teljesítményt
méltányolták, vagy a további munkára serken-
tettek. Schweitzertôl átvett adatokra, okfejté-
sekre elôadásain is szívesen támaszkodott.

Új Ady-könyvünk szerencsés kezû összeállí-
tás, mert az irodalomtörténészek, tanárok,
versszeretô diákok „belügyének” vélhetô kér-
déskörök társaságában a regényesebb színek, a
biográfiai feltérképezések sem hiányoznak, el-
sôsorban Ady múzsáival kapcsolatban. Jóma-
gam az Ady vezérversei gondolatmenetétôl vil-
lanyozódtam fel leginkább. Egyrészt mert e
kötetnyitó költemények (köztük „maradék-köl-
temény” is) még tartogatnak titkokat. Más-
részt, mert maga a vezérvers mûszó is megér-
demli, hogy visszaiktassuk a használatba (és al-
kalmazzuk kortársi mûvek esetében is). Nota
bene: érettségi közeledtével ebbôl, valamint a
verstani-versszerkezeti tanulmányból (s A há-
borús élmény Ady költészetében alcímû publikáci-
óból) sok Ady-tétel remekül kidolgozható.

Memoár, novellák, portrék: így jelöli meg tár-
gyát a Burokban születtem címû kötet (noran),
amelyet Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona írása-
iból jó szemmel és okos rendben állított össze
Borgos Anna. Már
az is érdekes – az
Elôszóból ki is derül
–, miért ez a szerzôi
név áll a Harmosra
magyarosító Schle-
singer Ilona: a job-
bára Görög Ilona-
ként, Görög Illés-
ként jelentkezô
Kosztolányiné (az
egykori színésznô)
gyûjteményén. Az
általában férjének életrajzírójaként ismert Kosz-
tolányi Dezsôné kitûnô tollú írástudó volt, aki
azonban, híres és páratlan tehetségû férje olda-
lán, nem törekedett a nyomatékos literátori
identitásra. Özvegységre jutva sem az irodalmi
szereplés volt elsôdleges célja.

A novellák egy része napvilágot látott (általá-
ban a Nyugatban), de sok az újdonság. A Jenô,
s még egy-két másik a nagy életmûvekbe is át-
kerülhetne, s az önéletrajz is dús anyagú, biz-
tos lendületû, korfestô textus. Ezt az – ismét
csak egészében regényes – könyvet érdemes
„fonákjáról” olvasni. A Portrék kortársakról fe-
lôl. Írók, tudósok, színészek, színésznôk, írófe-
leségek elevenednek meg itt. Mennyi éleslátás!
Mennyi kicsinyesség! Mennyi gonosz odaszú-
rás! Mennyi beleérzô rokonszerv! És – legyen
szó Adyról, Krúdyról, József Attiláról, Déry-
rôl, Csinszkáról, Hatvany Lajos asszonyairól,
Móricz elsô és második feleségérôl, Karinthy
Frigyesné Böhm Arankáról és másokról – a
megbúvó kérdés, a viszonyítás mindig az: ki
voltam, vagyok én?

A könyöklô Mikes
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i



Kéthetenként több mint 5000 példány,
Kéthetenként több mint 10 000 olvasó
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Kérjük kedves olvasónkat,
aki az ábrán látható módon
címezte meg nekünk küldött
levelét, hogy tudassa nevét, címét
szerkesztôségünkkel, mert
elfelejtett feladót feltüntetni, a
borítékon és a levélben egyaránt.
Válaszlevelet szeretnénk küldeni
kedves olvasónknak.

Könyvhét szerk.

Libri sikerlista
2004. február 20. – március 4.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Karinthy Márton:
Ördöggörcs 1–2.

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

2. Frazier, Charles:
Hideghegy

Magvetô Könyvkiadó

3. Márai Sándor:
San Gennaro vére 
Helikon Kiadó

4. García Márquez,
Gabriel:

Azért élek, hogy
elmeséljem az életemet
Magvetô Könyvkiadó

5. Szabó Magda:
Für Elise

Európa Könyvkiadó

6. Szabó Magda:
Az ajtó

Európa Könyvkiadó

7. Cook, Robin:
Szélütés

I.P.C. Könyvek

8. Mayle, Peter:
Egy év Provence-ban

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

9. Réz András:
Válogatott

szorongásaim
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

10. Steel, Danielle:
Biztos menedék

Maecenas Könyvek

ISMERETTERJESZTÔ

1. Atkins, Robert C. Dr.:
Dr. Atkins forradalmian

új étrendje
HL Studio Kft.

2. Stahl Judit.:
Gyorsan,

valami finomat!
Park Könyvkiadó

3. Atkins, Robert C. Dr.:
Dacolj a koroddal!

Maecenas Könyvek

4. Burrel, Paul:
Királyi szolgálat

Jokerex Bt.

5. Stahl Judit.:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

6. Tóth Gábor:
Az E-számokról

ôszintén
Pilis-Vet Bt.

7. Geskó Judit (szerk.):
Monet és barátai
Szépmûvészeti

Múzeum

8. Horváth Zoltán:
Kézikönyv

az Európai Unióról
Magyar Országgyûlés

9. Váncsa István:
Váncsa István
szakácskönyve
Vince Kiadó

10. Fisch Gábor László: 
Házi kenyérsütés

Avex Kft.

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Fônix Rendje
Animus Kiadó

2. Janikovszky Éva:
Szalmaláng

Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Itt a tavasz
Santos Kiadó

4. Brezina, Thomas,
Nyár, tesók, zûrzavar
Egmont-Hungary Kft.

5. Húsvéti tojásfestés
Tóth Könyvkereskedés

6. Rees Celia:
Bûbájas Mary

Orlando Stúdió Kft.

7. Mackótestvér
Egmont-Hungary Kft.

8. Welton, Jude:
Monet

Park Könyvkiadó

9. A Gyûrûk Ura
– A király visszatér

Egmont-Hungary Kft.

10. József Attila:
Altató

Pro-Junior Kiadó

Szépirodalom:
1. Zikmund, Petr: Kórház a város szélén

húsz év múlva Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
2. Karinthy Márton: Ördöggörcs 1–2. Ulpius–Ház Kiadó
3. Frazier, Charles: Hideghegy Magvetô Kiadó
4. Christie, Agatha: A váratlan vendég Magyar Könyvklub
5. García Márquez, Gabriel:

Azért élek, hogy elmeséljem az életemet Magvetô Kiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
7. Erdély lelke. Erdélyi antológia Lazi Könyvkiadó
8. Esterházy Péter: A szavak csodálatos életébôl Magvetô Kiadó
9. Bánki Éva: Esôváros Magvetô Kiadó

10. Szabó Magda: Für Elise Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:
1. Atkins, Robert C. Dr.:

Dr. Atkins forradalmian új étrendje HL Stúdió
2. Monet és barátai Vince Kiadó
3. Honfoglaló. Magyarország legnépszerûbb

internetes kvízjátékának társasjáték változata AB-MM Kft.
4. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2004 OM-OFFI
5. Tóth Gábor: Az E-számokról ôszintén

Élelmiszereink árnyoldalai Pilis-Vet Bt.
6. Korom Gyula: Einstein tévedett!

Relativitáselméletek az ókortól napjainkig Ars Memorandi Ltd. 
7. Leonard, Dick: Európai Unió

Történet, szervezet, mûködés Geomédia Kiadó
8. Müller Péter:

Jóskönyv. Ji-king mindennapi használatra Dr. Herz Bt.
9. Csernus Imre–Dobai Benedek–Tárnok Alfonz: Drogma Mono Kft.

10. Horváth Ilona: Szakácskönyv Vince Kiadó

Ifjúsági és gyermek:
1. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Fônix Rendje Animus Kiadó
2. Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok Ceruza Kiadó
3. Brezina, Thomas:

Elvarázsolni a tanár urat? – nem gond! Egmont–Hungary Kiadó
4. G. Szabó Judit:

Hárman a szekrény tetején Móra Ferenc Könyvkiadó
5. Móricz Zsigmond: Állatmesék Papirusz Duola
6. Cini-cini muzsika

Óvodások verseskönyve Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Rowling, J.K.: Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó
9. Mackótestvér Egmont–Hungary Kiadó

10. Monet Park Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2004. március 1-13.

Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu

„A szabad akarat, mint az illúzió mellékterméke
még mindig eléggé szabad akaratnak tûnhet arra,
hogy irányítsa az emberi haladást és boldogságot
kínáljon. Hagyjuk ennyiben? Nem tehetjük.
A filozófusok nem engedik. Ezt mondják: tegyük fel,
hogy a természettudomány segítségével minden
rejtett folyamatot részleteiben megismerünk.”

Edward O. Wilson:
Minden egybecseng
4200 Ft, a kiadóban 15% kedvezménnyel

Képes Sport gyûjtemény egyben eladó.

Elsô példánytól az utolsóig

(1954–1992 január)

53 kötet  + 2 évfolyam bekötetlenül.

Telefon: 0670/202-1972



■ – Ez a családi-szakmai együttélés – amely manap-
ság nem ritkaság a könyvvilágban – valóban kölcsö-
nösen elônyös? Amit nem tud egyikük, tudja a másik?

– Olvasó emberek vagyunk, a könyvkiadás-ter-
jesztés fortélyait is igyekeztünk évtizedek alatt el-
sajátítani, és persze ismereteinket a piacgazdaság-
ban újratanulni, átalakítani. Azt tapasztaltuk: a
jó és szép könyv iránt az emberek továbbra is fo-
gékonyak. De természetesnek tartottuk, hogy ezt
árnyaltan értelmezzük. Vagyis tudtuk: „kinek a
pap, kinek a papné”. És e gondolat jegyében
igyekeztünk kiadónkat egyrészt „több lábra” ál-
lítani – tehát a szerkesztésen, kéziratgondozá-
son, könyvkiadáson túl nyomdai és reklámtevé-
kenységet is folytatunk, kiadványaink utóéleté-
ben is részt veszünk –, másrészt az olvasóközön-
ség számos rétegét szeretnénk igényei szerint
„megszólítani”.

– Aki jelen könyvpiacunkon akár csak némileg jára-
tos, úgy gondolhatja, mondjuk ókori klasszikusok meg-
jelentetésére csak nagy kiadó vállalkozhat, számítva a
veszteségre. „Középkategóriás” editorként milyen meg-
fontolás jegyében ennyire merészek?

– Ókori klasszikusok sorozatunkat Varietas
delectat címû, latin mondásokat tartalmazó kis
kötetünkkel kezdtük. Generációk kényszerül-
tek mellôzni az ilyen könyveket; az ennek nyo-
mán támadt hiányérzetet jelzi e könyvünk
nyolc kiadása. Eme felismerés jegyében vállal-
tuk Apuleius Védôbeszéd, Seneca A haragról, s
vállaljuk most Cicero Szónoklatok címû köte-
tének kétnyelvû közrebocsátását. S ha már je-
leztük, hogy „a változatosság gyönyörködtet”,
hadd említsük egy kiadói merészséget mutató,
másik sorozatunkat. A Nagy siker volt szériá-
ban egyebek közt ilyen nevek, mûvek szerepel-
nek: Edgar Lawrence Doctorow: Ragtime;
Hans Fallada: Mi lesz veled, emberke?; Abe
Kobo: A homok asszonya; Thomas Mann: Egy
szélhámos vallomásai; Alberto Moravia: A kö-
zönyösök; Stefan Zweig: Nyugtalan szív. Nagy-
szülôk, szülôk vonzó és bölcs olvasmányai; ha
úgy tetszik: nagy írók örökzöldjei új nemzedé-
keknek. Elképzelésünk bevált, szépre, jóra,
igazra még a „posztmodern” generáció is fogé-
kony. És az olvasók lebecsülésére hajlamos
„kultúrpesszimistákat” cáfolja Szép versek, szép
köntösben címû, velúrbársony díszkötésû, kü-
lönbözô nációk (angol, amerikai, görög, japán,
kínai, latin-amerikai, német, osztrák, spanyol és
persze magyar) szerelmes verseit tartalmazó so-
rozatunk kelendôsége is... Egyébként annyira
azért nem vagyunk középkategóriások, hiszen
évente közel száz kötetet publikálunk.

– Nézzük akkor a kiadó többi „lábát”. Ha jól tu-
dom, van további hét sorozatuk. Miért alkalmazzák
ezt a formát? És milyen szériákat kínálnak?

– Az olvasó szereti felismerni a maga könyve-
it, és nemcsak örömmel fogadja, forgatja, de szí-
vesen helyezi is ôket „testvérei” mellé a könyves-
polcra. Nem csupán tévésorozatokban, olvasmá-

nyos regények – azonos, vagy más szerzôtôl szár-
mazó – folyamában is kedvvel „megmártózik” a
szériák törzsközönsége. Világsikerek, Romanti-
kus regények, Különleges könyvek sorozatainkat
ezért úgy terveztük, hogy mindegyik mutassa a
könyvesboltok polcain, hogy itt a General Press
kínálja szerzôit; és az egyes bestsellertípusok el-
különülnek köntösükben is. A Világsikerek borí-
tója élénk színeivel, illusztrációjával izgalmakra;
a Romantikus regények pasztellje bensôséges él-
ményekre; a Különleges könyvek egyedi tervezé-
se históriára, egzotikumra, misztikumra utal. A
mai magyar szerzôk sorozat külseje puritán mó-
don esztétikus. Itt most mellôztük a „névsorol-
vasást”. De mondjuk Lisa Jackson, vagy akár Ka-
therine Stone neve jelzi: a külföldön oly népsze-
rû szerzôk könyvei nálunk is méltán váltak felka-
pottá. Lehet olvasni úgy, hogy minden szót
megrágunk, de úgy is, hogy egy ültünkben „fel-
faljuk”, amit kezünkbe vettünk. Mi mindkét fé-
le (és még sokfajta) olvasónak ajánlunk kedvé-
hez, ízléséhez, hangulatához illôt.

– Maradt még három említetlen sorozat. Kettô kö-
zülük kicsiknek, illetve kamaszoknak való, a harma-
dik tankönyvek sora. Más hasonlóktól miben külön-
böznek az önök ilyen könyvei?

– Sem egybemosódásig hasonlítani, sem min-
denáron különbözni nem akarunk. Gyermek-
könyveink keménytáblás, színes, remek kivitelû
kötetek, vagyis strapabírásra és élvezetszerzésre
egyformán alkalmasak. Mercé Aránega Tündér
szeretnék lenni; Boszorkány szeretnék lenni;
Szellem szeretnék lenni most megjelent kötetei-
nek címe önmagáért beszél. Osvát Erzsébet Me-
se, mese, móka címû könyvéhez sem kell kom-
mentár. Fel nem sorolt társaikkal együtt a mûfaj
klasszikusai. Farmer sorozatunk már küllemében
közli: farmerzsebbe férnek s bármikor elôkap-
hatja ôket a tinédzser olvasó buszon, metrón,
villamoson, vonaton, utcai-téri padon, bárhol.
Tankönyveink pedig a legkülönbözôbb korosz-
tályoknak kínálnak játékos vagy épp nagyon is
komoly ismereteket a betûvetéstôl a digitális
elektronikáig. Minôségüket, sajátosságukat
olyan tudósok garantálják, mint például Lovász
Gabriella olvasáskutató, Adamik Tamás nyel-
vész, klasszikus filozófus, Horányi Özséb kom-
munikációkutató.

– Eszerint kiadványaik népszerûségének titka: le-
gyen az embernek sok erôs, izmos lába, s az se baj, ha
mindegyik formásan vonzó...

– A titok talán csak ennyi: szerzôinken túl szer-
kesztôink, belsô és külsô munkatársaink is értik
a dolgukat. S még valami: nem bízunk semmit
a véletlenre. Terjesztôink, olvasóink már min-
den esztendô elején tudhatják: mikor, milyen új-
donságokkal jelentkezünk. És pontosak va-
gyunk, mint a greenwichi világóra.
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General Press Kiadó
Lantos Katalinnal
és Lantos Kálmánnal
beszélget Nádor Tamás
Generálni nyelvi elemek véges tárából szokás, s bár a könyvekbe
írható betûk száma végtelennek tetszik, a belôlük válogató óha-
tatlanul véges mennyiséget kell, hogy kötetekbe helyezzen. A Ge-
neral Press elnevezés így inkább generalitásra utal: általános,
vagy ha úgy tetszik, sokrétû kiadói arculatra. No meg arra: a cég
nem csupán könyvek létrehozója és kibocsátója, de egyéb tevékeny-
séget is végez. A férj a könyvtervezési-szépészeti-tipográfiai, a fe-
leség kiadói-gazdasági teendôkben járatosabb. De persze mindket-
ten régi mindenesek a szakmában. Szimbiózisuk élteti a céget.

K O L O F O N
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1111 találós kérdés. 8. bôv. kiad., Anno.
Kötött: 900 Ft 

44 híres eposz, verses regény, elbe-
szélô költemény. 6. kiad., Móra.
Kötött: 1850 Ft 

A

Ács Tibor: Bolyai János új arca – a ha-
di mérnök. [Segédkönyv a felsôokta-
tási intézmények számára]. Akad. K.
(Magyar tudománytörténeti szemle
könyvtára 30.) Kötött: 3890 Ft 

Adamik Tamás – Adamikné Jászó Anna
– Aczél Petra: Retorika. Osiris. (Osiris
tankönyvek) Kötött: 4500 Ft 

Albert Ernô: Szabad madár. Háromszé-
ki cigányoktól gyûjtött népköltészet és
levéltári okmányok. Charta. Fûzött:
1785 Ft 

Állatos mondókák. Anno. Kötött: 800 Ft 
A magyar költészet antológiája. Osiris.

(Osiris klasszikusok) Kötött: 5200 Ft 
A magyarországi iskolai értesítôk bib-

liográfiája. 12. köt. 1850/51–
1948/49: Modor – Nagyszombat. (A
magyar neveléstörténet forrásai 20.)
Fûzött: 400 Ft 

A magyarság virágai. Képes virágkala-
uz Rapaics Rajmund nyomán. Anno.
Kötött: 800 Ft 

Ambrus Péter: A Dzsumbuj. Egy telep
élete. Lazi. Fûzött: 790 Ft 

Amos, Sharon: Túlélô növények. Le-
gyôzhetetlen növények szélsôséges
körülmények közé. Totem. Kötött:
3980 Ft 

A Nibelung-ének. Ó-német hôskölte-
mény. Attraktor. Kötött: 3900 Ft 

Aránega, Mercé: Boszorkány szeretnék
lenni! General Press. Kötött: 1600 Ft 

Aránega, Mercé: Szellem szeretnék
lenni! General Press. Kötött: 1600 Ft 

Aránega, Mercé: Tündér szeretnék len-
ni! General Press. Kötött: 1600 Ft 

Autonóm közösségek a magyar törté-
nelemben. A Kiskun Múzeumban ren-
dezett konferencia elôadásai, 2003.
május 22–23. Kiskun Múz. Baráti Kö-
re. (Bibliotheca Cumanica 4.) Fûzött:
1750 Ft 

Az Európai Unió környezetvédelmi sza-
bályozása. Átd. kiad., KJK-Kerszöv.
(Környezetvédelmi kiskönyvtár 8.)
Fûzött: 4515 Ft 

Az Újvidéki Színház harminc éve. Fo-
rum: Újvidéki Színház. Fûzött: 1000 Ft 

B

Babay Bernadette: Svindli. Egy facér
férfi fortélyai. Lucullus 2000. Kötött:
1900 Ft 

Baka István mûvei. 1. Versek. Tiszatáj
Alapítvány. (Tiszatáj könyvek) Kötött:
2850 Ft 

Balogh Tibor: Nógrádi futball, 2002-
2003. Nógrád M. Sportági Szakszö-
vets. Fûzött: 790 Ft 

Barbier, Frédéric – Bertho-Lavenir, Ca-
therine: A média története. Diderot-tól
az internetig. Osiris. (Osiris kéziköny-
vek) Kötött: 3680 Ft 

Barcsay Jenô: Mûvészeti anatómia. 16.
váltl. kiad. Corvina. Kötött: 6800 Ft 

Barouche, Harold: A kék farkas legen-
dája. Inomi. (Távoli világok 3.) Fûzött:
1590 Ft 

Bék Gerzson – Csiffáry Tamás: Idegen

szavak és kifejezések kéziszótára.
Könyvmíves Kvk. Kötött: 1980 Ft 

Benedek Elek: A honfoglalás mondái.
Black & White K. Fûzött: 364 Ft 

Bengtsson, Frans Gunnar: Rôde Orm.
Történelmi regény: [egy igazi viking
kalandos élete]. Anno. Kötött: 1000 Ft 

Bereményi Géza: Legendárium. Hol-
nap. Kötött: 1900 Ft 

Bevezetés a buddhista filozófiába. Far-
kas L. I. Fûzött: 1800 Ft 

Bevezetés a buddhista megváltástan-
ba. Farkas L. I. Fûzött: 1800 Ft 

Bihon Tibor: Mutánsok. Black & White
K. Fûzött: 616 Ft 

Bihon Tibor: Vakság. Black & White K.
Fûzött: 616 Ft 

Blavatsky, Helena P.: Gyakorlati okkul-
tizmus. M. Teozófiai Társ. Fûzött:
2100 Ft 

Böhringer, Hannes: Mi a filozófia? Palati-
nus. (Folyam-könyvek) Fûzött: 1400 Ft 

Borgulya Istvánné – Barakonyi Károly:
Vállalati kultúra. [Felsôoktatási tan-
könyv]. Nemz. Tankvk. (Stratégiaalko-
tás 3.) Fûzött: 2400 Ft 

Brookmyre, Christopher: Elveszett pa-
radicsom. Palatinus. Fûzött: 1890 Ft 

Brown, Sandra: Engem szeress! Mae-
cenas. Fûzött: 999 Ft 

Büki Attila: Félvilág. Válogatott és új
versek. Xénia/ Örökség Kvmûhely.
Fûzött: 1900 Ft 

Butler, W. E.: A mágia magas iskolája.
Gyakorlati útmutató a szupranormális
képességek kifejlesztéséhez és hasz-
nálatához: [a mágus kiképzésének
módszere]. Hermit. Fûzött: 2700 Ft 

C

Child, Lee: Hiba nélkül. General Press.
(Világsikerek) Kötött: 1500 Ft 

Chopra, Deepak – Simon, David – Ba-
cker, Leanne: Rendhagyó szakács-
könyv. Több mint 200 recepttel és a
Chopra Center 30 napos étrendjével.
Édesvíz. (Életmód, egészségmegôr-
zés/táplálkozás) Fûzött: 2590 Ft 

Commin, Héléne: Lassie kölyke. Cice-
ró. Kötött: 1600 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: A feldeggi ár-
va. EX-BB K. (Hedwig Courths-Mah-
ler felejthetetlen szerelmes regényei)
Fûzött: 749 Ft 

Cs

Családorvosok kézikönyve, 2003. [Vá-
logatás a Medicus Anonymus tovább-
képzési rovatából]. Anonymus. (Biofil
könyvek) Kötött: 4200 Ft 

Csáth Géza: Lidércálmok. Lazi. Kötött:
990 Ft 

Csenkey Éva – Hárs Éva – Weiler Ár-
pád: Zsolnay ceramics. A guide for
collectors. Corvina. Kötött: 9900 Ft 

Csigó László – Földes Mária: Magyar
evangélikus templomok. Anno. Kötött:
1400 Ft 

Csukás István: Sün Balázs. Gyerekver-
sek. Gesta. Kötött: 1470 Ft 

D

Dér István: Beregi álmok. Raszter. Fû-
zött: 1050 Ft 

Detrekôi Ákos – Szabó György: Térin-
formatika. [Felsôoktatási tankönyv].
3. kiad., Nemz. Tankvk. Kötött: 3267
Ft 

Deutsch 1, 2, 3, 4 [elektronikus dok.].
Beszédfelismeréssel. Interaktív multi-
média. Premiere. (Talk to me) 

Deutsch [elektronikus dok.]: Anfänger.
(Új, bôv. kiad.) Interaktív multimédia.
Premiere. (Tell me more) Papírtok-
ban: 10990 Ft 

Deutsch [elektronikus dok.]: Anfänger.
(Új, bôv. kiad.) Interaktív multimédia.
Premiere. (Tell me more) Papírtok-
ban: 21980 Ft 

Deutsch [elektronikus dok.]: Fortgesch-
rittene. (Új, bôv. kiad.) Interaktív mul-
timédia. Premiere. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 10990 Ft 

Deutsch [elektronikus dok.]: Fortgesch-
rittene. (Új, bôv. kiad.) Interaktív mul-
timédia. Premiere. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 21980 Ft 

Deutsch [elektronikus dok.]: Mittelstufe.
(Új, bôv. kiad.) Interaktív multimédia.
Premiere. (Tell me more) Papírtok-
ban: 10990 Ft 

Deutsch [elektronikus dok.]: Mittelstufe.
(Új, bôv. kiad.) Interaktív multimédia.
Premiere. (Tell me more) Papírtok-
ban: 21980 Ft 

Donát Tamás: Éles-kanyar. Karriertörté-
net. Donát BT. Kötött: 2990 Ft 

Droppánné Debreczeni Éva: Az Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
története: különös tekintettel a könyv-
tári gyûjtemény alakulására. 1. 1877–
1933. OPKM. Kötött: 1200 Ft 

E

Egy csésze vigasz. Szívmelengetô, lé-
lekemelô és életünket gazdagító tör-
ténetek. Alexandra. Fûzött: 1299 Ft 

Elsô képes magyar szótáram. Anno.
Kötött: 800 Ft 

English [elektronikus dok.]: advanced.
Teljeskörû megoldás az egyénre sza-
bott nyelvtanulásban. Új, bôv. vált. –
Interaktív multimédia. Premiere. (Tell
me more) Papírtokban: 10990 Ft 

English [elektronikus dok.]: beginner.
Teljeskörû megoldás az egyénre sza-
bott nyelvtanulásban. Új, bôv. vált. –
Interaktív multimédia. Premiere. (Tell
me more) Papírtokban: 10990 Ft 

English [elektronikus dok.]: business.
Teljeskörû megoldás az egyénre sza-
bott nyelvtanulásban. Új, bôv. vált. –
Interaktív multimédia. Premiere. (Tell
me more) Papírtokban: 13732 Ft 

English [elektronikus dok.]: intermedia-
te. Teljeskörû megoldás az egyénre
szabott nyelvtanulásban. Új, bôv. vált.
– Interaktív multimédia. Premiere.
(Tell me more) Papírtokban: 10990 Ft 

English [elektronikus dok.]. Teljeskörû
megoldás az egyénre szabott nyelv-
tanulásban. Új, bôv. vált. – Interaktív
multimédia. Premiere. (Tell me more)
Papírtokban: 21980 Ft 

Erdei mesék. [Black & White] (Black
& White gyermekkönyvek) Kötött:
758 Ft 

Erdélyi Margit: A szerelem erejével.
[Szerelmes regény]. Anno. Fûzött:
620 Ft 

Erdélyi Margit: A szerelem szárnyán.
Anno. Fûzött: 620 Ft 

Erdélyi Margit: A szív hangjai. [Szerel-
mes regény]. Anno. Fûzött: 620 Ft 

Español [elektronikus dok.]: avanzado.
Interaktív multimédia. Premiere. (Tell
me more) Papírtokban: 10990 Ft 

Español [elektronikus dok.]: avanzado.
Interaktív multimédia. Premiere. (Tell
me more) Papírtokban: 21980 Ft 

Español [elektronikus dok.]: intermedio.
Interaktív multimédia. Premiere. (Tell
me more) Papírtokban: 10990 Ft 

Español [elektronikus dok.]: intermedio.
Interaktív multimédia. Premiere. (Tell
me more) Papírtokban: 21980 Ft 

Español [elektronikus dok.]: principian-
te. Interaktív multimédia. Premiere.
(Tell me more) Papírtokban: 10990 Ft 

Español [elektronikus dok.]: principian-
te. Interaktív multimédia. Premiere.
(Tell me more) Papírtokban: 21980 Ft 

Ez elment vadászni.... Népi mondokák,
népdalok, népmesék: [0-4 éves gye-
rekeknek]. Puedlo. Fûzött: 400 Ft 

Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa. Olofsson
Placid atya élete. Papirusz Book.
Fûzött: 1490 Ft 

F

Falk, Hedwig: A Genezis idején. Bete-
kintés az emberiség ôstörténetébe –
a Biblia és a régészet megvilágításá-
ban: egy kísérlet. Evangéliumi K.
Fûzött: 1050 Ft 

Faluba Kálmán – Gáldi László – Zava-
leta, Julio: Magyar spanyol kisszótár.
Váltl. lny. Akad. K. Kötött: 2500 Ft 

Fekete István: Zsellérek. Lazi. (Fekete
István mûvei) Kötött: 1800 Ft 

Felvételi tesztek és megoldások ma-
gyar nyelvtan és irodalomból négy-
osztályos középiskolába készülôk-
nek. Filum. Fûzött: 750 Ft 

Felvételi tesztek és megoldások mate-
matikából négyosztályos középiskolá-
ba készülôknek. Filum. Fûzött: 750 Ft 

Felvételizzünk együtt matematikából!
Hatosztályos gimnáziumba készülôk-
nek. Maxim K. Fûzött: 720 Ft 

Ferkai András: Ûr vagy megélt tér. Épí-
tészettörténeti írások. Terc. (Építé-
szet/elmélet 8.) Fûzött: 2500 Ft 

Flehmig, Anja: Szobanövények kivá-
lasztása és gondozása. Holló. Kötött:
2680 Ft 

Földi Pál: A halál 50 órája igaz történe-
te. Az ardenneki ütközet a valóság-
ban. Anno. Fûzött: 620 Ft 

Föld S. Péter: Miért nem bírjuk az ügy-
nököket? Pannonica. Kötött: 1290 Ft 

Follett, Ken: Könyörtelenül. Gabo.
Kötött: 1990 Ft 

Fónod Zoltán: Számvetés. Irodalmi ta-
nulmányok, kritika, közírás. Madách-
Posonium. Kötött: 1990 Ft 

Formális módszerek az informatikában.
Typotex. Fûzött: 3200 Ft 

Fowler, William: D-nap: az elsô 24 óra.
Hajja. (20. századi hadtörténet)
Kötött: 3500 Ft 

Français [elektronikus dok.]: confirmé A
+ B. Beszédfelismeréssel. Interaktív

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasz-
nú Társaság információs rendszere alap-
ján készült. A felsorolt könyveket a Könyv-
tárellátó már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhetôk a tár-
saság home lapján (www.kello.hu).

M E G J E L E N T  K Ö N Y V E K

2 0 0 4 .  F E B R U Á R  2 0 .  –  M Á R C I U S  4 .

Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!



multimédia. Première. (Tell me more)
Papírtokban: 21980 Ft 

Français [elektronikus dok.]: confirmé A
+ B. Beszédfelismréssel. Interaktív
multimédia. Première. (Tell me more)
Papírtokban: 10990 Ft 

Français [elektronikus dok.]: débutant.
Beszédfelismeréssel. Interaktív multi-
média. Première. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 10990 Ft 

Français [elektronikus dok.]: débutant.
Beszédfelismeréssel. Interaktív multi-
média. Première. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 21980 Ft 

Français [elektronikus dok.]: moyen A.
Beszédfelismeréssel. Interaktív multi-
média. Première. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 10990 Ft 

Français [elektronikus dok.]: moyen A.
Beszédfelismeréssel. Interaktív multi-
média. Première. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 21980 Ft 

G

Gárdonyi Géza: Ábel és Eszter. Fekete
Sas Kiadó. (Öregbetûs könyvek) Fû-
zött: 1260 Ft 

Gárdonyi Géza: Mai csodák. A termé-
szet mindenségébôl. Repr. kiad., Bar-
naföldi G. Archívum. Fûzött: 1390 Ft 

Gergely Éva: Erdélyi ízek. [2200 bevált
recept]. Összevont, bôv. kiad. Pro-P-
rint. Kötött: 3990 Ft 

Gerold László: Léthuzatban. Húsz év
száz kritikája az Újvidéki Színház elô-
adásairól. Forum. Fûzött: 1600 Ft 

Gleick, James: Káosz. Egy új tudomány
születése. 3. kiad. Göncöl. Kötött:
2499 Ft 

Görög Ferenc: A magyar nemzet törté-
nete. 2. kiad. [utánny.] Horizont. (Ho-
rizont könyvek [7.]) Kötött: 1200 Ft 

Granasztói György: A barokk gyôzelme
Nagyszombatban. Tér és társadalom,
1579-1711. Akad. K. (Város- és társa-
dalomtörténet) Fûzött: 2450 Ft 

Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az ele-
mek kémiája. [Felsôoktatási tankönyv].
1. ( 2. jav. kiad.), Nemz. Tankvk. 

Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az ele-
mek kémiája. [Felsôoktatási tankönyv].
2. ( 2. jav. kiad.), Nemz. Tankvk. 

Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az ele-
mek kémiája. [felsôoktatási tankönyv].
3. ( 2. jav. kiad.), Nemz. Tankvk. 

Griffin, W. E. B.: A háború katonái... és
asszonyaik, akiket szerettek. 7. kv. Új
nemzedék. Kötött: 1999 Ft 

Gy

Gyenes Emese, Cs.: Névsoroló: fiúk.
Pallas Antikvárium:Lícium-art. Kötött:
650 Ft 

Gyenes Emese, Cs.: Névsoroló: lá-
nyok. Pallas Antikvárium: Lícium-art.
Kötött: 650 Ft 

Gyôrffy Anna: Szállodatan. A szálloda

mint szolgáltatás: [Felsôoktatási tan-
könyv]. Nemz. Tankvk. Fûzött: 2660 Ft 

H

Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi
Pál: Magyar – német kéziszótár. Váltl.
lny. Akad. K., Kötött: 4900 Ft 

Hantz Lám Irén: A torockói konyha.
Ízek, szokások: 74 recept. Stúdium
Kvk. Fûzött: 1120 Ft 

Hargita kalendárium. 2004. Hargita Né-
pe. Fûzött: 1680 Ft 

Hoppe, Dieter: Papagájok. Zagora
2000. Fûzött: 1890 Ft 

Hornby, Nick: Egy fiúról. Európa. Kötött:
1800 Ft 

Horváth Barna: A jogelmélet vázlata.
Attraktor. (Historia incognita. Jogtudo-
mány) Kötött: 3600 Ft 

Horváth Ilona: Szakácskönyv. 9. után-
ny., Vince. Fûzött: 1295 Ft 

Hû maradok hozzád. Lengyel szerelmes
versek. General Press. (Szép versek,
szép köntösben) Kötött: 798 Ft 

I

Informatikai írástudás. ECDL oktató-
csomag. 6. kiad., Krea. (Krea intelli-
gens könyvtár) Fûzött: 14990 Ft 

Ismersz engem? Játékok. Santos.
Kötött: 360 Ft 

Italiano [elektronikus dok.]: avanzato A
+ B. Beszédfelismeréssel. Interaktív
multimédia. Premiere. (Tell me more)
Papírtokban: 10990 Ft 

Italiano [elektronikus dok.]: avanzato A
+ B. Beszédfelismeréssel. Interaktív
multimédia. Premiere. (Tell me more)
Papírtokban: 21980 Ft 

Italiano [elektronikus dok.]: intermedio
A + B. beszédfelismeréssel. Interaktív
multimédia Premiere. (Tell me more)
Papírtokban: 10990 Ft 

Italiano [elektronikus dok.]: intermedio
A + B. beszédfelismeréssel. Interaktív
multimédia. Premiere. (Tell me more)
Papírtokban: 21980 Ft 

Italiano [elektronikus dok.]: principiante.
Beszédfelismeréssel. Interaktív multi-
média. Premiere. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 10990 Ft 

Italiano [elektronikus dok.]: principiante.
Beszédfelismeréssel. Interaktív multi-
média Premiere. (Tell me more) Pa-
pírtokban: 21980 Ft 

J

Javaskönyv. "Harmadik Évezred". Kö-
tött: 3150 Ft 

Jólesz György: Rejtély Macskaváros-
ban. Fekete Sas Kiadó. (Öregbetûs
könyvek) Fûzött: 1050 Ft 

Jünger, Ernst: A márványszirteken. Eu-
rópa. Kötött: 1700 Ft 

Junker, Reinhard: Hogyan kapta csíkja-
it a zebra? Teremtés vagy evolúció?
Evangéliumi K. Fûzött: 450 Ft 

K

Kaiser László: Dr. Hársing Lajos. Hiva-
tása szinkrondramaturg. Hungarovox.
Fûzött: 1000 Ft 

Kammer, Elke: Menekülés a tengeren
át. Evangéliumi K. Fûzött: 900 Ft 

Kapa Mátyás – Székely Gergely: Törté-
nelem: felvételi tesztek és kérdések.
[A jogi és bölcsészettudományi karok-
ra, a tanárképzô fôiskolákra és a Köz-
gazdaságtudományi Egyetemre, va-
lamint az Államigazgatási és a Rend-
ôrtiszti Fôiskolára pályázók számára].
8. kiad. Corvina. Fûzött: 1550 Ft 

Karácsony Imréné: A természetbeni jut-
tatások, a költségtérítések és az adó-
kedvezmények elszámolásának 2004.
évi szabályai. Keriorg. Fûzött: 4200 Ft 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Jav.
kiad. Akkord: Talentum. (Talentum di-
ákkönyvtár) Fûzött: 498 Ft 

Kárpáti János: Bartók-analitika. Váloga-
tott tanulmányok. RÉT. Kötött: 2490 Ft 

Kästner, Erich: Három ember a hóban.
Holnap. (Ifjúsági könyvek)
Kötött: 1500 Ft 

Kast, Verena: Búcsú az áldozatszerep-
tôl. Európa. (Mérleg) Fûzött: 1600 Ft 

Kenyeres Zoltán: Korok, pályák, mû-
vek. Válogatott tanulmányok. Akad.
K. Kötött: 3500 Ft 

Kertész Judit: Spanyol – magyar képes
szótár. Anno. Fûzött: 560 Ft 

Kipling, Rudyard: A dzsungel könyve.
Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak)
Kötött: 1800 Ft 

Király József – Hidvégi Péter – Tasch-
ner Béla: Titkárnôk kézikönyve. Gya-
korlati kézikönyv titkárnôk, ügyfélszol-
gálati és önkormányzati munkatár-
sak, szakasszisztensek részére. Keri-
org. Fûzött: 4515 Ft 

Kiss András: Más források – más értel-
mezések. Mentor. (Erdély emlékeze-
te) Fûzött: 2380 Ft 

Kiss Judit: Érettségi irodalom: kulcssza-
vak. 4. kiad., Corvina. Fûzött: 950 Ft 

Kiss Tibor: Kék a szeme. Koncert 1234
Kft. Fûzött: 1495 Ft 

Klösz György – Lugosi Lugó László:
Budapest 1900, 2000. Vince. Kötött:
2495 Ft 

Kötelezôk röviden. 2. Kötelezô olvas-
mányok a gimnázium és szakközép-
iskola II. osztálya számára. [Voltaire,
Hoffmann, Puskin, Stendhal, Balzac,
Gogol, Katona, Vörösmarty]. Szukits.
Fûzött: 690 Ft 

Kötelezôk röviden. 3. Kötelezô olvas-
mányok a gimnázium és szakközép-
iskola III. osztálya számára. [Ibsen,
Flaubert, Tolsztoj, Dosztojevszkij,
Csehov, Jókai, Madách, Mikszáth,
Móricz]. Szukits. Fûzött: 740 Ft 

Kötelezôk röviden. 4. Kötelezô olvas-
mányok a gimnázium és szakközép-

iskola IV. osztálya számára. [Mann,
Kafka, Brecht, Bulgakov, Beckett,
Dürrenmatt, Kosztolányi, Németh, ör-
kény]. Szukits. Fûzött: 690 Ft 

Kötelezôk röviden. 5. Kötelezô olvasmá-
nyok az általános iskola 4–8. osztálya
számára. [Móra, Molnár, Gárdonyi, Jó-
kai, Móricz]. Szukits. Fûzött: 740 Ft 

Kovács Levente: Madách & Harag Ma-
rosvásárhelyen. Madách Imre: Az
ember tragédiája: Marosvásárhely,
Állami Színház, magyar tagozat: ren-
dezô: Harag György: bemutató: 1975.
január 17.: az elôadás létrejöttének
krónikája, mûvészi célkitûzéseinek,
színpadi magvalósításainak, eredmé-
nyeinek és visszhangjának elemzése.
Mentor. Fûzött: 1470 Ft 

Kôváry László: Erdély régiségei és törté-
nelmi emlékei. Horizont. Kötött: 858 Ft 

Közös nyelven ungon, berken. Néprajzi
játéktanulmányok a múlt évszázad
elejérôl. Pont. Fûzött: 2520 Ft 

Köztes képek. A filmelbeszélés színte-
rei. Scientia: Sapientia Alapítvány.
(Sapientia könyvek: bölcsészettudo-
mány 18.) Kötött: 2345 Ft 

Krishnamurti, Jiddu: Legyetek szerel-
mesek az életbe; Meditáció. Hermit.
Kötött: 2300 Ft 

Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen
könnyûsége. Európa. Kötött: 1900 Ft 

Kun Péter: Szelek szárnyán. A sztyep-
pei nomádok lovaskultúrája. Arkadas.
Kötött: 6000 Ft 

Kunszt György: Értékválság az építé-
szetben és a modern szakralitás. Vá-
logatott írások, 1962-2003. Terc. (Épí-
tészet/elmélet 6.) Fûzött: 2500 Ft 

L

Ladányi János – Szelényi Iván: A kire-
kesztettség változó formái. Közép- és
délkelet-európai romák történeti és
összehasonlító szociológiai vizsgála-
ta. Napvilág. Fûzött: 3200 Ft 

Lázár Ervin: A hétfejû tündér. 5. bôv. ki-
ad., Osiris. Kötött: 1880 Ft 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika.
3. kiad., Osiris. Kötött: 1680 Ft 

Levendel Júlia: Pannonráma. Dekame-
ron. 1. Liget. (Liget könyvek) 

Levendel Júlia: Pannonráma. Dekame-
ron. 2. Liget. (Liget könyvek) 

Lofting, Hugh: Doktor Dolittle és az álla-
tok. 3. kiad. Ciceró. (Klasszikusok fia-
taloknak) Kötött: 1600 Ft 

Losoncz Miklós: Európai uniós kihívá-
sok és magyar válaszok. Az EU-
csatlakozás várható hatásai Ma-
gyarország nemzetközi versenyké-
pességére. Osiris. (Osiris tanköny-
vek) Kötött: 3500 Ft 

Lukacs, John: Budapest, 1900. A város
és kultúrája. Kétnyelvû kiad. – Bilin-
gual ed. Európa. Kötött: 4200 Ft 
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 Ft elôfizetési díjért.
Kérem, küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

M E G J E L E N T  K Ö N Y V E K
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M

Madách Imre: Az ember tragédiája. Osi-
ris. (Osiris diákkönyvtár) Fûzött: 680
Ft 

Mádl Ferenc: Quo vadis Europa? A ma-
gyar államfô Európában: the hungari-
an head of State in Europe. KJK-Ker-
szöv. Kötött: 5250 Ft 

Magyarországi társadalmi – gazdasági
mozaikok az uniós csatlakozás kapu-
jában. Tanulmánykötet. PTE TTK
Földr. Int.: JGYF K. Kötött: 1323 Ft 

Makovnik Péter: Ásványbarát. Kristály-
múz. Fûzött: 700 Ft 

Mayer, Joachim: Balkon- és dézsás nö-
vények. Holló. Kötött: 2680 Ft 

McKinlay, Deborah: Kápráztatni kész.
[Harminc dolog, amit a nôk a szépsé-
gért, a cipôkért és a boldogságért
tesznek]. Gold Book. Kötött: 1499 Ft 

Migray Emôd: Bevezetés a buddhista
etikába. Farkas L. I. Fûzött: 1800 Ft 

Mikszáth Kálmán: A beszélô köntös. Ci-
ceró. Fûzött: 890 Ft 

Mitchell, David: Szellemírók. Ulpius-
ház. Fûzött: 2480 Ft 

Mitrohin, Vasilij: KGB lexikon. A szovjet
titkosszolgálat kézikönyve. Alexand-
ra. Kötött: 2999 Ft 

Molnár H. Lajos: Imágó. Regény.
Szépírás K. Fûzött: 2975 Ft 

Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Álta-
lános statisztika példatár. [Felsôokta-
tási tankönyv]. 1. (3. kiad.) Fûzött:
1512 Ft 

Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Álta-
lános statisztika példatár. [Felsôokta-
tási tankönyv]. 2. (3. kiad.) Fûzött:
1748 Ft 

Monet és barátai. [Kiállítás a Szépmû-
vészeti Múzeumban]: [Budapest,
2003. december 1. – 2004. március
15.]: [katalógus]. Vince: Szépmûv.
Múz. Fûzött: 5995 Ft 

Móra Ferenc: Daru utcától a Móra Fe-
renc utcáig. Holnap. Fûzött: 2300 Ft 

Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön.
Európa. (Európa diákkönyvtár)
Fûzött: 700 Ft 

Morton, Andrew: Diana igaz története –
saját szavaival. [Bôv kiad.] Gabo.
Kötött: 1990 Ft 

Mücher, Werner: Krisztus teste
vagyok. [Az Isten gondolata sze-
rinti gyülekezet]. Evangéliumi K.
Fûzött: 900 Ft 

Myss, Caroline M.: A lélek anatómiája.
Az emberi energiamezôk tudománya:
a gyógyító, harmonizáló finom-fizikai
erôk fölébresztésének hét fokozata.
Mandala-Séva. Fûzött: 2250 Ft 

N

Nádudvari Nagy János: Egy kis szere-
tet kéne még. Versválogatás. Mûvé-
szetbarátok Egyes. Fûzött: 1000 Ft 

Nagy Gergely: Magyar építészek. Kos-
suth. (Magyar örökség) Kötött: 1990 Ft 

Nagy István: Aki lemaradt a hajóról. Hét
Krajcár. Fûzött: 1300 Ft 

Nagy Pál: Forgatagos idôkben. Pályák,
mûvek, arcok, emlékek. Mentor. Fû-
zött: 1680 Ft 

Nemere István: Goebbels, a gonosz.
Könyvmíves Kvk. Fûzött: 850 Ft 

Nemere István: Hess, a rejtélyes.
Könyvmíves Kvk. Fûzött: 850 Ft 

Nemere István: Heydrich, a könyörte-

len. Könyvmíves Kvk. Fûzött: 850 Ft 
Nemere István: Vatikáni krimik. Bûnté-

nyek a kereszt jegyében. Allprint.
Fûzött: 2300 Ft 

Német Anikó: Helyesírási tanácsadó.
A magyar nyelv helyesírása és
nyelvtana: [helyesírási szótárral].
Váltl. utánny. Könyvmíves Kvk.
Kötött: 1980 Ft 

Neves mondókák. Aladártól Zsuzsan-
náig. Anno. Kötött: 900 Ft 

Nézô István: A zsidóság Kisvárdán. Kis-
várdai Városszépítô Egyes. Kötött:
5250 Ft 

Nietzsche, Friedrich: Így szólott Zara-
thustra. [Könyv mindenkinek és senki-
nek]. Jav. kiad. Osiris. Kötött: 3800 Ft 

Nikl, Martin – Busquets, Carlos: Kisoko-
sok mesekönyve. [Foglalkoztató me-
sekönyv]. Hemma. Kötött: 1320 Ft 

Northcutt, Wendy: A Darwin-díj. Mûkö-
désben az evolúció. Alexandra. Kö-
tött: 1799 Ft 

Northcutt, Wendy: Természetellenes ki-
választódás. Alexandra. Kötött: 1799 Ft 

Ny

Nyerges Julianna: Olasz – magyar ké-
pes szótár. Anno. Fûzött: 560 Ft 

Nyerges Julianna: Olasz nyelvkönyv.
Úton a nyelvvizsgához. Anno. Fûzött:
560 Ft 

Nyírô Erzsébet – Juhász Fruzsina:
Húsvéti ajándék. Alexandra. Kötött:
1499 Ft 

O

Orbán István, N.: Kisvárosi köd. Rasz-
ter. Fûzött: 875 Ft 

Ormós Zsigmond: A banya-sziklája.
Piatra-bábi: korrajz. Mentor. (Könyv-
barát) Kötött: 2520 Ft 

P

Palánkai Tibor: Economics of enlarging
European Union. Akad. K. (Transition,
competitiveness and economic
growth 6.) Kötött: 8200 Ft 

Palló Gábor: Zsenialitás és korszellem.
Világhírû magyar tudósok. Áron K.
Fûzött: 1280 Ft 

Petôfi Sándor költeményei. A költô
születése századik évfordulójának
emlékére.... Utánny. Laude. Kötött:
1400 Ft 

Plank Ibolya, Cs. – Hajdú Virág – Rito-
ók Pál: Fény és forma. modern építé-
szet és fotó, 1927-1950: [a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal és a Magyar
Építészeti Múzeum kiállításának ka-
talógusa, 2003. október 3. – novem-
ber 9., Mûcsarnok]. Kult. Örökségvé-
delmi Hiv. Kötött: 3800 Ft 

Pollmann Teréz: Olasz – magyar for-
dítóiskola. Eötvös J. Kvk. Fûzött:
2153 Ft 

Pribojszki Mátyás: Herfli suli. Szájhar-
monika iskola kezdôknek. Pribojszki
M. Fûzött: 3333 Ft 

R

Raden, Matthias: Rejtvényes barango-
ló. 1. Kedvenc állataink. [A baromfiud-
varban, az akváriumban, a terrárium-
ban, otthon]. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda) Fûzött: 1290 Ft 

Raden, Matthias: Rejtélyes barangoló.
2. Kalandozások. [Elsüllyedt városok,
kincskeresôk, sarkkutatók, felfede-

zôk, kalózok]. Tessloff és Babilon. (Mi
micsoda) Fûzött: 1290 Ft 

Radnik, Miro: A Föld. Novum. (Ablak a
világra) Kötött: 2700 Ft 

Rekettye Gábor: Az ár a marketingben.
KJK-Kerszöv. Kötött: 3654 Ft 

Réti István: A nagybányai mûvésztelep.
3. kiad. váltl. utánny., Vince. Kötött:
5995 Ft 

Roberts, Nora: Háborgó tenger. Gabo.
Fûzött: 1290 Ft 

Roberts, Nora: Halálos árulás. Gold
Book. Fûzött: 1298 Ft 

Roberts, Nora: Hazai vizeken. Gabo.
Fûzött: 1290 Ft 

Roberts, Nora: Hódító herceg. Harle-
quin. (A New York Times sikerszerzô-
je) Fûzött: 995 Ft 

Romániai magyar évkönyv. Szórvány
Alapítvány: Marineasa Kvk. Fûzött:
3780 Ft 

Rossier, Henri: Gondolatok Józsué
könyve, Bírák könyve és Ruth köny-
ve alapján. Evangéliumi K. Fûzött:
1200 Ft 

Royová, Kristina: Számûzetésben.
Evangéliumi K. Fûzött: 750 Ft 

Rumi, Galal ad-Din: Mint a felhô, mint a
szél. Százharminchat rubá'í. Mentor.
(Könyvbarát) Kötött: 1260 Ft 

S

Sándor Iván: Séta holdfényben. Tisza-
táj Alapítvány. (Tiszatáj könyvek) Kö-
tött: 2750 Ft 

Sáringer Károly: Sok szeretettel! Meg-
ható történetek. Pallas Antikvárium.
Kötött: 1998 Ft 

Schäffer János: Sí. Alpesi sí, sífutás, bi-
atlon, síugrás, snowboard. Papirusz
Duola. (Sport kezdôknek) Fûzött:
1550 Ft 

Schinharl, Cornelia: Wok. Vegetáriánus
ételek. Holló. (Könnyen, gyorsan, fi-
nomat) Fûzött: 950 Ft 

Senker, Cath: Így éltek az ókori görö-
gök. Tessloff és Babilon. (Pillantás a
múltba) Kötött: 2950 Ft 

Shakespeare, William: Szentivántól
Vízkeresztig. William Shakespeare
komédiái Jánosházy György fordítá-
sában. Mentor. Fûzött: 1820 Ft 

Shake, William: Lépre csalva. Alexand-
ra. Fûzött: 1199 Ft 

Slágermix. 4. Fûzött: 4167 Ft 
Spiró György: Koccanás. Scolar.

Fûzött: 1200 Ft 
Stevenson, Robert Louis: A kincses szi-

get. Európa. (Európa diákkönyvtár)
Fûzött: 750 Ft 

Sütô András: Egy lócsiszár virágvasár-
napja ; Csillag a máglyán; Káin és
Ábel. Mentor. Fûzött: 1400 Ft 

Sz

Szemán László: Lefejezett fejezetek.
A magyar darabolós gyilkosságok.
Pallas Antikvárium. Kötött: 1990 Ft 

Szénási Sándor István: Mesék Csipasz
majomról. Uránusz: Krúdy Irod. Kör.
Fûzött: 1925 Ft 

Szerelmi bölcsességek. Anno. Kötött:
860 Ft 

Szofilkánics Judit: Tanuljunk ukránul.
Nyíregyházi Fôisk. (Vice versa 2.) 
Fûzött: 2625 Ft 

Szôke József: Katicabogár. Egy leány
naplója és más elbeszélések.
Madách-Posonium. Kötött: 1500 Ft 

T

Tari István: Kiadó a keresztút. Versek,
képversek, grafikák. Forum. Fûzött:
1500 Ft 

Thinnes, Gerhard: Gyümölcsfák met-
szése. 2. kiad. váltl. utánny. Ciceró.
(Falu-kertész) Fûzött: 1500 Ft 

Tierra, Michael: Gyógyfüveskönyv. A
gyógynövényekkel foglalkozó tudo-
mányok legfrissebb eredményeivel:
[könnyen áttekinthetô teljes ismeret-
anyag a gyógyhatású növényekrôl].
Hunga-print. Kötött: 1400 Ft 

Tizenhat Ave Maria. [Kórusmûvek] Kon-
cert 1234 Kft. Fûzött: 1662 Ft 

Tótfalusi István: Idegen szavaink etimo-
lógiai szótára. Anno. Kötött: 1650 Ft 

Tótfalusi István: Kis magyar nyelvklinika.
Átd., bôv. kiad. Anno. Kötött: 976 Ft 

Tóth Elemér: Mese az aranykalapács-
ról. Mesék kicsiknek. Madách-Poso-
nium. Kötött: 1500 Ft 

Triolet, Elsa: A romfelügyelô. General
Press. (Nagy siker volt sorozat)
Kötött: 2000 Ft 

U

Uhl, Alois: Pápák gyermekei. General
Press. (Különleges könyvek) Kötött:
2500 Ft 

Újragondolni a romantikát. Koncepciók
és viták a XX. században. Kijárat.
Fûzött: 2400 Ft 

V

Vargas Llosa, Mario: A város és a ku-
tyák. Európa. Kötött: 2400 Ft 

Veresegyháziné Kovács Jolán: Híres
magyarok utolsó napjai. Anno. Fûzött:
620 Ft 

Veres László: A Bükk hegység hutatele-
pülései. BAZ M. Lvt.: BAZ M. Múz. Ig.
Fûzött: 2500 Ft 

Viga Gyula: Hagyományos ételek, ízek.
Mutatvány Borsod-Abaúj-Zemplén
megye táplálkozási kultúrájából. BAZ
M. Múz. Ig. (Múzeumi mozaik 4.)
Fûzött: 300 Ft 

Vincze Aranka: A háromlábú suszter-
szék meséi. Pallas Antikvárium.
Kötött: 600 Ft 

Vincze Aranka: A háromlábú suszter-
szék újabb meséi. Pallas Antikvárium.
Kötött: 600 Ft 

W

Weber, B. – Batlle, Maria Angeles –
Busquets, Carlos: Égszínkék nyu-
lacska. Hemma. Kötött: 1180 Ft 

Weber, B. – Batlle, Maria Angeles –
Busquets, Carlos: Égszínkék nyu-
lacska iskolába jár. Hemma. Kötött:
1180 Ft 

Wheen, Francis: Karl Marx. Napvilág.
Fûzött: 2900 Ft 

Zs

Zsigmond Enikô: Csíki-havasok és Gyi-
mes-völgye. Turisztikai kalauz. Pal-
las-Akadémia. (Erdély hegyei 24.) Fû-
zött: 2300 Ft 

Zsuga Miklós: Manóbál az erdôben.
Varga. (Magyar Írók Nemzetközi Szö-
vetsége könyvtára 74.) Fûzött: 500 Ft 

Zsuga Miklós: Szószoborba öntelek.
Szerelmes versek kedveseimhez. Var-
ga. (Magyar Írók Nemzetközi Szövet-
sége könyvtára 76.) Fûzött: 1500 Ft 

M E G J E L E N T  K Ö N Y V E K



Korlátozott számban ismét kapható!
Osvát Ernô:
Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások
302 oldal, kötve 1200 Ft

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

Megvásárolható

a Libri Kft., a Líra és Lant

Rt. valamint

a Magyar Könyvklub Rt.

könyvesboltjaiban.

Ára: 8479 Ft

A KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA

Christoph Klein
BOSSZÚ HELYETT MEGBOCSÁTÁS

A megbékélés teológiájának elméleti alapvetése
288 oldal; kartonkötés

Ára: 1500 Ft

Wolfgang Huber
AZ EGYHÁZ KORSZAKVÁLTÁS IDEJÉN
Társadalmi átalakulás és az egyház megújulása
299 oldal; kartonkötés
Ára: 1800 Ft

Jörg Zink
EGYETEMES EGYHÁZ, DE MIKOR?

Ami elválaszt, ami összeköt minket, és amire
ígéretünk van…

192 oldal; kartonkötés
Ára: 950 Ft

Jörg Zink
ISTENNEL ÉLNI
Mindig a keresztyénség kezdetén vagyunk, nem
a végén
344 oldal; kartonkötés
Ára: 2300 Ft

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA

1113 Budapest, Bocskai út 35. Telefon: 386-8267, 386-8277; fax: 466-9392
Kiadványaink 10% engedménnyel megrendelhetôk az interneten:

Honlap: www.datanet.hu/kalvinkiado E-mail: kalvin.kiado@mail.datanet.hu

A SZAK KIADÓ ÚJDONSÁGAI

MEGJELENT!

Varga Márton: 

3D grafika

Modellezés és megjelenítés

200 oldal 

Ára 3000 Ft áfával

RÖVIDESEN MEGJELENIK (ÁPRILIS–-MÁJUS):
Kis Balázs – Lovassy Zsolt: Windows Server 2003

rendszergazdáknak. Kb. 550 oldal, Ára kb. 6000 Ft. 
Alkinfo sorozat: A .NET keretrendszer és programozása

Kb. 800 oldal + CD melléklet, Ára kb. 9500 Ft. 
Dr. Nagy Gábor: Válogatott Registry kulcsok rendszer-

gazdáknak. Kb. 300 oldal, Ára kb. 4000 Ft.
Kuntner Gábor: Office 2003 – újdonságok és kiegészítések.

Kb. 250 oldal, Ára kb. 3000 Ft. 
Schönhofen Péter: Csoportmunka az Office 2003 rendszerrel

– SharePoint és InfoPath. Kb. 400 oldal, Ára kb. 5000 Ft. 

Szak Kiadó Kft. ● 2060 Bicske, Diófa u. 3. 
● 06-22-565-310 ● Fax: 06-22-565-311
info@szak.hu ● www.szak.hu
Figyelje folyamatosan weblapunkat!



Vásárlóink könyveinket megtalálhatják a Helikon Könyvesházban és a jobb könyvesboltokban, megrendelhetik a Helikon Kiadónál
(1065 Bajcsy-Zsilinszky út 37. I. emelet, telefonszám: 428-94-36) és a www.bookline.hu internetes könyváruházban is.

Nagykereskedôk  rendelhetnek a kiadóban, Varga Istvánnál, telefonszám: 428-9436, e-mail: varga@helikon.hu.
Kiskereskedôk a könyveket megvásárolhatják a Helikon Könyvesházban (VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37., telefonszám: 331-23-29)

A  H e l i k o n  K i a d ó  a j á n l j a
M á r a i  S á n d o r  k ö n y v e i t

Elôször
tartalomjegyzékkel!




