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■ Szerkesztôségünkbe levelet hozott a
posta. Az áll benne: „Tisztelt Szerkesztô-
ség, szeretném kérni alábbi kérésem szíves
megjelentetését: »Kisnyugdíjas köszönet-
tel elfogadna bármilyen nyelvû és tárgyú
könyveket.« Tisztelettel: (név, cím, tele-
fonszám a szerkesztôségben).

Legyen ön is milliomos!
Az RTL Klub Vágó István mûsorvezetésé-

vel igen népszerûvé lett televíziós vetélkedô-
mûsorának címét csak amiatt idézem ide,
mert az abból ellesett módszer segítségével
próbálnám megfejteni e levél titkos tartal-
mát, valódi jelentését.

Szedjük össze gondolatainkat, koncent-
ráljunk. Vajon miért ír meg valaki egy
ilyen levelet?

Elsô, kézenfekvô feltételezésem, hogy va-
laki csúnyán meg akar tréfálni bennünket
(mint a napilapot az a szerzôje, aki Roald
Dahl egyik apró remekét magyarrá aktuali-
zálva, saját unokahúgával megesett történet-
ként adta le közlésre), vagyis mi megjelen-
tetjük ezt a felhívást, és miután megjelent,
lapunk szívbéli barátja jót kacag rajtunk,
mondván, hogy micsoda figyelmetlenség a
szerkesztôségtôl ilyen szöveget közzétenni.
Ezt a lehetôséget ugyan nem zárom ki, de
nem is jelölöm meg.

Tételezzük föl tehát mégis, hogy a levél
komoly. Akkor lehet a B és a C válasz is he-
lyes. Lehet, hogy „feleznem” kellene (még
minden mentôövem megvan), de csak to-
vább gondolkodom. 

A levél írója úgy véli talán (B): a magyar
könyvkiadók olyan túltermelési válsággal küz-
denek, hogy örömmel szabadulnának meg
„bármilyen tárgyú” kiadványaiktól akár ilyen
módon is, vagy (C): csupán a „bármilyen
nyelven” – szuahéli, udmurt, katalán, votják,
gagauz és a többiek – megjelent könyvek ese-
tében tételezi föl a raktárakban heverô hatal-
mas készleteket, s a tôlük való megszabadulás-
nak heves kiadói vágyát levelezônk.

Ha az eddigieket „kizártam”, csak az
utolsó válasz (D) lehet helyes: levélírónk
így próbál milliomos lenni. A felhívására
válaszul megérkezô hatalmas könyv-
mennyiség viszonteladásából szeretné
megszerezni elsô millióját. 

Lehet persze az is, hogy ez a levél igazi. Ak-
kor a belôle kiolvasható mögöttes tartalom mi-
att íróját sajnálom, de ilyen felhívást nem ve-
hetünk komolyan, s emiatt nem közöljük.

Kiss József

Legyen ön is milliomos!



■ Bitó László író. Alkotásai nem
egészen szabályosak, epika keve-
redik bennük az esszével, mese a
tézissel; Sartre is eszembe jut ró-
la, de Madách is, ám amit letett
az asztalra, az igazi irodalom.
Sôt: népszerû és nagyhatású iro-
dalom. A fikció struktúrája adek-
vát a valóság struktúrájával, így a
valódi igazzá lényegül. De úgy is
mondhatom: azonosulni tudok a
hôseivel, ahogy a szabadságos ka-
tona belezúg a moziban a holly-
woodi filmsztárba. Triviális?
Nem! Ez az azonosulás a mûvészi
élmény kulcsa.

Amikor elsô írásaim megjelen-
tek, 1958-ban, a kultúrpolitika el-
várta tôlem a „szolgálatot”, és ak-
kor dühödten tiltakoztam: nem
vagyok pedagógus, nem vagyok
vallásalapító, nem vagyok jós, író
vagyok, és az a dolgom, hogy
„tükröt tartsak mintegy a termé-
szetnek”. Hogy megmutassam,
MI VAN. Akkor is, ha a kép a tü-
körben nem szívderítô. Ezen kí-
vül még két tétel fér az ars poéti-
kámba: tilos az olvasónak hazud-
ni és tilos az olvasót untatni. 

Ma már, minthogy a politika ab-
szolút süket az irodalomra, nem
szégyellem vállalni, hogy igenis
van bennem egy rejtett pedagógu-
si véna, hogy talán rájöttem vala-
mire, és azt el akarom mondani,
hátha hasznát veszi a világ. És ha
nem is teng túl bennem az opti-
mizmus, mégis hiszem, hogy a
homo sapiens megmenthetô – ha
nem hinnék benne, minek beszél-
nék? Akkor lehúznám a redônyt.
Hiszek abban, de teljesen irracio-
nális alapon, hogy az ember nem
lehet alapvetôen gonosz. De hogy
ez a hit ésszerû is lehet, azt Bitó
Lászlótól tudom. 

Ezt azért kellett elôrebocsáta-
nom, mert Bitó lehetne vallásala-
pító is. Amit a világból fölfede-
zett, az Jézus (Josua) tanításának
olyan adaptációja, amely egyedül
képes a túlélés lehetôségét megad-
ni a Föld lakóinak. A mítosz egy-
szerre volt vallás, tudomány és
mûvészet. Minden, amit az em-
ber a világról tudott. És Bitó Lász-

ló azt is pontosan érzi, hogy a mí-
tosz alapformája miért éppen a
mese. Azért, mert az új informá-
ciót az emberi elme leginkább ak-
kor képes tárolni, ha nagy emoci-
onális élmény kíséretében érke-
zik. (l.: Hová jutunk – via viagra.)
Esztétikai élmény kíséretében,
amely a katarzisig, a megtisztulá-
sig emeli a lelket. Ezért nem elég
magyarázni a Bibliát, új szemlé-
lettel újra kell írni a történetet
mint mûalkotást, vagyis regényt.

Bitó László hetvenéves, ami lát-
szatra hihetetlen, de igaz kell le-
gyen, hiszen ugyanazt a történel-
met élte meg, amit én. Születése,
családi körülményei akár arra is
predesztinálhatták volna, hogy
szélsôjobboldali ember legyen,
de nemhogy nem az (aki Jézus ta-
nítását elfogadja, nem is lehet az),
hanem progresszív gondolkodó
és humanista. De mi az, hogy pre-
desztinálják?! „Úgy döntöttem,
hogy gazember leszek”, mondja
III. Richárd, vagyis a sorsomat vá-
lasztom. Hogy ugyanaz a tanítás,
a katolicizmus, kibôl mit vált ki,
legalább annyira genetikus, mint
amennyire társadalmilag megha-
tározott. Én tizennégy évesen,
1946-ban gondoltam végig a vi-
lágháború és a holokauszt trau-
mája után, hogy Isten vagy nem
jó, vagy nem mindenható. Akkor
pedig inkább maradjunk annyi-
ban, hogy nincs. És mivel engem
a vallásból elsôsorban az ártatla-
nul megkínzott, megalázott és
meggyilkolt Jézus története fo-
gott meg, természetes, hogy Jézus
maradt, csak nem Isten, hanem a
názáreti ács fiaként. És maradt a
tanítása: „amirôl úgy gondolod,
ne tegyék ellened a felebarátaid,
azt te se tedd a felebarátod ellen,
(ráadásul:) minden ember a te fele-
barátod.” Világos beszéd. Ha így
van, bûn minden elnyomás, más
ember megnyomorítása, kihasz-
nálása, kizsákmányolása: az egész
kapitalizmus mindenestül er-
kölcstelen. Máshonnan jöttünk,
majdnem ugyanoda jutottunk.

Azért hangsúlyozom, hogy Bitó
László író, mert a gondolataitól

akár vallásalapító is lehetne, és ak-
kor én hívô bitóista lennék. De
mert tudja, hová torzultak a názá-
reti tanításai az egyházak mohó
ôrlôfogai között, eszében sincs
vallást alapítani. Tudniillik Bitó
László mint tudós, kutatóorvos és
genetikus fölismerte, hogy az em-
ber racionálisan sem lehet alapve-
tôen gonosz, és ez az, amit én ed-
dig nem tudtam! Mert az evolúci-
ós fejlôdés olyan, hosszú szapo-
rodási periódusú fôemlôst nem
produkálhatott, amelyik kiirtja sa-
ját fajtatársát, mert az ilyen faj
nem maradhat fönn. 

Új kötete is csak azt bizonyítja,
ha akarná, lenne „bitóista” hit.
Mert bárhová nyúlok, minden
mindennel összefügg, a világkép
teljes, integer. Bármirôl ír, nyilat-
kozik, nincs vele vitám, de nem
azért, mert nem mond újat, ha-
nem mert minden új tétel logiku-
san fakad a gondolati építmény (a
hitvallás, ahogy a kötet szerkesz-
tôi fogalmaznak) egészébôl, le-
gyen szó abortuszról, euthanáziá-
ról, a viagráról, az alapkutatások
és a gyógyszermaffia viszonyáról,
a magyar jobboldalról, a gyûlölet-
beszédrôl, antropomorf és de-
zantropomorf istenképrôl, Jézus
zsidóságáról, agykutatásról, szerv-
átültetésrôl, ökológiáról – mind-
egy. Egyszer kell belemennem az
utcájába, és nem bírok kitalálni
belôle, mert nem is akarok. Rabul
ejt, de könnyen ejt rabul, mert én
jól érzem magam ebben a világ-
ban, „made in Bitó László”.

A zsidó nép hihetetlenül nagy
intellektuális lépést tett, amikor
rájött, hogy a világot csak holisz-
tikusan lehet szemlélni, vagyis az
adott világ egynemû. Nem lehet
mindennek: égnek és földnek,
napnak és holdnak, tûznek és víz-
nek, életnek és halálnak, szere-
lemnek és háborúnak külön-kü-
lön istene, csak egy isten van, a
Teremtô. Aki megnevezhetetlen
és ábrázolhatatlan, mert az anya-
gi világ fölött álló transzcenden-
cia. Az embert saját képére és ha-
sonlatosságára alkotta, de nem sa-
ját ábrázatának a hasonlatosságá-

ra, mert ábrázata nincs. Mert szel-
lemi entitás, ezért a porhüvelybe
lehelt lélek az, ami a Teremtôhöz
hasonlatos. 

Ám a gyakorlatban csak egy tel-
jesen antropomorf istenkép mû-
ködött, egy patriarchális törzsfô-
nök, az Úr képe, egy apa-imágó,
aki haragszik és megbocsát, félté-
keny és sértôdékeny, bosszúálló
és kiengesztelhetô, akivel alku-
dozni lehet, akit meg lehet gyôz-
ni, és aki meg tud gyôzni ben-
nünket. Aki hatalmas, sôt min-
denható és mindentudó, akitôl
félni kell, és azért kell szeretni,
mert megköveteli a szeretetet. 

Ezt a bosszúálló, harcias, vérál-
dozattal engesztelhetô, népe kezé-
be fegyvert adó istenképet változ-
tatta meg a Názáreti, és pecsételte
meg a felebaráti szeretet tanítását
életével, pontosabban: vállalt kín-
halálával. Mert hogy igazát bizo-
nyítsa, végigcsinálta a régiek által
megjövendölt forgatókönyvet, az-
tán harmadnapon újjászületett,
de ez egy másik történet, amivel
még Bitó László is adós.

Egészen biztos, hogy félt. Nem
volt mazochista, nem lelte örö-
mét a szenvedésben. Szerette vol-
na, ha elmúlna tôle e keserû po-
hár. De végigcsinálta, hogy meg-
váltsa az embereket, hogy elhoz-
za a Földre a harcok kora helyett
a szeretet korát. 

Kétezer évig nem történt sem-
mi, csak meghamisították, leta-
gadták Jézus tanításait. Azt
mondták, a gyarló ember úgysem
szeretheti az ellenségeit, arra csak
Isten fia, Jézus képes, és nem vet-
ték észre, hogy éppen ez a megvál-
tás. Ez, és nem az amnesztia, amit
a bosszúálló Úr, egyszülött fia vé-
res áldozatáért cserébe, az enge-
detlenségért hozott saját ítélete
alól adott. 

Mert el kell jönnie a szeretet ko-
rának, hogy az emberiség a kö-
vetkezô századokat túlélje. Isten
minden hatalma, minden pusztí-
tó ereje a kezünkben van, milyen
Erô állhat még fölöttünk, akit fél-
ni lehet, akihez imádkozni le-
het?! Magunk vagyunk felelôsek
önmagunkért, vagy Bitó László-
val szólván (ez egyúttal könyvé-
nek címe is): Nekünk kell megvál-
tanunk magunkat.

Argumentum Kiadó, 2004
267 oldal

Kertész Ákos
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■ Az idei tél vége és tavasz eleje
nehéz idôszak volt az Írószövet-
ség életében. A Tilos Rádió emlé-
kezetes adása, illetve Döbrentei
Kornél beszéde nyomán kirob-
bant vita még jobban megosztot-
ta az amúgy sem egységes szövet-
séget. 135 író, köztük olyan jeles
személyiségek, mint Nádas Péter,
Parti Nagy Lajos vagy Szabó Mag-
da kilépett az Írószövetségbôl és
napirenden volt a bentmaradtak
elmarasztalása, például antisze-
mitizmussal vádolása. Az Írószö-
vetség végül egy nyilatkozatban
kifejtette: elvárják, hogy mûveik-
bôl, irodalmi pályafutásuk valós
tényeibôl ítélje meg ôket a nyilvá-
nosság. Ezt szerintük nem lehet
megítélni egy választási kampány
idején zajló, indulatoktól túlfû-
tött politikai botrány sajtóközle-
ményeikbôl vagy sajtóelhallgatás-
ból. A viták és ellentétek – most
már sajtóvisszhang nélkül – máig
sem csitultak és szó sincs a felek
kibékülésésrôl vagy megállapodá-
sáról. A szeptember 8-án hetvene-
dik születésnapját ünneplô, a szü-
lôfaluja, Somberek díszpolgárává
választott Kalász Mártont, az Író-
szövetség elnökét az Írószövetség
jövôjérôl, a terveirôl kérdeztem.

– Hogyan készül az ôszre az Író-
szövetség? Várhatóan kiújulnak a
viták?

– Részben épp a kilépések és a
viták miatt az Írószövetség októ-
berre elôrehozta a tisztújító köz-
gyûlését, mely az én elnökségi
mandátumom végét is jelenti. Az
elôkészítô bizottság különféle ter-
veket fogalmazott meg és küldött
ki a tagoknak véleményezésre.
Mindannyian érezzük, hogy vál-
toztatni kell. A 72 tagból álló vá-
lasztmány létszámát például
csökkenteni szeretnénk. Ami en-
nél is fontosabb, és én személy
szerint nagyon támogatom, hogy
a választmányba több fiatal beke-
rüljön. Több fiatal tagunk van
ugyanis, mint gondolnánk. Tart-
hatatlan, hogy a választmány leg-
fiatalabb tagja is ötvenéves volt
három évvel ezelôtt. A szándék

megvalósítása valószínûleg ellen-
állásba fog ütközni, de muszáj
véghezvinni. Sôt: én azt mon-
dom, nem ártana, ha a következô
elnök egy, a mai életben tájéko-
zottabb, rátermett és cselekvésre
kész, menedzser típusú fiatal len-
ne. A másik ügy, a tavalyi évben
a pályázati pénzekkel kapcsolat-
ban megindított kerekasztaltár-
gyalás, sajnos, nem sok ered-
ménnyel járt. Nemrég a JAK-
táborban újra felmerült ez a prob-
léma. Amíg az elôítéleteket nem
vetkôzzük le – és ezt mindannyi-
unkra értem – ,amíg azzal dobá-
lózunk, hogy itt vannak a jó írók,
ott az analfabéták, és nyoma sincs
egymás megbecsülésének, addig
nem fogunk egyrôl a kettôre jut-
ni. A minisztérium passzívan
szemléli az eseményeket. Nem hi-
szem, hogy a kérdést, „Ki az író?”
a nyelvizsgához hasonló kritériu-
mok alapján kéne meghatározni.

– Elvállalná az elnöki tisztet újra,
vagy végképp belefáradt a parttalan
vitákba?

– Egyfolytában hezitálok rajta.
Sokan azt mondják, vállaljam el,
nemcsak az Írószövetségen belül,
hanem az ellentáborban is. Egye-
sek azt mondják, nem voltam kel-
lôen erôszakos, mások azt, hogy
még mindig velem lehet a szövet-
ségbôl legjobban szót érteni.
Nem tudom. Számos érv szól el-
lene.Végigcsináltam az egész tél
végét és tavaszt, aminek a magán-
életemben is megvoltak a követ-
kezményei. Bajok voltak az egész-
ségemmel, bár mostanra jobban
vagyok. A barátaim egy része kilé-
pett, hivatalosan nem vállalták
tovább a tagságot, noha a magán-
életben megmaradtak a barátsá-
gok. Arról sohasem beszéltek a
vádakban, hogy mi váltotta ki az
egész ügyet. Döbrentei Kornél
többféleképpen dönthetett volna.
Annak idején a Spiró-ügy kap-
csán épp Nádas Péter mondta azt,
hogy milyen jogon zárunk ki va-
lakit a sorainkból. Én egyetértet-
tem vele. Ez az elv azonban most
nem akart érvényesülni. Elegem

van a gyûlöletbeszédekbôl, ab-
ból, hogy úton-útfélen lefasiztáz-
tak, még a német sajtóban is.
Egyesekkel aztán, akiket íróként
becsülök, emberként soha többet
nem tudok szóba állni. Lelkileg
soha nem tudok ezen az ügyön
teljesen túlesni. De másért is tá-
madnak. Folyamatosan szemre-
hányást kapok például amiatt,
hogy miért mi vagyunk ebben az
épületben, amelyre mások is
igényt tartanának. Ahogy azért is
kapok, hogy a határon túli tagok
miatt a mi költségvetésünk igen
magas, pedig ebbôl alig futja az
írók utaztatására és emberi mó-
don való elszállásolásukra. Nem
szoktam meg, hogy naponta meg-
szólítsanak a metrón vagy a bu-
szon, szerintem egy írószövetség
elnökének nem kellene ennyire a
középpontban lennie. Ez nem
természetes. Ezenfelül én elsôsor-
ban író vagyok, és három éve gya-
korlatilag nem írtam egy sort sem.
Nem tudom meggyôzni maga-
mat arról, hogy a hivatalnak még
három évet szánjak az életembôl.

– Ön idén hetven éves lett. A kerek
évforduló ez alkalommal többszörö-
sen is elszámolásra készteti, amint
hallottuk. Két tucat kötet és fordítá-
sok után vannak-e még tervei? Mi-
vel foglalkozik, ha nem lesz többé
írószövetségi elnök?

– 13 éve tanítok a Károli Gáspár
Református Egyetemen német
irodalmat. Az egyetem továbbra
is igényt tart a munkámra, a gye-
rekekkel nagyon jól tudok együtt
dolgozni. Ha választanom kell a
hivatal és a tanítás között, a taní-
tást választom. Életembôl 12 évet
töltöttem külföldön, Németor-
szágban, és tapasztalataimat a ta-
nításban továbbadom. Szeptem-
bertôl öt szemináriumot tartok
hetenként, ami bizony alapos fel-
készülést kíván. 

– És az írói munka?
– Az elnöki poszt nem tette le-

hetôvé az írást, noha terveim vol-
tak. Egyetlen verset írtam a tavaszi
káoszban. És már nem vagyok
negyvenéves, hogy ne számítana.

Az idei könyvhétre készítettem
egy kötetet az Orpheusz Kiadó-
val, amelybe a kilencvenes évek
kötetben meg nem jelent verseit
válogattam be, illetve újra megje-
lenik az 1986-ban publikált regé-
nyem, A téli bárány, de ezek nem
új munkák. Orbán Ottót szeret-
ném idézni, akirôl tudjuk, milyen
beteg volt éveken keresztül, és aki-
tôl egyszer megkérdeztem, meny-
nyit dolgozik. Rám nézett és azt
mondta: „Úgy dolgozom, mint
egy ôrült, mert…”- és nem kellett
folytatnia. Valahogy így vagyok
evvel én is. Van egy konkrét re-
génytervem, illetve a Szent István
Társulat kiadná összegyûjtött
esszéimet, tanulmányaimat. Mint
említettem, több évet töltöttem
Németországban, a sokat átkozott
NDK-ban elôbb ösztöndíjas vol-
tam, késôbb a berlini Magyar Kul-
túra Háza munkatársaként dol-
goztam. Esszékötetben szeretném
megírni a német emlékeimet, fô-
képpen a 60-as,70-es évek NDK-
járól. A magyarokban elsôsorban
negatív kép élt az NDK-ról, pedig
én csodálatos embereket ismer-
tem meg az országban. Olyano-
kat, akik azóta is a barátaim. Vé-
gignéztem az életútjukat, a kortárs
nagy német írókkal, költôkkel na-
ponta egy asztalnál ültem. Kiváló
és jellemes emberek voltak, akik
nem alkudtak meg. Láttam a betil-
tott írók gyötrôdését. Többen
megírták már a visszaemlékezésü-
ket és azt, hogy ki volt besúgó és
ki nem. Kivülállóként én másként
tudnék róluk beszélni, mint ôk
magukról. Ki hinné, hogy az inté-
zet munkáját alkalomadtán nem
az NDK kultúrpolitika akadályoz-
ta, hanem a saját nagykövetsé-
günk? Az ottani magyar intézet az
ellenzék találkozóhelye volt, ahol
az összes betiltott író vendégszere-
pelt, és akiknek a fellépését épp a
magyar funkcionáriusok próbálták
akadályozni. Reiner Kunzét példá-
ul úgy mutattuk be, hogy a német
miniszter maga egyezett bele. Né-
ha úgy érzem, több barátom van
ott, mint itt. Hat könyvem jelent
meg Németországban, közülük
négy lírai. Nem dicsekvésképpen
mondom, de ôszre az egyik berli-
ni kiadó megjelentet egy kétnyel-
vû verseskötetet, melyben benne
áll, hogy „ a költô hetvenedik szü-
letésnapjára”. 

Szénási Zsófia

5w w w. k o n y v 7 . h u

Fiatalít az Írószövetség
Kalász Márton folytatja írói
munkásságát
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Érték a
kánonon
túlról
■ Valamikor a
harmincas évek-
ben, amikor Vaj-
thó László a Ber-
zsenyi Gimnázi-
umban tanított
(irodalmat), ta-
nítványaiba sike-
rült annyira elül-
tetnie az iroda-
lom szeretetét,
hogy nem érték
be a pusztán ol-
vasói státusszal:
egész sorozatot
adtak ki magyar
irodalmi ritkasá-
gokból: például
Reviczky Gyula
prózai írásait,
Édes Gergely verseit, Péterfy Jenô kritikáit, magyar írók leve-
leit, illetve – sorozaton kívül – Bessenyei György Tariméne-
sét. Gondolom, talán nem alaptalanul, hogy ezt a szép és
hasznos, értelmes hagyományt követi a Táncsics Gimnázium
(a békéscsabai Tevan Andor Nyomdaipari Szakközépiskolá-
val karöltve), amikor immár huszadik kötetét adja közre a
Táncsics-sorozatnak, s mintha az is finom utalás volna az
elôzményekre, hogy ôk tették az utókor számára ismét hoz-
záférhetôvé Bessenyei Györgynek egy másik alkotását, A ter-
mészet világát. 

A kezünkben tartott új kötet pedig szintén méltó a hagyomá-
nyokhoz: huszonkét, eddig ismeretlen (mert csak hajdani újsá-
gokban, vagy kéziratban föllelhetô) Sándor Kálmán-novellát
tartalmaz a Sikkasztók tánca címû, elegánsan karcsú gyûjte-
mény. Köztük olyanokat is (természetesen), melyeket maga a
szerzô korántsem véletlenül szelektált ki megjelent köteteibôl,
de néhány szívszorító remeket is, mint a Szerelmek a kapuig
tartanak vagy az írónak a dachaui táborban töltött napjait a rá
mindig is jellemzô vérfagyasztó iróniával, groteszkség és preci-
zitás sajátos elegyével ábrázoló Zord idôk. Egy méltatlanul
(merôben politikai elôítéletek miatt) feledésre ítélt (1962-ben
elhunyt) író emlékét idézi ez a kötet, újfent eszünkbe juttatva,
hogy a 20. századi magyar prózának mennyivel több értékes és
izgalmas kezdeménye volt, mint ahányról az éppen divatos
„kánon” tudomást venni hajlandó.

Nyerges András
Sándor Kálmán: Sikkasztók tánca
Táncsics-sorozat, 20. füzet, 139 oldal, 500 Ft

Szép kilátás a völgybôl
■ Hrabal mester, megkockáztatom, azt a végzetes kórházi ga-
lambetetést kivéve, mindent jól csinált, beleértve természete-
sen a tizenkettes söröket is. Szintúgy jól tette, hogy amikor

Prágába érkezett,
m e g i s m e r k e d e t t
„Egon Bondy költô-
vel, akinek filozófus-
ként Zbynek Fišer a
neve, tudja, mi a zen
buddhizmus, és fiatal
korában elsôként for-
dította le saját hasz-
nálatra Christian
Morgensternt.”

Ez a Fišer-Bondy
majdnem hét évtized
megrostált bölcsessé-
gével írja le A völgy
címû kötetben mind-
azt, aminek feloldo-
zását is adja, ekkép-
pen: „az ember kép-
telen arra, hogy ne
meséljen a múltjáról,
holott jómaga se na-
gyon érdeklôdik irán-
ta”. Csakhogy ebben
a múltban egy hajda-
ni undergroundos
különc, szamizdatos
ellenzéki és nálunk kevésbé ismert költô kalandos életútján
kívül mindaz benne foglaltatik, amit kelet-közép-európai
vagy közép-kelet-európai sorsnak nevezett el a hülye történe-
lem. Az az ország, ahol a kérdezve elmélkedô kenyere javát
megette, már nem is létezik, s amíg létezett is, „határai zárva
voltak elôttem, s csak különbözô nehézségek árán láttam meg
negyvenedik életemen túl a tengert”.

Fogantató élményhelyzetnek nem rossz, hasonszôrû kortár-
saktól, diktatúrával dacolóktól – emlékszünk – jókat le-
het(ett) olvasni. Legföljebb az riasztó kissé, hogy a szerzô,
mellesleg, a filozófia doktora és ezen tudomány kandidátusa
is. A filozófusok ugyanis annyira gondolkodnak, hogy emiatt
általában nem nagyon tudnak írni, tisztelet a kevés kivétel-
nek, élükön ezzel a halk szavú, ám okosakat mondó prágai-
pozsonyi szerzettel.

Mirôl is szól A völgy? Alkotójának egy korábbi nagylélegze-
tûjét (Poznámky k dejinám filosofie, azaz Megjegyzések a filo-
zófia történetéhez) parafrálva: megjegyzések egy filozófus törté-
netéhez. Kérdezve visszaemlékezés – mondanám még, de hát
ilyen mûfaj nincs. Ám Egon Bondy jó szerzô, s mint ilyen,
erre a kérdésre is válaszol a karcsú opusban: „Az idô egyszer-
re vánszorog és rohan. Már soha nem ülök le semmilyen
hosszabb íráshoz. Különbözô papírlapokra vetett, szétszórt
feljegyzéseim eltünedeztek, s most sem foglalkoztam a kere-
sésükkel.” Számvetésre gyanakodhatnánk még, utolsó nekive-
selkedésnek egy olyan tollforgatótól, aki bevallja: „Csak né-
hanapján fordul elô, hogy valamilyen összefüggô szöveg
megírásának a szándékával ülök asztalhoz.”

Ezt attól és annak, aki a filozófia perifériáján is jelentôs ér-
tekezést alkotott Az ontológia vigasztalása címmel, miközben
füstös klubokban városi dalokat énekel, készséggel elhisszük.
Patrónusainak, a törzshelyüket a budapesti Steffl sörözôben
felütô Bohemia Baráti Körnek pedig köszönjük, hogy egyre
ôszintétlenebb világunkban egy ôszinte gondolkodó – odaát
különben már 1998-ban kiadott – vallomásait tette magyarul
is hozzáférhetôvé.

Juhani Nagy János
Egon Bondy:  A völgy. Korma Könyvek

Magyar irodalom

Külföldi irodalom

K Ö N Y V K I L Á T Ó
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Egy híján
húsz
■ Akiknek an-
nak idején csak
Dékány András
(Matrózok, ha-
jók, kapitányok,
Kalózok, bálnák,
tengerek, Csem-
pészek, hôsök,
kikötôk stb.) és
az Adria jutott,
most kihajózhat-
nak a világtenge-
rekre, méghozzá
a napóleoni há-
borúk idején, a
Patrick O’Brian
regényeibôl is-
mert Jack Au-
brey, azaz Lucky
kapitány, az an-
gol flotta harcias
tisztje és Stephen
Maturin, a hajó
mûvelt orvosa társaságában. A kapitány és katona – innen a
cím – két óceánon keresztül üldözi, hogy utolérje és legyôz-
ze ellenfelét.

Van mit elbeszélni a történeten – hôsei Brazília partjairól
a Horn-fok vihar tépázta vizeire, délrôl a hó és jég borítot-
ta északra, a világ túlsó oldalára, a csodálatos Galapagos-szi-
getekre sodródnak –, még ha a kalandregény olykor hajózá-
si szakkönyvbe csap is át. A hajózási szaknyelv és az angol
flotta életében egykor használt tengerészeti szakkifejezések
vélhetôen feladták a leckét Sóvágó Katalin fordítónak.

Meg sem kíséreljük összefoglalni a sztorit, amelynek teljes
kibontása a szerzônek is csak húsz kötetbôl álló sorozatban
sikerült. Egy híján húsz tehát elolvasásra vár még (kedvcsi-
nálónak pedig ott az elsôsorban a tizedik könyv alapján ta-
valy gyártott amerikai mozi a recenzált kötet borítójáról
ránk köszönô Russel Crowe fôszereplésével).

A 2000 januárjában elhunyt Patrick O’Brian, akinek jóvol-
tából hajót, vitorlákat egyaránt alaposan megismerünk, s a
könyv végén már az imádott Surprise kötélzetén is fel tu-
dunk mászni, a huszadik század egyik jelentôs, bár a széle-
sebb közönség elôtt viszonylag ismeretlen írója. Angliában
és az Egyesült Államokban mindazonáltal nagy becsben
tartják. Regényeit, melyekben a napóleoni háborúk korának
s a brit tengerészetnek a világát eleveníti fel káprázatos rész-
letességgel és professzionális aprólékossággal, némely kriti-
kusok gyakran hasonlítják Jane Austen, sôt Homérosz mû-
veihez. (Nota bene: O’Briant Joseph Banks és Picasso élet-
rajzírójaként, valamint Simone de Beauvoir fordítójaként is
számon tartják.)

Fordulatos cselekmény, hû korrajz, összetett személyiségû
hôsök, hiteles lélekábrázolás, finom irónia és filozófiai
mélységû gondolatok. Irodalomkritikai közhelyek ezek? Ha
azok is, a dublini Trinity College tiszteletbeli irodalompro-
fesszora jó mesterségbeli tudással fogyasztható bestsellert
ötvözött belôlük.

J. N. J.
Patrick O’Brian: Kapitány és katona – A világ túlsó oldalán
412 oldal, 1880 Ft
Budapest, 2004. Magyar Könyvklub

Rendôrnek
sem könnyû
lenni
■ Az átlagember
alapvetôen elnézô
némi rendôri túlka-
pással szemben, ha
az ôt magát is zavaró
jelenségekkel szem-
ben nyilvánul meg,
azonban mélysége-
sen elítéli, ha az in-
tézkedés vele szem-
ben történik, mond-
juk egy közlekedési
szabálysértés kap-
csán, legyen bármi-
lyen szabályszerû is
az „eljáró közeg” ma-
gatartása. A rendôrrel
szemben kettôs elvá-
rás fogalmazódik
meg: legyen törvény-
tisztelô, ugyanakkor
hatékony. A kettô
együtt, bizony néha nehezen megy. Pedig úgy kellene lennie, hi-
szen a rendôrök, a rendelkezésükre bocsátott kényszerítô eszkö-
zök alkalmazása során, de egyébként is, a közhatalom legszálká-
sabb, legnehezebben emészthetô oldalát mutatják.

Krémer Ferenc szociológus, a Rendôrtiszti Fôiskola docense
„A rendôri hatalom természete” címû könyvében alapvetôen
három oldalról közelíti meg a kérdést, ezeken belül pedig álta-
lánosan, és a hazai viszonyokra vonatkoztatva vizsgálódik.

Elôször a rendôri hatalom jellegét próbálja meghatározni, en-
nek során árnyaltan közelíti meg a szervezet és az erôszak viszo-
nyát. A különbözô, ezzel kapcsolatos tézisek jól kontrasztolha-
tók, a tudományos elemzés eszközével kellôen elméletivé szelí-
díthetôk, ám az alapellentmondás megmarad, hiszen „A rendôr-
tôl a lehetetlent várják el, amit meg is old, ahogy a lehetetlen
megoldására képes lehet.” Miután ismerteti a jelentôsebb rend-
ôri szerepmodelleket, leírja, hogy a szociológiai felmérések alap-
ján a hazai rendôrök ezeket milyen mértékben preferálják (bû-
nözés elleni háború, értékek és normák védelme, törvények vé-
delme, biztonság szolgáltatása). Ezzel összefüggésben olyan kér-
déseket érint, mint a mûködési elvek, a parancshoz való viszony,
a civilekkel való bánás stb.

A második részben lényegében az elôbbiek hatását mutatja be
a rendôr gondolkodására, úgy mint sajátos szubkultúrára általá-
ban, továbbá a kilencvenes évek végi hazai helyzetet ismertetve.

A harmadik rész a „közhatalom privatizálásával”, azaz a korrup-
cióval foglalkozik, az elôzôekben alkalmazott elméleti alapve-
tés/hazai tapasztalatok bontásban járva körül e kényes kérdést.

Krémer Ferenc könyve rendkívül magas színvonalú tudomá-
nyos munka, az igényes elméleti kimunkálás mellett a sokrétû,
gazdag ismeretanyagot feltáró vizsgálatok elemzô közzététele te-
szi igazán egyedivé. Ugyanakkor úgy vélem, izgalmas lett volna
a rendôri hatalom természetének vizsgálatához a civil szférából
is információkat szerezni, és ezeket esetenként egybevetni a
rendôrök megkérdezésével kialakított képpel. Lehet, hogy lenné-
nek eltérések?

(HSD)

Szociológia



■ Nem mindennapos esemény,
hogy az állami ünnepek alkalmá-
val adott állami kitüntetések egyi-
két a könyvszakma területén tevé-
kenykedô személy kapja. Idén ez
megtörtént. Mint a hivatalos tájé-
koztató szövegébôl megtudhat-
tuk: a magyar könyvkultúra érde-
kében végzett több évtizedes
munkássága elismeréseként Mádl
Ferenc, a Magyar Köztársaság el-
nöke a nemzeti kulturális örökség
miniszterének elôterjesztésére –
augusztus 20-a, államalapító
Szent István király ünnepe alkal-
mából a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztje kitünte-
tést adományozta Pálmainé Paál
Rózsának, a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülése
munkatársának. 
A tényszerûen szûkszavú hivata-
los közlemények – természetesen
– nem mutatják be a kitüntetettet,
hiszen jól tudjuk, az ilyen típusú
közleményeknek ez nem is felada-
tuk. Emiatt most a Könyvhét mu-
tatja be olvasóinak Paál Rózsát,
aki a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülésének
dolgozója nyugdíjas munkaválla-
lóként, az Egyesülés propaganda
osztályát vezeti, és az MKKE
Szép Magyar Könyv versenyének
szervezésében titkárként mûködik
közre. Egyetlen kérdést tettünk
fel, azaz megkértük, mondja el
szakmai pályafutását.

– Három jellemzô korszakot tu-
dok az életemre visszatekintve fel-
idézni. Aktív munkaviszonyban
töltött életem nagyobbik részét
nem a könyvszakmában töltöt-
tem. A középiskola elvégzése után
a Magyar Tudományos Akadémi-
ára kerültem, és néhány hónappal
késôbb az akkori elnök, Rusznyák
István titkára lettem. Szinte gye-
rekként. Ott töltöttem hat évet,
közben végeztem el az egyetemet,
munka mellett. Ez az elsô hat év
számomra tulajdonképpen a szel-
lemi bölcsô. Minden hónapban
részt vettem az elnökségi üléseken,
én készítettem a jegyzôkönyveket,
és az a légkör, az a fantasztikus
szellemi kisugárzás, amit ott érez-
tem, meghatározó hatással volt

rám. Az elnökségben olyan tudó-
sok voltak, akikrôl ma már utcák
vannak elnevezve. Riesz Frigyes,
Fejér Lipót, Bóka László, Novo-
bátzky Sándor, Lukács György,
Alexits György, Szabolcsi Bence
és sorolhatnám... Olyan zseniális
emberek, akik az igényes gondola-
taikat rendkívül igényes formában
tudták kifejezni. Ezért mondom,
hogy ez volt a szellemi bölcsôm,
ez volt az igazi egyetem... Így
visszatekintve, azt hiszem, akkor
föl sem tudtam fogni, hogy mi-
lyen közegben élek. Hogy talál-
kozhattam Frederic Joliot-Curie-
vel, Kuo Mo-zsoval, hogy kezet
foghattam Gábor Dénessel, Szent-
Györgyi Alberttel...

A korról, amiben akkor éltünk,
egy jellemzô esetet említek. 1953-
ban volt az Akadémia fennállásá-
nak 125. évfordulója, és akkor
nyílt meg a Tudósklub. Arra az al-
kalomra az Akadémia egy szûk
körû fogadást rendezett, meghí-
vót kapott és el is jött Rákosi Má-
tyás. Hogy semmiféle zûrzavar ne
legyen, az ott kínált különféle ita-
lokat, a tokajikat, különféle más
borokat, röviditalokat elôre ki-
nyittattam. Egyszer csak jött egy
férfiú, aki azt kérdezte, hol van-
nak az italok, amiket felszolgá-
lunk. Én büszkén mutattam,
hogy itt van – akkor már ugye, ki-
nyitva –  az összes...  Erre ô csak
annyit mondott: legyen szíves vé-
gigkóstolni!...

Egy másik történet abból a kor-
ból. 1954 nyarán rekkenô hôség
volt, senki nem volt az elnöksé-
gen, csak én, mindenki szabadsá-
gon volt. Egyszer csak megjelent
Nagy Imre, és azt mondja, az el-
nök urat keresi, de az elnök is sza-
badságon volt. Nagy Imre elôvett
egy papírt, és azt mondta: akkor
legyen szíves ezt átadni neki. Miu-
tán elment, elolvastam – ma is
elôttem van –, gyönyörû kézírással
az állt benne, hogy lemond akadé-
miai tagságáról, mert úgy érzi,
hogy méltatlanná vált rá...

Nem tudtam felfogni, hogy
hol élek. 

Az egyetem befejezése után,
1958-ban kerültem az Irodalom-

történeti Társasághoz, szervezô
titkárnak. 16 évet töltöttem a Tár-
saságnál, ez idô alatt közel negy-
ven irodalomtörténeti vándorgyû-
lést szerveztem meg. Ezek három-
naposak voltak, és elô is kellett ké-
szíteni, emiatt ezt a második sza-
kaszát a munkával töltött életem-
nek, az „ország megismerése” idô-
szakának nevezem: megyeszékhe-
lyeken mindenhol, de kisebb váro-
sokban is sok helyen rendeztünk
vándorgyûlést, mindig voltak kísé-
rô kirándulások is, és mindenütt
ott kellett lennem. 1969-tôl 1974-
ig a Társaság negyedéves folyóira-
tának, az Irodalomtörténetnek
voltam – hivatalosan – a technikai
szerkesztôje, de mivel a fôszer-
kesztô Nagy Péter több évre a Sor-
bonne vendégprofesszora lett,
gyakorlatilag a teljes szerkesztô-
munkát el kellett végeznem, ami
nagyon nagy örömet jelentett: a
munkának kézzel fogható vég-
eredménye lett, ami könyvtári pol-
cokon, évfolyamonként egybeköt-
ve, ma is megtalálható. Életembôl
ez a huszonkét év volt az, amit a
tudományszervezésben töltöttem
el. Eközben „kereset-kiegészítô”
munkám is volt, amit nagyon sze-
rettem, közel állt hozzám. Csak-
nem egy évtizeden át – a kulturá-
lis tárcához kerülésemig – készítet-
tem a Magyar Rádió ifjúsági osztá-
lyának havonta jelentkezô, 10–14
éves gyerekekhez szóló, fôleg iro-
dalmi ismereteket terjesztô mûso-
rait, elôbb Zsibongó, majd Tu-
dod-e? címen. Rengeteg levelet
kaptam a gyerekektôl...

1974-ben kerültem a Kiadói
Fôigazgatóságra, ott napra kere-
ken húsz évet töltöttem el fô-
igazgató-helyettesként, nyugdíj-
ba menetelemig. A fôigazgatók
elég gyakran cserélôdtek, én kép-
viseltem a folyamatosságot a vál-
tozások közepette. 

Ott egy rendkívül jó társaság
gyûlt össze. Akik akkor ott voltak,
azok emberileg, szakmailag, min-
denféleképpen kiválóak voltak, jó
közösséget alkottak. Ezt mutatja
az is, hogy mára ôk a könyvszak-
ma különbözô területein vezetô
személyiségek lettek.

Pályafutásom korszakolását foly-
tatva, ezt a korszakot azzal jellem-
zem, hogy a Kiadói Fôigazgatósá-
gon eltöltött évek a „világ megis-
merését” is jelentették számomra.
Nagyon sokat utaztam, Európa
különbözô országaiba, Kubába,
Kínába, az akkori Szovjetunió kü-
lönbözô köztársaságaiba. A
könyvszakmát belülrôl itt ismer-
tem meg, és amellett, egy kicsit, a
világot is. A Kiadói Fôigazgatósá-
gon a munka dandárját minden
évben a kiadói tervtárgyalások je-
lentették. Ennek megvolt a maga
mechanizmusa: a Kiadói Fôigaz-
gatósághoz tartozó kiadóknak a
fôigazgatóságon külön referensük
volt, velük és kiadók vezetôivel le-
ülve, nagyon alaposan megbeszél-
tük az elôzô évi munkát, és elôké-
szítettük a következô évi tervet.
Ma is vállalható, kiváló kiadói
programok születtek és valósultak
meg akkor, állami irányítással.
Irigykedtek is ránk a KGST-orszá-
gok könyves szakemberei.

1994-tôl dolgozom a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülésénél. Kiváló embereket
ismerhettem meg az ezekben az
években naggyá fejlôdött könyv-
szakmából is, a Szép Magyar
Könyv verseny, az Ünnepi
Könyvhét, a Karácsonyi Könyv-
vásár és más MKKE rendezvé-
nyek szervezése során. Ez a szer-
vezômunka sokban hasonlatos
ahhoz, amit az Irodalomtörténeti
Társaságnál végeztem, az akkor
szerzett tapasztalatokat jól tudom
itt is hasznosítani.

Utóbbi nyugdíjas tíz évemet, pá-
lyafutásomnak ezt a harmadik sza-
kaszát pedig úgy tekintem, mint
ajándékot az élettôl.

K. J.
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A könyvszakma szeretete
Bemutatjuk Paál Rózsát
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■ Szepes Erika esztéta, irodalom-
történész, két részben megjelenô, kö-
tetlen beszélgetésünkben témánkat
líratörténeti távlatba helyezi (Petô-
fitôl Petriig), s egyben elméleti szem-
pontot is ad az erotikus irodalom sa-
játosságának meghatározásához.
Másrészt kifejti eredeti, sokakétól
talán eltérô véleményét arról a köl-
tôrôl, aki a 20. század második felé-
ben a legszebb, a legjobb, sokakat
lázba hozó erotikus verseket írta:
Weöres Sándorról.

– Petôfi elég sok szerelmes verset
írt (erotikusat persze nem), és ezek-
ben mindig ott van a szabadság
gondolata. „Egyik kezemben ked-
vesem lágyan hullámzó kebele,
másik kezemben a szabadsághar-
cok története.” Arany Jánosnál sze-
mérmesebb költô igazán kevés
volt, amikor ô szerelemi vágyról
írt, akkor idegen földön játszódó
történetben hangzanak el egy ide-
gen nô ajkáról az erotikus szavak, a
hajdan legyôzött cseh vitéz lánya,
Jodovna mondja Toldinak: „Jodo-
kot én éjjel megölöm az ágy-
ban/Mert nem tudok érted hova
lenni vágyban...” és „...kívánj sze-
retôddé” (Toldi szerelme V. 46.) A
19. század végén a nô mint eroti-
kum tárgya a perdita-versekben je-
lenik meg – a franciák nyomán.
Adynak is van perdita-verse: Az én
menyasszonyom. Ady szerelmi lírája
sajátos, két szempontból: ami szá-
momra a legfontosabb, hogy Ady
volt az elsô költô, aki szakított a
szapphói szubjektív hagyo-
mánnyal. Szapphó az elsô, aki azt
mondja: ott ül velem szemben a
férfi, akit irigylek, mert nézheti a
lányt, akit szeretek. De ezen kívül
semmit sem tudunk, se az irigyelt
férfirôl, se a szeretett lányról, arról
tudunk csak, hogy Szapphó maga
hogyan szenved. Innentôl kezdve
az egész európai szerelmi lírában
„hagyomány”, hogy a költô szen-
ved valakiért. Dante Beatricéjérôl
éppúgy nem tudunk semmit, mint
Petrarca Laurájáról. Az egyetlen,
akinél látom a személyiséget: Vil-
lonnak a Vastag Margotja. Azt kell
mondanom, a magyar Ady szem-
életmódja rokonabb Villonnal,
mint nagyon sok mással. Adynál

érzem elôször azt, hogy a társ sze-
mélyisége benne van a versekben.
Héja-nász az avaron annak kinyilvá-
nítása, hogy van egy társam, aki ve-
lem egyenrangú, egyenrangúként
küzdünk meg egymással, ô se
gyôz, én se gyôzök, az egymást ölô
és szeretô kettôsünk örök. Hosszú-
hosszú idôvel Ady után Petri az,
akinél ezt a fajta személyességraj-
zot éreztem, a Maya-versekben.
Van Maya.  És van az összes többi
nô. (Van Maya. Mi is van még?) „A
szád már korareggel/ keserü ciga-
rettaízû,/ széthagyod a harisnyákat
szobádban,/ teáscsészék környo-
mával/ adod vissza a könyveimet.”
Szóval az egész nô él, mozgásban
van. Világos, hogy ez a nô lehet
társa. Közben Ady és Petri között
ott van Juhász Gyula Annája, aki-
rôl ô maga írja: „Milyen volt szô-
kesége, nem tudom már...” Eltûn-
nek a múzsák. Petrinél érzem a for-
dulatot: a múzsa közel jön, egyen-
értékû a költôvel. Amikor az em-
ber szabadon szereti a párját, an-
nak a társnak egyenrangúnak kell
lennie. A szabadon szeretés és a
társ egyenrangúsága abszolút ma-
gyar sajátosság. Nem látok hason-
lót a világirodalomban. Bella Ist-
ván a 70-es évek közepén megírta a
Szeretkezéseink címû ciklusát. Eb-
ben megjelenik egy Magyarország
léptékû férfialak, maga a költô, aki
azonos Magyarországgal, minden
bánatát, szenvedését átéli, és feltû-
nik az allegorizált Magyarország
párja, egy szintén allegorikus nôi
alak, maga a szabadság. Tehát fér-
fi-nô és szabad ország-szerelem

kapcsolódik a versben. A Szeretke-
zéseink címével ellentétben nem
erotikus verseket tartalmaz. Amíg
az ország nem volt szabad, addig a
szerelmeink se voltak az igaziak.
Petri ezt így fejezi ki: „Hogy itt sze-
rettünk nôket: hihetetlen.”

– 1964 elején megjelent az Új Írás-
ban Weöres Sándor Antik eclogája, és
nagy fölháborodást keltett. A viktoriá-
nus kor kispolgári és az 50-es évek szo-
cialista prüdériája ekkor még javában
tartott. Weöres hét erotikus verse illetve
prózakölteménye késôbb Fairy Spring
(A tündérek tavasza) címmel önálló
kötetben is megjelent. És posztumusz
kiadták azt a kockás füzetet, amely
kézírásában tartalmazza pajzán ver-
seit. Nem meglepô, hogy éppen Weöres
Sándor bizonyult ilyen merésznek, ta-
budöntögetônek?

– Én akkor végzôs gimnazista
voltam. Egyszer csak fölhangzott
az iskolarádión: akinél megtaláljuk
az 1964/2-es Új Írást, azonnal ki-
csapjuk az iskolából. Azt se tud-
tuk, hogy ilyen nevû folyóirat léte-
zik. Persze mindenki loholt utána,
mi lehet abban, hogy ezt az iskola
vezetôsége megtiltja. Stencilezett
papírokon járt körbe a vers. Mi
történt itt? Weöres írt egy antik ek-
logát, amilyen pastiche-t bárme-
lyik költônek szabad írnia. A gö-
rög ekloga mûfaj nem volt ennyi-
re erotikus. Weöresé miért külön-
leges? Nemcsak azért, mert az ek-
loga mûfaját kitágította, hanem
mert itt két gyerekrôl van szó. Egy
kiskamaszról és a nevelônôjérôl,
aki 15-16 éves kis hölgyike. Ez tu-
lajdonképpen nem szabályos sze-
relmi együttlét, hanem játszanak.
Felbujtják egymásban az erotikus
élményt, ismerkednek saját testük-
kel, ismerkednek egymás testével.
„Minden” megvan ebben a vers-
ben, csak egy pre-erotikus állapot-
ban. Mért mondom pre-erotikus-
nak? A Parnasszus címû folyóirat-
ban megjelent tanulmányomban
azzal foglalkozom, hogy Weöres-
nek van egy gyermekkori énje,
meg van egy öregkori énje. És
nincs felnôtt férfi-alakja. Tehát
amikor erotikus verset találok ná-
la, az mind ilyen. Egy másikban
azt írja: Álmunk, szerelmes ál-

munk a bölcsôfa-álom. A „bölcsô”
– visszaviszi az egészet ebbe a pre-
erotikus szférába. És a nagyon ké-
sôi, aggastyán kori versekben pe-
dig errôl már szó sincsen. A teljes-
ség felében leírja sajátos elméletét
a nô és a férfi  egymásba olvadásá-
ról. Ez egy filozófiai-teológiai el-
mélet, ami a versekben úgy érhetô
tetten, hogy neki igazában eroti-
kus verse nincsen, vagy ha igen,
akkor az szerepvers. Mint az Antik
ecloga, vagy A paprikajancsi szere-
nádja, aminél szebb szerelmes ver-
set nem ismerek. Amikor Lator
László ezt az írásomat elolvasta,
fölhívta a figyelmemet a Canzoné-
ra. Ez valóban egy szerelmes vers,
a feleségéhez írta, de Weöres na-
gyon pontosan tudta, hogy mi-
lyen mûfajt választ. A canzone
Petrarca mûfaja-versformája volt.
A petrarcai szerelemrôl tudjuk,
hogy nem igazi szerelem, hanem
vágyakozás: a szerelembe szerel-
mesnek lenni. Weöres ide vezeti a
hangulati tartományt. Ebben a
versben a társra találásról van szó,
és a társra találás csúcspontján az
van, hogy „az érzékiség kutyája el-
alszik.” Ha történt is valami, ami
nem egyértelmû, akkor az nem
olyan módon jelenik meg, mint
egy boldog erotikus versben. Az
akkor történik meg, ha Weöres be-
áll egy szerepbe, például a Psychére
gondolok. Nem kedvelem az
erôltetett pszichoanalízist, még ke-
vésbé akarok Weöres intim szférá-
jába behatolni, a versek szempont-
jából ez abszolút nem érdekes, ô a
világ egyik legnagyobb költôje, de
ez a fajta szerelmi vagy erotikus lí-
ra, amirôl beszélgetünk, csak sze-
replírában jelenik meg. Nem látok
erotikus verset, ami magára a köl-
tôre vonatkoznék. Az ilyen versek
mind szerepversek.

(folyt. köv.)

Aphrodité és Erósz szolgálatában
Erotika a mai magyar irodalomban 4.
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Scott O’Dell:
Kék delfinek
szigete

■ Maroknyi indián
törzs él a kis csendes-
óceáni szigeten. A
halászó, gyûjtögetô
közösség váratlanul
fenyegetô helyzetbe
kerül, el kell hagyni-
uk ôseik földjét. Egy-
valaki, egy serdülô
lány a szigeten ma-
rad. Egyesegyedül
küzd a létfenntartá-
sért, az életben mara-
dásért olyan veszé-
lyek közepette, me-
lyek kihívást jelente-
nének egy erôs férfi
számára is. Hogyan
éli meg a legsúlyo-
sabb megpróbáltatást, az évekig tartó magányt? Érte jön-e a vár-
va várt hajó?

Scott O’Dell 24 nyelvre lefordított regénye az Andersen-díj mellett el-
nyerte a Newberry Medalt, az amerikai gyermekkönyvtárosok tekinté-
lyes kitüntetését is.

1690 Ft

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

Popper Péter –
Rihmer Zoltán –
Tringer László:
Rosszkedv,
szomorúság,
depresszió
Az élet dolgai sorozat

■ A Mesterkurzus elsô témaköré-
nek elôadásait tartalmazza a soro-
zat – megújult külsôvel, de válto-
zatlanul Popper Péter szerkeszté-
sében megjelenô – új kötete.

Az élet változékony, örömre és
szomorúságra, jókedvre és rossz-
kedvre egyaránt szolgáltat természetes okokat a lelkileg egészsé-
ges embernek is. Ám a depresszió más: lelki betegség. Gyógyíta-
ni kell. Ezért nem érdemes és nem szabad minden rossz hangu-
latunkat, letörtségünket depressziónak kinevezni.

A mi kultúránkban a legtöbb ember kizárólag a sikerre, a gyô-
zelemre, a haszonra állítja be magát. S egyszerûen nincs eszkö-
ze arra – s ez a nevelés hibája is –, hogy elviselje a kudarcot, túl-
tegye magát a vereségeken és csalódásokon.

Ajánljuk tehát ezt a kötetet az idônként rosszkedvû, szomorú,
ám egészséges lelkûeknek a figyelmébe.

Saxum Kiadó, megjelenés: 2004. szeptember
ISBN 963 716801X. Fogy ár: 980 Ft
A könyveket a Saxum Bt. Forgalmazza
1134 Budapest, Szabolcs utca 4. Telefon/fax: 237-0659

CSEMER Géza:
Czinka Panna –
Piros karaván

■ Csemer Géza több cigány témájú regé-
nye (LÖFFLER BOLT, DIGESZTOR,
SZÖGÉNY DANKÓ PISTA) után most ki-
adta összegyûjtött cigány témájú színpadi
mûveit is CZINKA PANNA – PIROS KA-
RAVÁN címmel. Nyilvánvalóan az isme-
retterjesztés okán – tartja fontosnak, hogy a
magyar mûvelôdéstörténet végre az olvasók számára kiteljesedjen ci-
gány témájú ismeretanyaggal. Tudják meg, ki is volt a férfiruhát vi-
selô, giccsekrôl ösmert csodálatos virtuóz prímásnô, Czinka Panna,
a Szegeden szobrot kapott Dankó Pista – legendás nótaszerzô, He-
gyi Aranka a 19–20. század fordulóján elismert népszínházi prima-
donna – operaénekesnô, és ki lehetett a hírhedt Dánosi-perben, az
a Horváth Rudolf, akit a cigányok raboltak el csecsemôkorában.

A kötetben található verses-zenés mitológiai tárgyú cigány me-
sejáték – A négy lópatkó meséje, de a kíváncsi olvasóközönség
megtudhatja A Löffler bolt-ból, hogyan élt a két világháború
közt az úgynevezett úri cigányság is, a Digesztor-ból: hogyan
küszködött a dögevésbôl élô falusi cigányok kiéheztetett szegény
rétege. A Tovaris c. egyfelvonásos a Dorozsmán élô oláh cigá-
nyok különös kapcsolatáról szól a közelben lévô szovjet katonai
laktanya katonáival...

1500 Ft + postaköltség
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Bagdy Emôke –
Belsô Nóra –
Popper Péter:
Szeretet, szerelem,
szexualitás
Az élet dolgai sorozat

■ A Mesterkurzus második téma-
körének elôadásait tartalmazza a
sorozat – megújult külsôvel, de
változatlanul Popper Péter szer-
kesztésében megjelenô – új kötete.

Az ember nem élhet szeretet nél-
kül. Ámde miféle szeretet nélkül?
Lélekben az ember öregen is olyan
szerelmes lehet, mint húszéves korában. Csak a teste már nem en-
gedelmeskedik ennek a szenvedélynek. Kötelezô-e ezt tragédia-
ként megélni? Segíthet-e némi életbölcsesség? Olvashatunk a sze-
xuális fejlôdésrôl is, arról, hogyan kapcsolódik össze szerencsés
esetben az ösztön és az érzelem, s alakul ki az igazi erotika, ami-
kor a vágy szerelembe csap át és az érzelmi rajongás szexuális meg-
kívánásba. Miben hasonlít, és miben különbözik a nô és a férfi
lelke, fiziológiája, szexualitása? Hogyan egészítik ki egymást?

Örülnénk, ha sok fiatal kezében is látnánk könyvünket, amely
számos tévúttól és csalódástól megóvhatná ôket.

Saxum Kiadó, megjelenés: 2004. szeptember
ISBN 963 7168028. Fogy ár: 980 Ft
A könyveket a Saxum Bt. Forgalmazza
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■ – A tankönyvekben idézett
szerzôk szerepeltetése tárgyában
felmerülô vitás kérdések éreztethe-
tik hatásukat a gyakorlati okta-
tásban is, vagy tekintsük az egé-
szet a kiadók és szerzôk, illetve
jogutódok magánügyének?

– Véleményem szerint ez
egyáltalán nem a kiadók és
szerzôk magánügye. Rendkí-
vül fontos a kortárs, illetve
majdnem kortárs, tehát az el-
múlt hetven évben élt és alko-
tott szerzôk  tankönyvi szö-
veggyûjteményben való szere-
peltetése. Ma még azonban
felmérhetetlen, hogy mi is tör-
ténik majd a gyakorlatban.
Különbözô forgatókönyveket
lehet elképzelni. Az egyik le-
hetséges forgatókönyv az,
hogy egyes kiadók – várható-
an elsôsorban a kisebbek – le-
mondanak a vitás szerzôk tan-
könyvi, illetve szöveggyûjte-
ményi szerepeltetésérôl. Ezt
katasztrofális következmény-
nek tartanám. Elsôsorban
azért, mert a hazai magyarta-
nítás – az Egyesület álláspont-
ja szerint is – ma is a kelleté-
nél jobban múlt-centrikus, a
kronológia és az irodalomtör-
ténet kizárólagossága jellemzi
hetediktôl tizenkettedikig.
Szerintünk ez ellentétes a
nyugat-európai gyakorlattal,
de az olvasóvá nevelés célkitû-
zéseivel is.

A jelenlegi kulturális kihívá-
sok közepette sokkal inkább
közelebb kéne lépni a diákbe-
fogadó szempontjához. Ter-
mészetesen a kronológiának
szerepe van az irodalomokta-
tásban. De a kronológia, mint
rendezôelv kizárólagossága
szerintem alkati betegsége és
rossz beidegzôdése vala-
mennyi volt szocialista ország

irodalomoktatásának. Ahol az
irodalomtanítás egyenlô az
irodalomtörténettel, az iroda-
lomtörténet egyenlô az idô-
rendben való tanítással. Ko-
rábban az általános iskola
nyolc osztálya tananyagában
kellett minden tudnivalót be-
sûríteni. Ma már ez egyáltalán
nem szükségszerû. Itt olyan
megrögzött, évtizedes iroda-
lomtörténeti dominancia van,

mely egyébként sem kedvez a
XX. századi és kortárs szerzôk
tanításának. Várhatóan egy
olyan rendelkezés, amely fel-
erôsíti a szerzôi jogi problé-
mákat, még inkább elveszi a
kedvét az amúgy is bizonyta-
lan tanároknak attól, hogy a
modern kor irodalmával be-
hatóbban foglalkozzanak órá-
ikon. Álláspontom szerint iro-
dalomoktatásunkban olyan
reform szükségeltetne, amely
szakít a kronológia kizáróla-
gosságával, és nagyobb hang-
súllyal hozza be a XX. századi
és kortárs irodalmat a tana-
nyagba. Ennek a törekvésnek
kifejezetten árt, ha a szerzôi
jogi szabályozás a modern
szerzôk tanítását pénzügyi
problémákkal tetézi. Nehezen
tudnám azonban elképzelni,
hogy egy ma élô író, költô a
tankönyvben való megjelenés
esetén a szerzôi jogot helyez-
né elôtérbe, hiszen gondoljuk
meg, a tankönyv reklámhor-
dozó is egyben, kortárs íróin-

kat a gyerekek elsôdlegesen a
tankönyvek révén ismerik
meg.

– Az irodalomoktatásban ko-
rábban a kerettanterv, manapság
a NAT a szerzôk tekintetében is
ajánlásokat tartalmaz.

– Már a kerettanterv is nagy
hangsúlyt helyezett a kortárs
irodalom népszerûsítésére.
Hibájául róható fel, hogy nem
alkalmazkodott a századfor-

duló kihívásaihoz, gyakorlati-
lag az 1978-as alapelvekre
épült. A 2003-as Nemzeti
Alaptanterv nem tartalmaz
egyetlen nevet vagy mûvet
sem.  De a magyartanításban
nem is a szerzô a kizárólagos
rendezô elv,  az Alaptanterv
pedig olyan választható prog-
ramokat (kerettanterveket) fel-
tételez, amelyek konkretizál-
ják intencióit. Az érettségi kö-
vetelmények azonban egysé-
gesek, és számszerûen felso-
rolnak 1945, sôt 1980 után al-
kotó szerzôket is.

– Mit tehet a jövôben a pedagó-
gus, ha egyes szerzôk – a jogviták
rendezetlensége miatt – kimarad-
nak a tananyagból?

– Természetesen újabb plusz
munka hárul a tanárokra, és
nem mindenki vállalja majd
ezt a terhet is. Feltehetôen
számtalan megoldás kínálko-
zik a jól felszerelt iskolákban.
De a rosszabbul ellátott helye-
ken az oktatás színvonala
szenvedhet csorbát. Elôadód-

hat, hogy inkább nagy, tôke-
erôs kiadóktól szerzik be a
tankönyveket, ahol nem okoz
gondot a jogdíjak kifizetése.
De szerintem rendkívül sze-
rencsétlen helyzet, ha a kiadó
nagysága és tôkeereje szabá-
lyozza a tananyag tartalmát.
Nem biztos, hogy a legna-
gyobb példányszámú könyv a
legalkalmasabb is egyben. Az
sem lenne jó, ha nem a didak-
tikai vagy irodalomelméleti
szempontok döntenének vala-
mely könyv alkalmazásánál,
hanem az árak. Tartani lehet a
kisebb kiadók kiszorulásától
is. Mindez veszélyeztetheti a
tankönyvpiac sokszínûségét.
Tegyük hozzá, a piaci feltéte-
lek sem egyenlôen érvényesül-
nek, míg az egyik oldalon a
tankönyvek árai központilag
maximálva vannak, a szerzôk,
jogutódok követeléseinek
nincs felsô határa.

De adódhatnak egyéb
problémák is. A különbözô
kormányok politikai indítta-
tásból ingyenes tankönyvek-
rôl beszélnek. Ez esetben a
tankönyv olyan áruvá válik,
melyet az állampolgár nem
közvetlenül vásárol, hanem
az állam, természetesen az
állampolgár adóforintjaiból.
De jelenleg például azt sem
tudjuk, mi a helyzet a válto-
zatlan utánnyomásokkal. Fé-
lô, hogy a kiadók nem lesz-
nek érdekeltek új tanköny-
vek megírásában.

Összefoglalva: az itt körvo-
nalazódott kedvezôtlen ten-
denciák az irodalomtanítás
konzervatív irányzatát erôsít-
hetik. Felsejlik annak a lehetô-
sége, hogy az anyagi viták mi-
att egyes szerzôket valóban ki-
iktatnak a tananyagból, és a je-
lenlegi tankönyvek örökké
megmaradnak. Úgy fogalmaz-
nék, hogy mumifikálódhat a
tankönyvpiac, s éppen akkor,
amikor a különbözô felméré-
sek, vizsgálatok éppen a ma-
gyartanítás gyökeres megújítá-
sát mutatják kívánatosnak.

Így a kiadó–jogutód-ellentét
akár válságot is idézhet elô a
magyartanításban, gátját ké-
pezheti a kor követelményei-
nek megfelelô újításoknak.

Tausz Anikó
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T A N K Ö N Y V K I A D Á S

Mumifikált tankönyvpiac
Sorozatunkban a kiadók és jogutódok között kialakult problémák
okait próbáltuk több oldalról bemutatni. A legnagyobb visszhangot a
tankönyvek piacosításának legújabb fejleményei váltották ki. Az ez-
zel kapcsolatos gyakorlati kérdések megválaszolására a Magyartaná-
rok Egyesülete elnökét, Arató Lászlót, az ELTE Radnóti Gimnázi-
um tanárát kértük fel.

„Így a kiadó–jogutód-ellentét

akár válságot is idézhet elô

a magyartanításban...”
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e n d s z e r v á l t á s u n k
boldog hajnalán a ma-
gyar írók, könyvesek,

szerkesztôk, irodalomtörténé-
szek tömegei látták az elsô pil-
lanatban, hogy a magyar
könyvkiadás önmaga csôdjébe
rohan. Ha nem is föltétlenül
gazdasági, de szellemi, eszmei
értelemben föltétlenül.

Kihasználva a „sajtószabad-
ságot”, figyelmeztetô cikkek
százai jelentek meg egyetlen
biztos tanulsággal, hogy Jó-
zsef Attila szava változatlanul
érvényes: „a költô hasztalan
vonít”.

Tavasszal megjelent a
L’Harmattan-nál a Tisztesség
ára címû regényem Kassai
György kitûnô fordításában
és Monsieur Jérôme Martin
L’Ecarlate kiadójánál, mely a
L’Harmattanhoz kapcsoló-
dik, de mint külön vállalko-
zás, vagyis nem egyszerûen a
kiadó 380 sorozatának egyi-
ke. Ennek köszönhettem,
hogy amikor a nyáron Mon-
sieur Denis Pryen, a L’Har-
mattan igazgatója Magyaror-
szágon járt, a Francia Intézet-
ben tartott rendkívül jó han-
gulatú és barátságos tájékoz-
tatóján feleségemmel együtt
magam is részt vehettem. M.
Pryen ismertette a L’Harmat-
tan eddigi magyarországi
eredményeit, és hazánkra vo-
natkozó további terveit. 

A L’Harmattan elképesztô
mennyiségû könyvet ad ki,
Franciaországban napi 8 cí-
met, nálunk még csak évi

negyvenet, de jövôre már he-
tenként egy-egy könyvet ter-
veznek megjelentetni. Mód-
szere: amit a sorozatszerkesz-
tôk kiadhatónak látnak, kiad-
ja. Monsieur Pryen rendkívül
mozgékony szellem, minden
érdekli, ami egy kicsit is elüt
az unalmas átlagtól. A kiadó
szerzôinek száma megközelí-
tôen tizenhatezer, nemcsak

Franciaországban de szerte a
világon, persze leginkább
Franko-Afrikában és Franko-
Ázsiában, ahol a francia
nyelv és szellem gyökeret
vert. A L’Harmattan szerzô-
gárdájához tartozni rang,
minden szerzô része egy szel-
lemi közösségnek. 

Honoráriumot, igaz, csak
annak fizet, akinek a könyve
ezernél több példányban
fogy el, és nem is fordíttat.
Idegen nyelven író szerzônek
már franciára fordított kézi-
rattal kell jelentkeznie. Nem
a bestsellerekre, lektûrökre
vadászik, hanem a tudomány
és az irodalom ínyencségeire.
Így egy kutató, aki a csótá-
nyok étkezési szokásairól és

emésztési zavarairól ír 400 ol-
dalas tanulmányt, a L’Har-
mattan-nál, ha a dolgozat
tisztességesen meg van írva,
megjelenhet, ha csak két ve-
vôje lesz, akkor is. De ha
olyan lebilincselôen és szóra-
koztatóan adja elô tárgyát,
hogy ezernél több olvasót is
meg tud hódítani, szabad az
út „ad astra”! 

A L’Harmattan az államtól
sosem kér és az államnak so-
sem ad. Abszolút független.
Magyarországon 300 pél-
dánnyal indít, amit bizo-
mányba ad ki. Ha a három-
száz példány elfogy, azonnal
utána nyom annyit, amennyit
a bizományis terjesztô kér.
Franciaországban a bizomá-
nyis három hónap haladékot
kap, ha addig nem adja el,
amit átvett, visszaküldheti,
de meg is veheti. Hollandiá-
ban még jobb a kapcsolat a
kiadó és a kerekedôk között:
a kiadó bemutatja a kereske-
dônek a könyvet (gondolom,
lemezen), amit kiadna, és a
kereskedô annyit rendel,
amennyit akar. De a rendelé-

séért felelôs, ha nem adja el,
rajta marad. Ez a visszacsato-
lás lehetôvé teszi nem csak az
együttmûködést a kereskede-
lem és a könyvkiadás között,
de azt is, hogy a kereskedô
részt és felelôsséget vállaljon
a kiadásban – tájékoztatott
érdeklôdésemre Gyenes
Ádám, a L’Harmattan ma-
gyarországi részlegének ügy-
vezetô igazgatója.

Miközben nyugaton az ár-
rés 33%, és nem 45–50%,
mint nálunk, ahol a terjesz-
tônek a nagy nyereségért cse-
rébe semmiféle felelôssége
nincs. Nem érdeke sem elad-
ni, se rendelni, az évi több
mint ezer címbôl akkor is
megél, ha a kisujját sem
mozdítja. 

Ha más nem, annyi tanulság
levonható, hogy a könyvki-
adás anomáliáira nem az álla-
mi szubvenció az egyetlen or-
vosság, és hogy bár egyelôre
még én sem kaptam honorá-
riumot, büszke vagyok, hogy
a L’Harmattan szerzôi között
tartanak számon.

■ Lovász György nyomda-
mérnök, az Akadémiai Kiadó
és Nyomda egykori igazgató-
ja 66 éves korában,  2004. au-
gusztus 7-én elhunyt.

Pályája az Egyetemi Nyom-
dában 1958-ban kezdôdött,
ahol érettségi után híres mes-
terektôl tanulta a betûszedô
szakmát. Dolgozott még a
Franklin Nyomdában, gyár-
táselôkészítôként, munka
mellett itt végezte el a
Könnyûipari Mûszaki Fôis-
kolát, nyomdamérnöki dip-
lomát szerzett. Több szak-

mai diplomával  rendelke-
zett, többek között  az Új-
ságíró Akadémia tördelôszer-
kesztôi képesítésével is. 

Éveket töltött az Európa
Könyvkiadóban, ez az idô-
szak volt saját elbeszélése
szerint szakmai munkájának
legszebb, legtermékenyebb
része. Sokat tanult és alko-
tott, kiváló írókkal és szer-
kesztôkkel ismerkedett meg,
büszke volt rá, hogy együtt
dolgozhattak.

Ô készítette az „Európa
zsebkönyvek”, a „Vidám

könyvek” sorozattervét, de
számos irodalmi mû, váloga-
tás, pld. „A szlovén iroda-
lom kis tükre” c. mû tipográ-
fiája, mûszaki szerkesztése,
más esetekben pedig fedél-
tervek készítése ôrzi nevét.

Életútjának állomásai még
az OKISZ-Labor Nyomda és
Kiadó, amelynek fôosztály-
vezetôje, a Mûszaki Kiadó,
amelynek osztályvezetôje, az
Akadémiai Kiadó és Nyom-
da, amelynek igazgatója volt.

1989-ben megalapította sa-
ját vállalkozását, a Keraban
Könyvkiadót, amely mintegy
nevével jellemezte tulajdo-
nos-igazgatójának konok el-

szántságát, és a könyvek vilá-
ga iránti múlhatatlan szerete-
tét.  A Keraban Kiadó peda-
gógiai szakkönyvekre specia-
lizálódott, mûködése alatt
több jelentôs alkotást gon-
dozott, nagy pedagógusok
mûveit adta ki. Legjelentô-
sebb vállalkozása a „Pedagó-
giai Lexikon” volt, amelyre
mind tartalmi, mind formai
szempontból tekintve, joggal
volt büszke kivitelezôje. Szá-
mos, azóta fôiskolai és egye-
temi tankönyvvé vált mû is
általa került kiadásra. 

Az általa gondozott kiadvá-
nyok megôrzik ôt az olvasók
emlékezetében.

R

Kertész Ákos
A L’Harmattan

Magyarországon
A nagy tanulság: lehet másképp is… 

Elhunyt Lovász György 



A KÖNYVHÉT INGYENES TERJESZTÉSÛ KÜLÖNKIADÁSA HETI 50000 PÉLDÁNYBAN

A Könyvhét Plusz a könyves élet heti információs forrása lesz a hét könyveinek a listájával, az aktuális rendezvények,
programok, akciók ismertetésével. Ez az, amire az olvasóknak és a könyvszakmának szüksége van.

Technikai adatok: formátum A/5, terjedelem 16–32 oldal, változó, papír 60 g LWC mûnyomó, nyomás 4 szín color,
terjesztés országosan, könyvesboltokban és más kulturális, közösségi helyszíneken

OKTÓBER KÖZEPÉTÔL A KÖNYVESBOLTOKBAN
A kép csak illusztráció, a partnereinknek megküldött, a Könyvhét Plusz bemutatására szolgáló mutatványszám címlapja.

„Az anyalap leánylapja”

A heti könyves hírmagazin
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■ Tudományos fantasztikus ifjú-
sági regény A fehér csík rejtélye.
Szerzôjét újságíróként ismeri az
olvasóközönség: Bernáth László
évtizedekig dolgozott az Esti Hír-
lapnál, egy ideig az élén is állt az
orgánumnak. Cikkei mind a mai
napig a kulturális élet területeirôl
számolnak be: filmrôl, színházról,
oktatásról, közmûvelôdésrôl. Ed-
dig megjelent könyvei vagy sajtó-
történeti témájúak, vagy az újság-
írók oktatását szolgálják. Szépiro-
dalmi szerzôként elsôkönyves A
fehér csík rejtélyével.

A vállalkozás nemcsak azért kü-
lönös, mert más mûfajba „kirán-
dult” Bernáth László, hanem
azért is, mert a könyv elôszavában
elárulja, hogy a technika, a mûsza-
ki tudományok iránti vonzalom
volt az egyik mozgatórugója a sci-
fi megírásának. Nem kevésbé mo-
tiválta az, hogy gyermekkorában
falta a Verne-regényeket. 

A Fehér csík két kivétellel olyan
földi helyszíneken játszódik, ame-
lyeken már járt a szerzô, s megfor-
dulhatott ott akár maga az olvasó
is. A tudományos fantasztikus jel-
leg az idôutazásból adódik: olva-
sóit nemcsak a száz (?) évekkel ké-
sôbbi jövôbe vezeti el, hanem a
múltnak a történelemkönyvekbôl
nem eléggé, vagy nem ennyire
emberközelien ismert fejezeteibe
is. Megelevenednek az ezredek-
kel, századokkal korábban élt tör-
ténelmi alakok és mindennapi ha-
landók a jövôbeni „szellemidé-
zés”, valójában a számítógépes
adatkeresés jóvoltából. S az ered-
mény nem csak a jövôben lesz új-
donság, ahol nincsenek tanórák,
csupán számítógépek segítségével
lebonyolított konzultációk, ahol
föld alatti autóutakon közleked-
nek az emberek, ahol a legritkább
esetben érintkeznek egymással
személyesen a társadalom tagjai.

A szerzôt arra a hírre kerestem
meg, hogy írja a regény folytatását.

– Nem a regényt folytatom, ha-
nem annak egyik szálát fûzöm to-
vább – mondja Bernáth László. –

Az egyik kulcsszereplô elsô fele-
sége a kislányával együtt elmegy a
kitelepítettek szigetére, ahol nem
volt semmi, amikor oda számûz-
ték a bûnözôket a mienknél jóval
magasabb technikai civilizáció-
ból. Az a kérdés, hogy miként le-
het primitív körülmények között
technikai civilizációt megterem-
teni. A fôhôs korábban a holdon
egy bázison dolgozott, de megölt
valakit. Az elsô könyvben szere-
pel egy profetikus alkatú hôs, aki
megszervezte a szigetet. Szá-
momra ebben a könyvben ô a li-
berális fundamentalizmus megje-
lenítôje, tehát elhiszi, hogy min-
denkit mindenkor egyedül lehet
hagyni, és az illetô jól fog dönte-
ni. Addig mûködik az elmélet,
amíg életszükségletekrôl van szó,
aztán egyre kevésbé. A holdról
jött férfi fogja összerombolni ezt
a hitet. Nem szeretnék a kollekti-
vizmusnak sem igazat adni, de
annak az eszmének sem, amely
vallja: az emberek önmaguktól a
közösség javára cselekednek. Egy-
elôre három fejezetet írtam meg a
regénybôl.

– Ön Verne-rajongó. Mit gondol
róla, ô tényleg a jövôbe látott, hiszen
megjelenítette a holdra szállást,
„megalkotta” a tengeralattjárót,
amikor ezekrôl a lehetôségekrôl más
nem is álmodott?

– S akkor még hozzátehetnénk,
hogy egy, néhány éve megtalált
regényében a párizsi földalattiról
ír. Verne azért lehetett bizonyos
értelemben a jövôbe látó, mert
csupa olyan dologból indult ki,
ami létezett, csak nem abban a
fejlett formájában, ahogy ô leírta.
Nem kellett ehhez olyan borzasz-
tó nagy fantázia. Ha az embert
foglalkoztatja egy kérdés, gondol-
kodik rajta, akkor nyilvánvalóvá
válnak bizonyos következmé-
nyek. Ha szabad ilyen nagy szava-
kat mondani, akkor nekem Verne
példaképem abban az értelemben
is, hogy nem szeretnék olyan
technikatörténetet írni, amelyik
elrugaszkodik a valóságtól. Min-

den technikai lépésnek jóval ko-
rábban vannak nyomai. Elárulok
egy titkot a készülô könyvbôl. A
holdról jött férfi szemében be-
operált kamera lesz. Ez egyáltalán
nem képtelenség, mert már pir-
szingeket „lônek be” a szembe.
Egy elektronikai bolt kirakatában
pedig gombnyi méretû kamerát
láttam. Most megyek tájékozód-
ni, hogy miként mûködik ez a do-
log. Tegnap olvastam az újság-
ban, s ez megint ötletet adott,
hogy Popey álma megvalósulni
látszik: a spenótból energiát tud-
nak elôállítani. Komplikált, drá-
ga, de lehetséges. A megjelent re-
gényben a nanoüvegbúra a „talál-
mányom”, amelyet állagmegóvási
szándékkal a mûemlék fölé feszí-
tenek. Rengeteget olvastam a na-
notechnikáról, s tudom, hogy ez
a találmány fantasztikus követ-
kezményekkel fog járni, mert-
hogy a nanoméret körülbelül a
hajszálnak a századrésze. Fantasz-
tikus az a mesterségesen elôállít-
ható fémkerámia, amely az elekt-
romos vezetésre minden létezô
dolognál alkalmasabb, mert mini-
mális az ellenállása. Ha a világon
az összes, áramot vezetô drótot
erre cserélnék ki, akkor körülbelül
ezredannyi energiára lenne szük-
ség, mint most. Egyelôre azon-
ban elborzasztóak az elôállítási
költségei. De mint minden ilyen
esetben, az olcsóbb kivitelezés
csak idô kérdése. Valószínû, hogy
a világ energiaválságának az egyik
megoldása ez lesz. Nem létezô ûr-
bolygók és szörnyek helyett sci-fi
szerzôként az foglalkoztat, hogy
mit lehet elôre látni a százötven-
kétszáz év múlva bekövetkezô
változásokból. Lukács György
egyébként azt mondta, azért nem
érdekli a futurológia, mert a vilá-
gon annyiféle tendencia van,
hogy képtelenség igazán hosszú
távon elôre látni: melyik lesz
meghatározó egy korszakban és
melyik tûnik el. Az elôzô könyv-
ben részletezett káoszelmélet
egyébként ugyanerrôl szól. Ki a

csoda gondolta harminc évvel ez-
elôtt, hogy az elektronika és a szá-
mítógép a jelenlegi mértékben át-
hálózza a világot? Akkoriban Ko-
lozsvárott találtam egy olyan
könyvet, amelyet magyarok adtak
ki magyarul Romániában, szak-
emberek futurológiai jövendölé-
seivel. Néhány, ma már elfelejtett
technika jövôjérôl merengtek. De
senkinek nem jutott eszébe, hogy
másodpercek alatt Kínába ér az
elektronikus üzenetem, s onnan
azonnal válaszolnak is. A techni-
kában legfeljebb öt-tíz évre lehet
precízen elôre látni. A társada-
lomban még annyira sem. Aki há-
rom-öt évre elôre sajti a politikai
változásokat, az zseni. Miközben
a technika elképesztôen fejlôd-
het, az emberi természet nem vál-
tozik. Ahhoz az embert magát
kellene kicserélni. Marad tehát a
sok ezer éve létezô szeretet, gyû-
lölet, kicsinyesség, bosszú. 

– Ha a technika területérôl vett hí-
rekre alapoz is, a regény fantáziaszül-
te mûfaj. Az újságírás pedig, az Ön
mindennapi munkája, tényekre szo-
rítkozik. Nem okozott ez nehézséget a
könyv megalkotásakor? 

– Eleinte még arra is gondol-
tam, hogy tudósítások és ripor-
tok sorozataként írom meg a tör-
ténetet, hiszen ebben vagyok ott-
hon. De az túl sok korlátot sza-
bott volna. Ehelyett a ponyva-
technikát alkalmaztam. Az egyik
fejezetben elkezdett történet
mindig egy másik részben ér vé-
get. Nem tudom, hogy az „igazi”
írók hogyan csinálják, én, amikor
kitaláltam egy figurát, mindig ad-
dig gondolkodtam, amíg konkrét
személyre nem találtam a múl-
tamban, s írás közben az ismerôs
alak volt elôttem. A fiú figurájá-
hoz nem akadt „mintám”, de hal-
ványan sejlett, mintha gyerekkori
magamról írtam volna. 

– Kinek ajánljuk az Ön humanista
utópiáját, s mikori elolvasásra? Verne
összes mûvei után? Vagy közben, vál-
tozatosság gyanánt?

– Verne-kedvelôknek minden-
képpen, s mindenkinek, aki a fan-
tasztikus irodalmat szereti s akit
emögött az is érdekel, hogy mi-
lyen lesz az ember, a technika jö-
vôje. Egyáltalán nem biztos, hogy
ilyen lesz, de én így gondolom.
Hiszek abban, hogy az emberiség
végül is jó irányba megy.

Mátraházi Zsuzsa

Sci-fi regényen dolgozik
az újságíró Bernáth László
Modern vernei látomások
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■ A Kairosz Kiadó sokágú tevékenysége
igencsak belenyúlik a nyüzsgô jelenbe, de
eleven életet él a múlt feltárásával is. Val-
lástörténet, hitfilozófia, misztika: számos
becses (olykor a Paulus Hungarusszal kö-
zös) kiadványuk fedi le a fenti, részint
összefüggô területeket.

Szent Jeromos
élete, írásai, és vitái J. N. D.
Kally monográfiájának
lapjain kelnek életre
(fordította Nemes Kriszti-
na; a szerkesztô Heidl
György korábban Szent
Ágoston megtérésérôl
publikált új aspektusú
könyvet a Paulusnál-Ka-
irosznál). A szerzô –
1974-ben – szeptember
30-ra, az egyházatya, a
latin nyelven alkotó
ókeresztény író és fordí-
tó ünnepére datálta mû-
ve Elôszavát. Kellynek a
tartalomjegyzék fejezet-
címeibôl is kitetszô szándéka, hogy novel-
lisztikusan színezett szakszerû fejezetekbôl
szerkesszen egyszerre tudományos és olvas-
mányos, regényes munkát. Jeromos vitázó
énjének erôteljes nyomatékosításával más
énjeit – például a felkérésre precízen, noha
néha mogorván, sietôsen dolgozó fordító
egóját – elhalványítja, e hangsúlymódosítá-
sok közepette viszont minden eszközt
megragad, hogy 1600–1700 év távolából is
plasztikus testi-lelki képet fessen a géniusz-
ról, a szentrôl. Egészében a mû Dürer met-
szetére asszociáltat: a szorgosan dolgozó
agg Jeromos attribútumokkal, jelké-
pekkel zsúfolt szobája villan emlé-
kezetünkbe, s az ablakon beáradó
ihletô fény, melyben Hieronymus
glóriája is fürdik.

Hildegard von Bingen
„a középkor kétségkívül legzseniáli-
sabb asszonya” – nem tartozik a
szentek sorába (bár akad újabb lexi-
konunk, amely ekként tartja számon
– azonban csak a boldoggá avatási
eljárás 1233-ban történt kezdetérôl
van adat, a szentté avatásról nincs.
Ennek ellenére vannak szerzetesi kö-
zösségek, hívô gyülekezetek és em-
lékhelyek, ahol szentként tisztelik.

Ünnepe szeptember 17-re, halá-
la évfordulójára esik. 1098 és
1179 között élt.) Az egyházilag
„legitimált” látomásokkal megál-
dott, a „rejtelmes fény”-tôl tettre
sarkallt apátnô 73 liturgikus éne-
ket (Égi harmóniák) és egy rövid
énekes misztériumdrámát (Az Is-

teni Erôk játéka)
tartalmazó köte-
te esztétikailag
(is) megragadó
alkotás, Okok és
gyógymódok cí-
mû (a nedvkór-
tanon alapuló)
gyógyítási össze-
foglalása érdekességével, il-
letve naiv, korszerûtlen el-
képzeléseinek részigazságai-
val lep meg. Az elôbbi köte-
tet Kulcsár F. Imre Hildegard
gyarló latin tudásának némi
kendôzésével ültette át ma-
gyarra, az utóbbit
Magyar László And-
rás tolmácsolása

meghagyta a vegyes, érdes szövegkö-
zegben (kétséges viszont, hogy szük-
ség volt az utólagos fejezetcím-be-
toldásokra, s hogy minden esetben
szerencsések-e a jegyezetek – például
az elején rögtön az, hogy Hildegard
egy vélekedése „emlékeztet” (!)
Schopenhauer nézeteire). A színjá-
ték mai elôadása sem elképzelhetet-
len, ám inkább a komponistának is
tehetséges Hildegard liturgikus éne-
kei válhatnak élô textussá. Az Okok
és gyógymódok második egységére

bízni ma-
g u n k a t
kockázatos le-
hetne, elsô ré-
szében a nemi-
ségrôl, a férfiról,
a nôrôl írottak –
mára sokszoro-
san meghaladott
voltuk ellenére –
tudománytörté-
neti és szépiro-
dalmi vonzerô-
vel is rendelkez-
nek (mint a val-
lásos tudat igen-
csak világias le-
csapódásai).

Søren
Kierkegaard
Életrajzát 2000-
ben azzal a szán-
dékkal publikálta
Joakim Garff, hogy
– jóval nagyobb
t e r j ede l emben ,
mint a Jeromosról
író Kelly, ám sok-
szor rokon eljárá-
sokkal, fejezete-
zéssel stb. – egy-
befonódó törté-
netek révén, nagy-
történetként, re-
gényesen nyújtsa

a dán filozófus portréját és pályaképét.
Bogdán Ágnes és Soós Anita fordítása
meg is ôrzi ezt a karaktert, hangnemet.
Az illusztrációk és a bô képaláírások is
a tudományos ismeretterjesztés felé
visznek. Elgondolkodtató, felcsigázó a
könyv, a teljes név monogramját címül

választó SAK,
például Hans
Christian An-
dersen és Kier-
kegaard ellent-
mondásos vi-
szonyának teat-
ralizálásával, a
Regine Olsen-
epizód vissza-
tekintô (az öz-
vegy, idôs Regi-
ne Schlegel
szemszögébôl
történô) fel-
göngyölítésé-
vel. A kivételes
g o n d o l k o d ó

véghónapjait, végnapjait – a hitelesség-
bôl, a dokumentálásból nem engedve –
úgy írta meg Garff, hogy magunk is ta-
nácstalanul imbolygunk a közelítô, illet-
ve ismeretlen okból bekövetkezô elmú-
lás színpadán. Az idézettömeg nem
mindig segít tisztán érteni a fôalak
Isten-szemléletét, de remekül kiemeli
stiláris készségeit, aforisztikus zseniali-
tását, egyéni észjárását. Az Egy még élô
ember írásaiból és Az irónia fogalmáról cí-
mû Kierkegaard-mûvek önálló fejezetet
kaptak. E kettôt – ugyancsak a Jelenkor
jóvoltából – az induló Søren Kierkegaard
Mûvei sorozat elsô köteteként frissiben
van módunk elolvasni.

Rejtelmes fény
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Libri sikerlista
2004. augusztus 23. – szeptember 6.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Brown, Dan:
A Da Vinci-kód

Gabo Könyvkiadó

2. Coelho, Paulo:
Az alkimista

Athenaeum 2000
Könyvkiadó

3. Coelho, Paulo:
Tizenegy perc

Athenaeum 2000
Könyvkiadó

4. Coelho, Paulo:
Veronika meg akar

halni
Athenaeum 2000

Könyvkiadó

5. Roberts, Nora:
Örvénylés

Gabo Könyvkiadó

6. Sasson, Jean:
Irak lánya, Majada
Gabo Könyvkiadó

7. Roberts, Nora:
Ég és föld

Gabo Könyvkiadó

8. Vavyan Fable:
Tíz kicsi kommandós

Fabyen Kiadó

9. Coelho, Paulo:
A Piedra folyó partján

ültem, és sírtam
Athenaeum 2000

Könyvkiadó

10. Leslie L. Lawrence:
A fekete anya kígyója

I–II.
Gesta Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Schobert Norbert:
A Norbi-titok

Norbi Welness 
Média Kft.

2. Kriston Andrea –
Ruzsonyi Péter:

Kriston intim torna
Sanoma Budapest

Kiadó

3. Iskolaválasztás elôtt
2005

Panem Kiadó

4. Pahlavi, Farah:
A sah felesége
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

5. Horváth Imre –
Novák István – Lovász

Márta (Szerk.):
Pályaválasztás,

továbbtanulás 2005
Okker Kiadó

6. Stahl Judit:
Gyorsan, valami

finomat!
Park Könyvkiadó

7. Lenkei Gábor Dr.:
Cenzúrázott egészség
Free Choice Kiadó

8. Osho:
Intimitás

Édesvíz Kiadó

9. Clinton, Bill:
Életem 1–2.
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

10. Raichlen, Steven:
Nagy kerti grill kalauz 

Vince Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Móricz Zsigmond:
Iciri-Piciri

Pro Junior Kiadó

2. József Attila:
Altató

Pro Junior Kiadó

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

4. Móricz Zsigmond:
A török és a tehenek –

Kis Bence
Pro Junior Kiadó

5. Nöstlinger,
Christine:

Gréti szerelmes
Animus Kiadó

6. T. Aszódi Éva:
Cini-cini muzsika

Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Fônix Rendje
Animus Kiadó

8. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok

Móra Ferenc
Könyvkiadó

9. Háp, háp, háp,
jönnek a kacsák

Pro Junior Kiadó

10. Walt Disney:
Hamupipôke

Tóth
Könyvkereskedés

Szépirodalom:
1. Szabó Magda: Az ajtó Európa Könyvkiadó
2. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni Athenaeum 2000 Kiadó
3. Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása Argumentum Kiadó
4. Márai Sándor: Füves könyv Helikon Kiadó
5. Wass Albert: Jönnek

Adjátok vissza a hegyeimet Kráter Mûhely Egyesület
6. Körkép 2004

Huszonegy mai magyar író kisprózája Magvetô Kiadó
7. Németh Gábor: Zsidó vagy? Kalligram Kiadó
8. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
9. Woolf, Virginia: Mrs. Dalloway Európa Könyvkiadó

10. Bächer Iván: Nagypapa hûlt helye Göncöl Kiadó

Ismeretterjesztô:
1. Fekete István Ifj.:

Fekete István az Édesapám volt… Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Kriston Andrea–Ruzsonyi Péter:

Kriston intim torna Sanoma Budapest Kiadói Rt.
3. Martin Csaba: 2B or not 2B

Ami az angolórákról kimaradt Dotkom Média Bt.
4. Dahlke, Rüdiger: A lélek nyelve: a betegség. A kórképek

értelmezése és a betegség adta esély Magyar Könyvklub
5. Schobert Norbert: A Norbi-titok Norbi Welness és Média Kft.
6. Lenkei Gábor Dr.: Cenzúrázott egészség

A betegség-ipar futószalagján Free Choice Kiadó
7. Rozvány György: Jordánia. Séta a történelemben Alexandra Kiadó
8. Argov, Sherry: Miért a rossz lányokat szeretik a férfiak?

A lábtörlôtôl az álomlányig Útmutató lányoknak:
hogyan ôrizzék meg önmagukat a párkapcsolatban Alexandra Kiadó

9. Kosztolányi Dezsôné Harmos Ilona:
Tüzes cipôben Noran Könyvkiadó

10. Sós Judit-Farkas Zoltán: Erdély Útikönyv Jel-Kép Bt.

Ifjúsági és gyermek:
1. Képes enciklopédia Novum Kiadó
2. Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Lázár Zsófia: A varázsfuvola Papirusz Duola Kiadó
4. Bartos Erika:

Bogyó és Babóca Pozsonyi Pagony Kft – Print-X Kiadó
5. Földön látszik, égen jár

Ezeregy találós kérdés Baranyából Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Rowling, J. K.: Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
8. Brezina, Thomas: Legyen anyu a legmenôbb!

Fiúk kizárva! Egmont-Hungary Kiadó
9. Varga Katalin: Mosó Masa mosodája Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Fekete István: Tüskevár Móra Ferenc Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2004. augusztus 16—28.

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

Önnek sem mindegy, hogy például egy négyessel hárommil-
lió vagy harmincezer forintot nyer. Vagy ötöst szeretne? És ha
csak húszezret nyerne vele? Ugye a guta kerülgetné... A ma-
gyar lottózási szokásokat elemzô statisztika alapján az olva-
só pontos leírást kap arról, hogy mely számkombinációkkal
lehet sokat nyerni, és melyek fizetnek alig kihúzásuk esetén.

Bóc István:

A szerencse titkai
1500 Ft, a kiadóban 20 % kedvezménnyel

Hirdetésfelvétel: 
209-9141

Hirdetésfelvétel: 
209-1875

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.



■ – A társulat milyen mérték-
ben-arányban publikál forrás-
mûveket? E tekintetben mennyire
ôrzi hagyományait, s mennyire
kívánja közreadni a folyton
megújuló katolicizmus új alap-
dokumentumait?

– Kiadónk jellegébôl adó-
dik: forrásmûveket, de még
szakirodalmat is fôként a teo-
lógia és annak társ- vagy se-
gédtudományainak körébôl
közlünk. Az ókor nyelvein ír-
ták ôket; olyan alkotásokat,
amilyen a Biblia, az egyház-
atyák mûvei, a skolasztika el
nem évülô remekei. Három sorozatunkban –
Ókeresztény írók, Középkori keresztény írók,
Fides et ratio (A vallásbölcselet kiskönyvtára)
– épp ezeket publikáljuk. Megjelentetjük per-
sze a jelen alapvetô dokumentumait is. Pápai
megnyilatkozások sorozatunkban folyamato-
san közöljük II. János Pál enciklikáit, brevéit,
leveleit. Római dokumentumok címû szériánk
egyes vatikáni kongregációk szövegét tartal-
mazza. Újdonság e körbôl: Hitvallások és az
Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai;
a kezdetektôl napjainkig ívelô összefoglalás,
úgy 1500 oldalon. És ez csak egyetlen alapmû
e körbôl, adósságainknak se szeri, se száma.

– A kiadó miképp szolgálja az egyház papságát,
az oktatást, s mindazokat, akik valóban elmélyülten
kívánják hitüket ápolni és annak szellemében élni?

– A rendszerváltozás után jelmondatot al-
kottunk: „A Szent István Társulat a hitét
megtalálni és megôrizni akaró ember kiadó-
ja”. Ez ma is érvényes. S a társulat alapítása
óta szolgálja a magyar katolicizmust. E jegy-
ben publikál hitbuzgalmi, lelkiségi, liturgi-

kus, egyházzenei kiadványo-
kat a hívek, szerkönyveket,
misekönyveket, teológiai és
vallásbölcseleti mûveket a
papság, hittankönyveket, ok-
tatási segédleteket, egyetemi
tankönyveket a tanuló ifjú-
ság számára. A lelki élet mes-
terei sorozatunk pedig, ha
úgy tetszik, értelmiségi ol-
vasmány.
– Melyek a legfontosabb, legjel-
lemzôbb teológiai, liturgiai,
bölcseleti, jogi, kulturális, lexi-
kális, szépirodalmi és egyéb ki-
adványaik?

– Amint a kérdésben is megfogalmazódik:
mûfaji, mûnembeli korlátokat nem állítunk.
Könyveink mindegyike, hacsak vékony szállal
is, kötôdik a keresztény gondolatkörhöz. Sík
Sándorral szólva: a mûvet nem a tartalma, ha-
nem a szellemisége teszi kereszténnyé. Mi tehát
keresztény szellemiségû mûveket közlünk.
Szépirodalmi példák: kiadjuk Kodolányi János
és Rónay György életmûvét. A piarista atyák jó-
voltából hamarosan Sík Sándorét is. (Össze-
gyûjtött verseit most rendezzük sajtó alá.) Iste-
nes versek címmel klasszikusaink istenkeresô
verseit közöljük Balassitól Adyn, Babitson, Ju-
hász Gyulán át Tóth Árpádig, József Attiláig. A
világirodalom keresztény szellemiségû remek-
mûveinek is számos darabját közreadtuk Dan-
te Isteni színjátékától Rilkén, Werfelen, Mauri-
acon át Saint-Exupéryig, Kazantzakiszig; kará-
csonyra Michelangelo verseit kínáljuk. Számos
lexikális, enciklopédikus összegzésünkön (pél-
dául: Pápai enciklopédia, Liturgikus lexikon,
Szentek élete I–II.) túl legnagyobb ilyen jellegû
vállalkozásunk a tizenkét kötetesre tervezett

Magyar Katolikus Lexikon. Eddig kilenc darab-
ja jelent meg, készül a tizedik. Más mûfajban,
témakörben: a Szent István Kézikönyvek tárgya
a teológia, a már említett Fides et ratio soroza-
té értelemszerûen a bölcselet. S még egy közis-
mert kiadványsorunk: az Ókeresztény írók so-
rozatnak eddig tizennyolc kötete jelent meg. A
Szent István Könyvek egy hajdani (százkötetes)
sorozat folytatása, ez idáig tizenkét darabját fo-
gadták szívesen olvasói. (Néhány példa:
Anonymus Gestája; Szent István intelmei; II.
Rákóczi Ferenc fohászai; Morus Utópiája;
Bergson valláserkölcsi tanulmánya; T. S. Eliot
magyarul elôször olvasható esszéremeke.)

– Mennyire egyedi, sajátos az arculatuk hasonló
vagy rokon külföldi kiadókéhoz képest? Jelen vannak-
e már külföldön is? És milyen a hazai fogadtatásuk?

– A Szent István Társulat munkájának minô-
ségét jelzi, hogy elôdeink már 1923-ban elnyer-
ték XI. Pius pápától az Apostoli Szentszék
Könyvkiadója megtisztelô címet. Ám ismeretes:
az 1989 elôtti évtizedekben alkalmazkodni
kényszerültünk. Így a mûködési feltételekben, a
kiadási szabadság fokában a nagy európai kia-
dóktól (svájci Herder, német Pustet, olasz Anto-
netti, spanyol Rialp, francia Desclée) sajnálato-
san különböztünk. A legutóbbi tizenöt eszten-
dôben elmaradásunkból sokat behoztunk, de
persze jócskán van még pótolnivalónk. Mind-
amellett bizonyos tudományágakban – ilyen-
nek látom a kánonjogot és a jogbölcseletet – a
külföldi piacokon is van keresnivalónk. S né-
hány általunk kiadott többnyelvû tanulmány-
és konferenciakötet már helyet talált magának
számos külföldi egyetem könyvtárában, de spa-
nyol, német, olasz és angol könyvkereskedôk
polcain is. Ami a honi piacot illeti: évente
130–140 címet jelentetünk meg, átlagosan 2000
példányban. Szép számban fogynak a tanköny-
vek, az imakönyvek, de legnagyobb „sikerünk”
(amennyiben ennek mércéje a példányszám)
természetesen a könyvek könyve: a Biblia.

– Végezetül: milyen elôzmények után lett ön a ki-
adó irányítója? Mennyiben tükrözik szemléletét a
társulat könyvei?

– Egyházi környezetben nevelkedtem, egy-
házi iskolákba jártam. 1981-ben, a Római Ka-
tolikus Hittudományi Akadémia elvégzése
után rögtön a Szent István Társulathoz kerül-
tem. Végigjártam a kiadó grádusait, 1999-ben
így „saját nevelés” után lettem a kiadó igazga-
tója. Teológusokból és más humán tudósok-
ból álló grémiumok ellenôrzik munkámat. Vi-
tatkozunk, de szemléletünk egyezik. Ha helye-
sen érvelek, vagy jól figyelek mások érveire,
könyveinkben ez tükrözôdhet. De végül az ol-
vasó dönti el, egyetért-e vonzásainkkal és vá-
lasztásainkkal. 
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Szent István Társulat
Farkas Olivérrel
beszélget Nádor Tamás
Egy honi könyvkiadó, amelyhez képest a többi – lett légyen bár-
mily hosszú históriája, s nem érettségének fokát, hanem létidejét
mérve – serdülônek mondható. Mert ez az editor 157. évébe lé-
pett. E matuzsálem, túl azon, hogy a keresztény szellemiség for-
rásvidékeihez vezeti kiadványainak olvasóit, végigkíséri a kato-
licizmus múltját, meg-megújuló jelenét, gazdag, tágas vonzáskö-
rét. S ez a közoktatásban, kultúrában, tudományban oly jelen-
tôs mûhely átvészelt kataklizmákat, hatalmi és egyéb váltáso-
kat, kemény korlátozásokat. Klasszikus szólással élve: hánykó-
dik, de el nem süllyed.

K O L O F O N



■ Nagy-Britanniában idén több mint 125
ezer új könyv jelenik meg, több, mint az
Egyesült Államokban. A szigeten azonban
csak az ún. nagy könyvek piaca virágzik.

A bestseller-gyanús címekre a szerzô ha-
talmas elôleget vehet fel.  S mindez kinek
köszönhetô? Az irodalmi ügynököknek.

A kiadókban már nem a szerkesztôk
(irodalmi vezetôk, fôszerkesztôk, netán
szerkesztôség) döntenek, hanem a marke-
ting szakemberek. Szerintük fölösleges
egy regényt kiadni, ha az csak kétezer pél-
dányban kel majd el. Miért kellene ilyen
reménytelen ügyekkel foglalkozni, ami-
kor az irodalmi ügynökségek szinte
„konyhakész“ bestsellereket szállítanak.
Egy nagy kiadónak évente elég egy nagy
dobás, ez kárpótol a többi veszteségért is.

Valaha a könyvek kiadását amolyan exk-
luzív dolognak tartották, a kiadói mûhe-
lyeket némi titokzatosság övezte. Egy-egy
könyv megjelenését komoly mûhelymun-
ka elôzte meg. 

Az sem volt ritka, hogy egy szerkesztô
egész életében ugyanazzal a szerzôvel
foglalkozott.

A kiadóban szinte apafigurára találtak a
szerzôk. Ma már ritka az ilyen kapcsolat. 

A Faber&Faber Kiadó máig hû a tradíci-

ókhoz, számukra  az elsô, a döntô az iro-
dalmi kvalitás. S a folyamatos értekezle-
tek, pénzügyi tanácskozások mellett kell
hogy maradjon idô a szerzôk lelkének is-
tápolására is. A Penguin Group egyik ve-
zetôje saját elmondása szerint sokszor
szabadidejében találkozik szerzôivel,
akikkel egy idô után gyakran baráti kap-
csolat is kialakul. 

A kiadók többségében azonban a mar-
keting manager az úr, számára az új
könyv egy termék csupán.

Nem csoda, ha ilyen körülmények kö-
zött az ismeretlen, névtelen szerzônek
alig van esélye. Még ha valamilyen jó
ajánlással érkezik, talán belenéznek kézi-
ratába, de arra, hogy végigolvassák, ritkán
jut idô. A gyámolító apaszerep gyakran az
irodalmi ügynökségre marad. A legtöbb
idôt a kézirattal valójában az ügynök töl-
ti – hiszen alapvetô érdeke megtalálni a
minél jobb partnert. Manapság már
majdnem minden sikeres szerzônek saját

ügynöke van. Hogy dolgoznak az ügynö-
kök? Életrajzot kérnek, szinopszist, egy-
két próbafejezetet s egy jó kísérôlevelet,
mely szinte névjegye lehet az ismeretlen
szerzônek.

A Neue Zürcher Zeitung kulturális mel-
lékletében egy egész oldalnyi jellemzô
példát közöl.

Egyszer egy 55 éves nô ügynöke biztatá-
sára addig dolgozott kéziratán, míg elsô
könyvéért a Random House háromszáz-
ezer font elôleget adott. Egy 46 éves, szu-
permarketben dolgozó manager elsô regé-
nyének filmjogaiért a Disney egymillió
dollárt fizetett. 

A ügynöknek jó érzéke kell legyen ah-
hoz, hogy melyik kéziratot melyik kiadó-
nak kínálja fel. 

Amy Jenkins két elsô regénye a kilencve-
nes évek végén hatszázezer fontos ajánla-
tot kapott egy kiadótól, pusztán a 2000
szavas szövegminta elolvasása után.

Rowling Harry Potterjét pedig hét kiadó
is visszautasította!

Miért nem küldi a szerzô kéziratát egye-
nesen egy kiadóhoz? Az ügynöki jutalék
nem túl magas (15%), s egy jó ügynök a si-
keresnek látszó kéziratra óriási összegû elô-
leget és elônyös szerzôdést tud kipréselni.

A kiadó szerint persze az ügynökök a hibá-
sak azért, hogy az írók, akár a futballisták,
a legtöbbet ígérônek adják el magukat. 

Nagyon fontos a könyv megjelenését
megelôzô reklám, a „felhajtás” is. Egy
ügyes ügynök szerzôdésben kötelezi a ki-
adót az elôzetes megjelenésekre, részletek
közlésére, a médiában való hírverésre. 

Az ún. amatôr szerzôk esetében az élet-
kornak alig van jelentôsége. Egy 64 éves
parasztfeleség elsô könyve, a Titkok völgye
(még kis példányszámban jelent meg, a
szerzô közben azonban olyan népszerû
lett, hogy elsô kötetének alig fellelhetô
példányaiért kétezer fontot is megadnak
már. Elisabeth Write 70 éves volt, amikor
elsô elbeszélését közölték, ma 82 éves, jö-
vôre a tizenharmadik könyve várható. 

Az ügynökök a megjelenés után is figye-
lik a mûvek sorsát. Gyakran kritizálják a
kiadók kereskedelmi és reklámtevékeny-
ségét, pld. A hónap könyve és más hason-
ló akciókat, ahol kedvezményes áron kí-

nálják a készletet. Ilyen esetben – mond-
ják az ügynökök – megsérül a szerzô lel-
ke, és persze kevesebbet is keres… Hát ki
törôdjön az ügyfél önbizalmával, ha nem
ôk? Akik természetesen elsôsorban saját
és megbízójuk zsebére (is) gondolnak.

Könyvek – fillérekért, nagyáruházakban,
szupermarketekben, üzletek pénztárpult-
jainál, újságárusoknál… A kiadók azon-

ban azzal érvelnek, hogy talán itt azok is
vásárolnak, akik nem mennének be
könyvkereskedésekbe.

Sajnos, a fentieknek az a következménye,
hogy manapság jó, ha egy kisvárosban leg-
alább egy független  könyvesbolt még mû-
ködik – bosszankodnak a kereskedôk.

A magyar könyvkiadásban még ritka,
hogy a szerzô ügynöke közvetítésével ke-
rül ki a piacra, vagy kapcsolatba kiadók-
kal. Az a régi gondosság, amivel hajdan a
könyvek készültek, bizony nálunk is már
csak néhány kiadó mûhelyében lelhetô
fel. Eltûnt az a világ, amikor egy könyv ki-
adásához még minimum két lektor egy-
behangzó  pozitív véleménye kellett.

Ma már az sem ritka, hogy a kiadó veze-
tôje vagy fôszerkesztôje el sem olvassa a
kiadandó mûvet, s a szöveget talán legala-
posabban a kézirat-elôkészítô (ha van
ilyen még!) vagy  a korrektor ismeri. 

Lendvai Zsóka
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Ügynökvilág



M E G J E L E N T  K Ö N Y V E K
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A

A 100 legjobb aprósütemény. STB
Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb bárány- és birka-
étel. STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb befôtt és lekvár.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb csülkös recept. STB
Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb étel marhahúsból.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb étel római tálban.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb étel sertéshúsból.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb falusi étel. STB Kv.
Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb fogyókúrás finom-
ság. STB Kv. Kvk. (A 100 legjobb
5.) Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb fôzelék és köret.
STB Kv. Kvk. 299 Ft 

A 100 legjobb francia recept. STB
Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb gyors étel. STB Kv.
Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb gyümölcsös recept.
STB Kv. Kvk. 299 Ft 

A 100 legjobb hagymaétel. STB
Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb káposztás finom-
ság. Mindennapi és különleges
receptek nem csak ínyencek-
nek. STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb kenyérféle. STB Kv.
Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb mártás. STB Kv.
Kvk. 299 Ft 

A 100 legjobb mézes finomság.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb német recept. STB
Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb olasz recept. STB
Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb olcsó étel. STB Kv.
Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb ötlet hidegtálakhoz.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb paprikás étel. STB
Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb paradicsomos re-
cept. STB Kv. Kvk. 299 Ft 

A 100 legjobb pikáns étel. STB Kv.
Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb pizza és lepény.
STB Kv. Kvk. 299 Ft 

A 100 legjobb recept kirándulók-
nak. STB Kv. Kvk. 299 Ft 

A 100 legjobb recept szabadtû-
zön. STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb recept szárnyasok-
ból. STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb recept tejfélékbôl.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb reformdesszert.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb sajtos finomság.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb saláta. STB Kv. Fû-
zött: 299 Ft 

A 100 legjobb távol-keleti recept.
STB Kv. Kvk. 299 Ft 

A 100 legjobb torta. STB Kv. Fû-
zött: 299 Ft 

A 100 legjobb vegetárius étek.
STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb vendégváró falat.
Sajgó. Fûzött: 299 Ft 

A 100 legjobb zöldséges finom-
ság. STB Kv. Fûzött: 299 Ft 

A Föld csodálatos története. Az
ôsrobbanástól az emberig. Rea-
der's Digest K. Kötött: 7990 Ft 

A Fotómúzeum kincsei. M. Foto-
gráfiai Múz. (A magyar fotográfia

történetébôl 33.) Kötött: 7900 Ft 
A Gömör-Tornai-karszt (Aggteleki-

karszt és Szlovák-karszt) és a
Cserehát [Kart. dok]. Turistaat-
lasz és útikönyv: településismer-
tetôk, túraleírások. 1:40 000;
1:60 000, Cartographia. Fûzött:
2100 Ft 

A magyar zenemûvészetért. Válo-
gatott írások és képek Gulyás
György hagyatékából. Csokonai.
Kötött: 2500 Ft 

A társadalmi rétegzôdés kompo-
nensei. Válogatott tanulmányok.
3. kiad., Ú-M-K. (Nagyítás: szo-
ciológiai könyvek 5.) Fûzött:
3200 Ft 

A Zempléni-hegység (déli rész)
túristatérképe [Kart. dok.].
Wanderkarte: tourist map: carte
touristique. 1:40 000, Cartographia.
800 Ft 

Abegg, Birgit – Benford, Michael –
Kupcova, V.: Geschäftsbriefe
Deutsch – Russisch. Pannonart.
(Export-import) 4312 Ft 

Agócs Károly – De La Torre, Car-
los: Tematikus szó- és kifejezés-
gyûjtemény. A spanyol gazdasá-
gi nyelvvizsgához. Aula. (Oeco-
nom: spanyol közép- és felsô-
fok)

Agócs Károly: Espanol de los ne-
gocios. Spanyol üzleti nyelv: fel-
adatgyûjtemény gazdasági
szaknyelvi írásbeli vizsgához.
Aula. 2850 Ft 

Ajvaz, Michal: Az öreg varánusz
visszatér. JAK: Kijárat. (JAK vi-
lágirodalmi sorozat 40.) Fûzött:
1200 Ft 

Alakfelismerés. Sokváltozós sta-
tisztikai módszerek. Ú-M-K. Fû-
zött: 4900 Ft 

Albrecht Tímea: Foglalkoztató
munkafüzet kisiskolásoknak ha-
ladó szinten. (2.) Fûzött: 549 Ft 

Angyal Béla: Dokumentumok az
Országos Keresztényszocialista
Párt történetéhez, 1919–1936.
Fórum Kisebbségkut. Int./ Lilium
Aurum. (Fontes historiae hunga-
rorum 1.) Fûzött: 2600 Ft 

Argov, Sherry: Miért a rossz lányo-
kat szeretik a férfiak? A lábtörlô-
tôl az álomlányig: útmutató lá-
nyoknak: hogyan ôrizzék meg
önmagukat a párkapcsolatban.
Alexandra. Fûzött: 1799 Ft 

Armstrong, Lance – Jenkins,
Sally: Minden másodperc szá-
mít. [A többszörös Tour de Fran-
ce-gyôztes önéletrajzi vallomása
sportról, családról, életrôl és ha-
lálról]. Alexandra. Kötött: 2499 Ft 

B

Balázs Lórántné – Balázs Katalin,
J.: Kémia: ennyit kell(ene) tud-
nod. 3. jav. kiad., Akkord: Pa-
nem. Fûzött: 990 Ft 

Bártfai László: Házi kenyerek és
péksütemények. [Kenyerek, ka-
lácsok, fánkok, péksütemények,
pogácsák, pizzák, tortillák és sok
más finomság]. Vagabund. Fû-
zött: 500 Ft 

Bedécs Gyula: Horvátország és
tengerpartja. Ami az útikönyvek-
bôl kimaradt: magyar emlékek
és látnivalók. B.K.L. K. (Rendha-
gyó útikalauz) Fûzött: 2360 Ft 

Benedek László – Benedek End-
re: Lépj, hogy tovább élj! avagy
Hogyan ôrizzük meg egészsé-
günket. 2. kiad., Alexandra. Fû-
zött: 1999 Ft 

Bockemühl, Michael: Rembrandt,
1606–1669. A megjelenített for-
ma rejtélye. Taschen: Vince. Fû-
zött: 2795 Ft 

Bogos Katalin – Blaha Magdi: A
brémai muzsikusok. STB Kv. Kö-
tött: 370 Ft 

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).
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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.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható a szerkesztôségben
680 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2004. évre (10 szám) 4500 Ft

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

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2004. évre (10 lapszám)
4500 Ft elôfizetési díjért.

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

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

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



Bogos Katalin – Blaha Magdi: A
farkas és a kecskegidák. STB
Kv. Kötött: 370 Ft 

Bogos Katalin – Blaha Magdi: Hol-
le Anyó. STB Kv. Kötött: 370 Ft 

Bogos Katalin – Krizsanics Anto-
nin: Jó reggelt december! STB
Kv. Kötött: 370 Ft 

Bölcsek újabb ajándéka. Gondola-
tok az év minden napjára. K.u.K.
K. Kötött: 2600 Ft 

Bölcsességek ballagóknak. Anno.
Kötött: 717 Ft 

Botár Klára – Lukács Júlia: Ven-
déglátás, idegenforgalom. Gya-
korlókönyv: angol középfok B2.
KIT. 3500 Ft 

Brandenburg, Thomas: Autók.
Tessloff és Babilon. (Mi micsoda
57.) Kötött: 2100 Ft 

Brockhaus, Rudolf – Heijkoop,
Hendrik L.: Galata levél magya-
rázata. Evangéliumi K. Fûzött:
1050 Ft 

Brown, Dan: A Da Vinci-kód. Re-
gény. Gabo. Kötött: 2490 Ft 

Brümmer, Elmar: Forma-1. Tess-
loff és Babilon. (Mi micsoda) Kö-
tött: 2900 Ft 

Brunszvik Teréz: Beethoven
Brunszvik Teréz naplóiban.
Brunszvik T. Szellemi Hagyatéka
Alapítvány. (Ôrláng füzetek 9.)
Fûzött: 500 Ft 

Bukovics Andrea: Bevásárlás
anyával. STB Kv. Kvk. Kötött:
370 Ft 

C

Callec, Christian: Borenciklopé-
dia. Gabo. Kötött: 4990 Ft 

Clayton, Peter: Testbeszéd a
munkahelyen. Kossuth. Kötött:
2490 Ft 

Controlling értelmezô szótár. Fon-
tos kifejezések a controlling terü-
letérôl magyar, német és angol
nyelven. IFUA Horváth & Part-
ners. Kötött: 3900 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Gyökér-
telenül. EX-BB K. (Hedwig Co-
urths-Mahler felejthetetlen sze-
relmes regényei) Fûzött: 720 Ft 

Cox, Tracey: Szuperflört. Mérték
K. Kötött: 3999 Ft 

Cs

Csemer Géza: Czinka Panna
avagy A nagy kerti ünnep zûr-
zavaros elôzményei avagy A
Rákóczi-induló. Reneszánsz
Roma Mûhely Alapítvány. Fû-
zött: 1667 Ft 

Csiffáry Gabriella: Régi magyar
fürdôvilág. Helikon. (Paletta) Fû-
zött: 2990 Ft 

Csodálatos jármûvek. Alexandra.
Kötött: 2999 Ft az Óriás munka-
gépek c. kötettel együtt

D

Daniels, Lucy: Into the blue. (A vi-
lág legkedvesebb állatai-soro-
zat: a delfinek 1.) Fûzött: 898 Ft 

Dávid Sándor: A Baumgartner-tör-
ténet. Budapest-Print. (Forma-1
sztorik 2004.) Fûzött: 2998 Ft 

Deutsch im Tourismus. Német –

magyar. KIT. 1414 Ft 
Diemberger, Kurt: K2: álmunk és

végzetünk. Corbis Kvk. Kötött:
3480 Ft 

Donászy Magda: Csóka, róka,
móka. Holnap. Kötött: 1700 Ft 

Doyle, Arthur Conan, Sir: Black
Peter. Kisokos kétnyelvû: angol.
Animus. (Kisokos könyvek) Fû-
zött: 250 Ft 

Durrell, Gerald: A hahagáj. Euró-
pa. (Vidám könyvek) Fûzött:
1500 Ft 

E

Eco, Umberto: A Foucault-inga.
Európa. Kötött: 2700 Ft 

Egoscue, Pete – Gittines, Roger:
Fájdalom nélkül a computer mel-
lett. 45 gyakorlat a mozgásszer-
vek és a szemek fájdalmának
megelôzésére és gyógyítására.
Hépit Kft. Fûzött: 1800 Ft 

Egy szabad ember. Írások Vekerdi
Lászlóról. Tiszatáj Alapítvány. (Ti-
szatáj könyvek) Kötött: 2550 Ft 

Elemi ösztön [videodok.]. Inter-
Com. (Legendák klubja) Mû-
anyag tokban: 6607 Ft 

Elemi ösztön [videodok.]. Inter-
Com. Mûanyag tokban: 2946 Ft 

Elvarázsolt kastély [videodok.].
InterCom. Mûanyag tokban:
2946 Ft 

Elvarázsolt kastély [videodok.].
InterCom. Mûanyag tokban:
7161 Ft 

Emericzy Tibor – Erôdi Marianne:
Ich bin im Bilde. Képleírási min-
ták és tematikus szószedet a né-
met szóbeli nyelvvizsgákra ké-
szülôknek. JPTE Továbbk.
Közp. Fûzött: 1344 Ft 

Epes, Katja – Cresswell, Ray: Bú-
jócskázó állatgyerekek. [Nagy-
betûvel]. Balance Rief SA K. Kö-
tött: 1560 Ft 

Erdélyi Margit: Megtalált boldog-
ság. Anno. Fûzött: 500 Ft 

Erdôs Zoltán: Magyar mentalitás
és életmód a 16. és 17. század-
ban. Kódex Ny. Kötött: 2500 Ft 

Érzelmi intelligenciateszt. E.Q.: is-
merd meg önmagad! Vagabund.
Fûzött: 350 Ft 

F

Feist, Peter H.: Pierre-Auguste
Renoir, 1841–1919. A harmónia
álma. Taschen: Vince. Fûzött:
2795 Ft 

Fekete Sándor: Öngyilkosság és
kultúra. Új Mandátum. (Szöveg
és lélek 6.) Fûzött: 1980 Ft 

Feketéné Kordé Katalin: Bács-
Kiskun megye képes útikönyve.
Via Tours. Kötött: 5400 Ft 

Feketéné Kordé Katalin: Kecske-
mét, a hírös város. [Képes úti-
könyv]. Via Tours. Kötött: 2500 Ft 

Földrajzi és politikai világatlasz
[Kart. dok.]. [Országlexikonnal].
[Különbözô méretarányok] Athe-
naeum 2000: Hibernia Nova: Fa-
vorit '97. Kötött: 2990 Ft 

Forgács Tamás: Magyar szólások
és közmondások szótára. Mai
nyelvünk állandósult szókapcso-

latai példákkal szemléltetve. 3.
kiad., Tinta. (A magyar nyelv ké-
zikönyvei 6.) Kötött: 6860 Ft 

Franciaország = Frankreich =
France. [Kart. dok.]. 1:1 000 000,
Cartographia. 1100 Ft 

G

Gazdag László: A teremtés titka.
Alexandra. Kötött: 2499 Ft 

Géczi Zoltán: A III. Birodalom
ászai. [A Führer legkiválóbb ka-
tonái, akik a legtöbb gyôzelmet
aratták Erich Hartmanntól Hans
Ulrich Rudelig]. Vagabund. Fû-
zött: 500 Ft 

Géczi Zoltán: A legyôzhetetlen
farkasfalka. [Mítosz, legenda
és valóság]. Vagabund. Fûzött:
500 Ft 

Géczi Zoltán: Az Afrika Korps.
Rommel megállíthatatlan hadse-
rege. Vagabund. Fûzött: 500 Ft 

Géczi Zoltán: Hitler titkos fegyve-
rei. [Melyek megváltoztathatták
volna a II. világháború kimenete-
lét]: [a Rohamtigristôl a helybôl
felszálló vadászgépekig]. Vaga-
bund. Fûzött: 500 Ft 

Géczi Zoltán: Különleges egysé-
gek a III. birodalomban. [Mítosz,
legenda és valóság]: [elit alaku-
latok, kommandók és speciális
egységek a harcmezôkön]. Va-
gabund. Fûzött: 500 Ft 

Géczi Zoltán: Páncélosok akció-
ban. [Mítosz, legenda és való-
ság]: [Párduc, Tigris, Cromwell
és Sherman tankok a harcmezô-
kön]. Vagabund. Fûzött: 500 Ft 

Géczi Zoltán: Partraszállás a II. vi-
lágháborúban. [A szövetségesek
legnagyobb titkos offenzívájá-
nak a részletes története]. Vaga-
bund. Fûzött: 500 Ft 

Géró Györgyi: Új nyelvi nagyhata-
lom születôben. Spanyol nyelvé-
szeti és szociolingvisztikai írá-
sok. Tinta. (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához
30.) Fûzött: 1680 Ft 

Glenn, Jim – Denton, Carey: Csa-
ládi játékok kincsestára. [Több
száz remek játék mindenki szá-
mára]. Kossuth. Kötött: 5990 Ft 

Gonosz halott [videódok.]. Halott
vagy hajnalra. InterCom. (Le-
gendák klubja .) Mûanyag tok-
ban: 6607 Ft 

H

Hajdú Kata: Egy – megérett a
meggy. STB Kv. Kvk. Kötött:
370 Ft 

Hajdu Szilvia – Szabó Gyôzô: Az
ipari parkok napjainkban Ma-
gyarországon. G-mentor. Kötött:
5000 Ft 

Hankiss Elemér: Hamlet színevál-
tozásai. Hamlet-értelmezések a
XVIII. századtól napjainkig. Sa-
varia Univ. Press. (Isis-könyvek.
Eszmetörténeti könyvtár 1.) Fû-
zött: 700 Ft 

Hansson, Lennart: Dánia. [+ spe-
ciális: vikingek öröksége, boros-
tyán, üveg, kerámia, nyár móka,
gyerekzsivaly]. Freytag-Berndt

Budapest. (Polyglott on tour) Fû-
zött: 1549 Ft 

Hartink, A. E.: Pisztolyok és revol-
verek enciklopédiája. Gabo. Kö-
tött: 4990 Ft 

Hatvani Tamás – Géczi Zoltán:
Kínzások és kivégzések történe-
te. [A spanyolcsizmától a vas-
szûzön át a karóbahúzásig]. Va-
gabund. Fûzött: 500 Ft 

Hegedûs Judith: Tematikus szó-
és kifejezésgyûjtemény. A fran-
cia gazdasági nyelvvizsgához.
Aula. (Oeconom: francia közép-
és felsôfok) 4200 Ft 

Hegedûs Rita: Magyar nyelvtan.
Formák, funkciók, összefüggé-
sek. Tinta. (Segédkönyvek a
nyelvészet tanulmányozásához
29.) Fûzött: 2730 Ft 

Heider, John: Tao, út a vezetés-
hez. 2. kiad., Edge 2000 Kft.
(Segítünk, ha lehet) Kötött:
2280 Ft 

Helbig Gerhard – Buscha Joa-
chim: Übungsgrammatik
Deutsch. Lagenscheidt KG.

Hit a terroron túl. Isten hatalmáról,
mindenhatóságáról és erôtlen-
ségérôl. Kálvin. Fûzött: 1200 Ft 

Hoffmann Tamás: Bábel tornya. A
néprajztudomány székháza.
Gondolat: Osiris. Fûzött: 1980 Ft 

Horváth Gabriella: English in tou-
rism. KIT. (Szakmai nyelvköny-
vek) 2000 Ft 

Horváth Krisztina: Hospitality Eng-
lish. Vendéglátás angol közép-
és felsôfokon. 2. jav. kiad., KIT
Képzômûv. K. Fûzött: 3371 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
beszakadt tetô. [7. szint]. Preti-
con Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
csodakutya. [9. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
go-kart. [2. szint]. Preticon Kft.
(Aranyfa sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
A kertben. [6. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
kincsesláda. [6. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
kirándulás. [6. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
kötélhinta. [3. szint]. Preticon Kft.
(Aranyfa sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
repülô szônyeg. [8. szint]. Preti-
con Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
sárkányfa. [5. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
színdarab. [4. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 
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Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
titkos szoba. [4. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
varázskulcs. [5. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
vihar. [4. szint]. Preticon Kft.
(Aranyfa sorozat) Fûzött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: A
vörös bolygó. [7. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: Az
álom. [2. szint]. Preticon Kft.
(Aranyfa sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Az eladó ház. [4. szint]. Preti-
con Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: Az
elvarázsolt kastély. [9. szint].
Preticon Kft. (Aranyfa sorozat)
Fûzött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: Az
elveszett kulcs. [7. szint]. Preti-
con Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: Az
elveszett maci. [1. szint]. Preti-
con Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: Az
ôserdôben. [7. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: Az
ôsgyíkok világában. [6. szint].
Preticon Kft. (Aranyfa sorozat)
Fûzött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex: Az
új kutya. [2. szint]. Preticon Kft.
(Aranyfa sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Egyiptomi kaland. [8. szint]. Pre-
ticon Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Falu a havason. [5. szint]. Preti-
con Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Gyertek be! [4. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Húsvéti tojáskeresés. [3. szint].
Preticon Kft. (Aranyfa sorozat)
Fûzött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Kaland a kastélyban. [5. szint].
Preticon Kft. (Aranyfa sorozat)
Fûzött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Kaland a vikingeknél. [8. szint].
Preticon Kft. (Aranyfa sorozat)
Fûzött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Kalózkaland. [5. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Költözés. [4. szint]. Preticon Kft.
(Aranyfa sorozat) Fûzött: 650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Macska a fán. [3. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Nagymami. [5. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Öcsi és az óriás. [6. szint]. Preti-
con Kft. (Aranyfa sorozat) Fû-
zött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Óvodában. [1. szint]. Preticon
Kft. (Aranyfa sorozat) Fûzött:
650 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Robin Hood erdejében. [6. szint].
Preticon Kft. (Aranyfa sorozat)
Fûzött: 990 Ft 

Hunt, Roderick – Brychta, Alex:
Vadnyugati kaland. [9. szint].
Preticon Kft. (Aranyfa sorozat)
Fûzött: 990 Ft 

Hunter, Sally: A medikus. Vaga-
bund. Fûzött: 500 Ft 

I

Idézetek, aforizmák. Olasz erede-
tiben magyarázatokkal. Strucc
Kvk. 

Intelligencia teszt. I.Q.: ismerd
meg önmagad! Vagabund. Fû-
zött: 350 Ft 

Isau, Ralf: Pirkadat Kör. Az évszá-
zad összeesküvése. ([1].) Kötött:
2499 Ft 

J

Janeiro, Helena Pinto: Salazar és
Pétain. Portugál–francia kapcso-
latok a második világháború
alatt, 1940–1944. Osiris. Fûzött:
2500 Ft 

Johnny, a jóarcú [videodok.]. Inter-
Com. (Legendák klubja) Mû-
anyag tokban: 6607 Ft 

K

Kaschuba, Wolfgang: Bevezetés
az európai etnológiába. Csoko-
nai. (Antropos: a Csokonai Kiadó
és a Miskolci Egyetem Kulturális
és Vizuális Antropológia Tanszék
sorozata) Fûzött: 2250 Ft 

Kászoni Zoltán: Vadászutak – va-
dászatok Erdélyben. TerraPrint.
Fûzött: 1900 Ft 

Kimmig, Peter – Hassler, Dieter –
Braun, Rüdiger: Kullancsok. Egy
kis szúrás súlyos következmé-
nyekkel. Mérték K. (Élet, mód,
egészség) Fûzött: 1999 Ft 

King, Stephen: A menekülô em-
ber. Európa. Fûzött: 1600 Ft 

Kisalföld. Gyôri-medence. Fûzött:
560 Ft 

Kobold, Silke – Kobold, Marvin:
Különleges üvegfestés. Márvá-
nyozás és mozaikkészítés: [min-
taívekkel]. Cser K. (Színes ötle-
tek 2004/106.) Fûzött: 698 Ft 

Koll, Rotraut: Foglalkoztató mun-
kafüzet 2. osztályosok számára.
(2.) Fûzött: 549 Ft 

Komáromi István: Aranyalbum
[hangdok.]. Válogatás újdonsá-
gokkal. KIKÓ Mûv. BT. 2143 Ft 

König, Dorothea: Én nem csak fe-
leség és anya voltam... Szerzô.
Fûzött: 2500 Ft 

Kórász Mária: Kabdebó Tamás
munkássága, 1949–2003. bibli-
ográfia. 2. jav. és bôv. kiad. Argu-
mentum. Fûzött: 1500 Ft 

Korniss Péter – Száraz Miklós
György: Bright and splendid Hun-
gary. Helikon. Kötött: 9990 Ft 

Korniss Péter – Száraz Miklós
György: Hungría país de luz. He-
likon. Kötött: 9990 Ft 

Korniss Péter – Száraz Miklós
György: Leuchtendes Ungarn.
Helikon. Kötött: 9990 Ft 

Kovács Bernadett – Zuba Mari-
ann, B.: Deutsch im Unterneh-
mensbereich. 2. kiad., Képzô-
mûv. K. 3745 Ft 

Krea-súgó [elektronikus dok.]. Se-
gítôkész számítógép. Interaktív
multimédia, Krea. 

Kukuczka, Jerzy: Függôleges vilá-
gom. A tizennégy nyolcezres
meghódítása. Corbis Kvk. Kö-
tött: 2980 Ft 

Kurián Ágnes – Nemes Ilona –
Salgó János: Francia leíró nyelv-
tan gyakorlatokkal. [felsôoktatási
tankönyv]. 5. átd., bôv. új kiad.,
Nemz. Tankvk. Kötött: 4000 Ft 

L

Lawrence, Debbie: Zenés test-
edzés. Gold Book. (Útmutató
a jó kondícióhoz) Fûzött:
1598 Ft 

Lenkei Gábor: Cenzúrázott egész-
ség. A betegség-ipar futószalag-
ján. 2. jav. kiad., Free Choice K.
Fûzött: 2499 Ft 

Losoncz Miklós: Az Európai Unió.
Rómától Budapestig. 2. jav., bôv.
kiad., Tri-Mester. Fûzött: 2800 Ft 

Lurz Gerda: A 100 legjobb al-
más finomság. STB Kv. Fû-
zött: 299 Ft 

M

Magángaléria. Lilium Aurum. Fû-
zött: 2000 Ft 

Magyar László: Foglalkoztató
munkafüzet 2. osztályosoknak.
(2.) Fûzött: 549 Ft 

Magyarország társadalomtörténe-
te a 18–19. században. (2.)
Dico: Ú-M-K. Fûzött: 3280 Ft 

Magyarország társadalomtörténe-
te a 18–19. században. Dico:
Ú-M-K. Fûzött: 3280 Ft 

Manke, Elisabeth: Szobanövé-
nyek gondozása. [kertész 1x1].
2. jav. kiad., Mezôgazda: Plané-
tás. (Kertészkönyvtár) Kötött:
1950 Ft 

Margolin, Phillip: Kockázatos üz-
let. General Press. (Világsike-
rek) Kötött: 1500 Ft 

McGilvary, Marion: Amit anyád so-
sem mondott el. Gold Book. Kö-
tött: 1598 Ft 

Merle, Robert: Két nap az élet. Eu-
rópa. Kötött: 2100 Ft 

Messner, Reinhold: A kristályhori-
zont. Egyedül az Everesten.
Corbis Kvk. Kötött: 2980 Ft 

Minden másképp van. Társada-
lomismereti tankönyv. 3. váltl. ki-
ad., Dico: Új Mandátum. Fûzött:
2380 Ft 

Miskolczi Miklós: Trianon gyerme-
ke, Kelebia. Helytörténeti mo-
nográfia: huszonöt év a nyolc-
vanból. EM. EM. Kft. Kötött:
2167 Ft 

Molnár Ilona: Hotel English. KIT.
(Szakmai nyelvkönyvek) 2000 Ft 

Mûveltség teszt. A.Q.: ismerd meg
önmagad! Vagabund. Fûzött:
350 Ft 

N

Nagy Judit: Foglalkoztató munka-
füzet kisiskolásoknak haladó
szinten. (2.) Fûzött: 549 Ft 

Napról napra végig az Újszövetsé-
gen. Evangéliumi K. Fûzött:
1500 Ft 

Nélkülözhetetlen tészta könyv. 2.
kiad., Vince. Kötött: 4995 Ft 

Nélkülözhetetlen vegetáriánus
könyv. Vince. Kötött: 4995 Ft 

Nélkülözhetetlen vendégváró fala-
tok. Vince. Kötött: 5495 Ft 

Nemere István: A boldogság háza.
Szerelmes regény. Anno. Fûzött:
500 Ft 

Nemere István: Elátkozott asz-
szony. [Szerelmes regény]. An-
no. Fûzött: 500 Ft 

Nemere István: Lazarus doktornô.
Anno. Fûzött: 500 Ft 

Nemere István: Várd meg az esôt.
Szerelmes regény. Anno. Fûzött:
500 Ft 

Nyári Gyula: Úton. Quint. Kötött:
6429 Ft 

Nyilasi Antónia: Karácsonyi da-
locskák. STB Kv. Kötött: 370 Ft 

O

Olaszi Imréné – Papp Ildikó – Végh
Józsefné: Trainiere Dich. Fel-
adatgyûjtemény a német közép-
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szintû érettségi vizsgára készü-
lôknek. Varietas BT K. 1451 Ft 

Olaszi Imréné – Papp Ildikó: Trai-
niere Dich. feladatgyûjtemény a
német felsôfokú írásbeli nyelv-
vizsgára készülôknek. Gyôr, Va-
rietas BT K., 2001. 1456 Ft 

Olivier, Christiane: Az agresszív
gyermek és a szülôk. Pont. (For-
dulópont könyvek) Fûzött: 1375 Ft 

Óriás munkagépek. Alexandra.
Kötött: 2999 Ft a Csodálatos jár-
mûvek c.kötettel együtt 

Orosz István: Dokumentumtörté-
net. Hatodik Síp Alapítvány: Új
Mandátum. Fûzött: 1980 Ft 

Óvodások mesekönyve. Pallas
Antikvárium. Kötött: 613 Ft 

P

Palásti Andrea: Az esküvô. [Meny-
asszonyok és vôlegények kézi-
könyve]. Á & F K. Kötött: 3300 Ft 

Papp Anikó Míra: Karácsonyi
képeskönyv. STB Kv. Kötött:
370 Ft 

Papp Viktória – Nyilasi Antónia: A
mi utcánk. Verses panoráma-
könyv óvodásoknak. STB Kv.
Kvk. Fûzött: 990 Ft 

Papp Viktória – Papp Anikó Míra:
A mi tanyánk. Verses panoráma-
könyv óvodásoknak. STB Kv.
Kvk. Fûzött: 990 Ft 

Papp Viktória – Papp Anikó Míra:
Élet a dzsungelben. Verses pa-
norámakönyv óvodásoknak.
STB Kv. Kvk. Fûzött: 990 Ft 

Papp Viktória – Papp Anikó Míra:
Élet a szavannán. Verses pano-
rámakönyv óvodásoknak. STB
Kv. Kvk. Fûzött: 990 Ft 

Papp Viktória – Papp Anikó Míra:
Élet az erdôben. Verses panorá-
makönyv óvodásoknak. STB Kv.
Kvk. Fûzött: 990 Ft 

Papp Viktória – Papp Anikó Míra:
Élet az óceánban. Verses pano-
rámakönyv óvodásoknak. STB
Kv. Kvk. Fûzött: 990 Ft 

Pemberton, Sheila: Oxford képes
angol szótár. Holló. Kötött: 1690 Ft 

Pemberton, Sheila: Oxford képes
német szótár. Holló. Kötött: 1690 Ft 

Perina, Linda: Lufifigurák. Cser K.
(Színes ötletek 2004/107.) Fû-
zött: 698 Ft 

Pernat, Maria: Horvátország. [+
speciális: hajótúrák, különleges
szállsáhelyek, zágrábi élet]. Frey-
tag-Berndt Budapest. (Polyglott
on tour) Fûzött: 1549 Ft 

Perneki Gabriella: Szardínia. De-
kameron. (Dekameron útiköny-
vek) Fûzött: 4950 Ft 

Pogátsa Zoltán: Europe now.
Hungary's preparedness for the
EU's structural and cohesion
funds. Savaria Univ. Press.
(ISES könyvek: Institut for Soci-
al and European Studies) Fû-
zött: 2004 Ft 

Pospíchal, Josef: Állatokkal teli a
ház. Canissa. Kötött: 780 Ft 

Pospíchal, Josef: Állatokkal teli a
világ. Canissa. Kötött: 780 Ft 

Prohászka Viktória: Histoires amu-
santes et anecdotes. A niveau de

base. M.P.L. Kv.: Librotrade. Fû-
zött: 1698 Ft 

Prophet, Elizabeth Clare: Hogyan
dolgozzunk angyalokkal? Édes-
víz. (Ezoterikus elméletek/an-
gyalok) Fûzött: 1390 Ft 

Pusztay János: Búcsú Váramtól.
Savaria Univ. Press. Fûzött:
1000 Ft 

R

Radcliffe-Brown, Alfred Reginald:
Struktúra és funkció a primitív
társadalomban. The Free Press:
Csokonai. (Antropos: a Csoko-
nai Kiadó és a Miskolci Egyetem
Kulturális és Vizuális Antropoló-
gia Tanszék sorozata) Fûzött:
2200 Ft 

Renz, Jutta: Még több muffin! Hol-
ló. (Könnyen, gyorsan, finomat)
Fûzött: 950 Ft 

Révész György: Szülôi bánásmód
– gyermekbántalmazás. Új Man-
dátum. (Szöveg és lélek 5.) Fû-
zött: 1980 Ft 

Rhodes, Dan: Timoleon Vieta ha-
zatér. Palatinus. Fûzött: 1890 Ft 

Roberts, Nora: Halálos születés-
nap. Gold Book. Fûzött: 1298 Ft 

Roberts, Nora: Örvénylés. Gabo.
Fûzött: 1290 Ft 

S

Sacks, Oliver: Antropológus a
Marson. Osiris. (Osiris könyvtár.
Pszichológia) Fûzött: 1980 Ft 

Sándor Endre: Ruth. Az Úrhoz hû-
séges móábita asszony. Kálvin.
Fûzött: 380 Ft 

Sator, Günther: Feng shui, a har-
monikus élet mûvészete. Holló.
(Egészséges életmód) Kötött:
1790 Ft 

Schutt, Karin: Masszázs. A gyó-
gyító kéz bölcsessége. Holló.
(Egészséges életmód) Kötött:
1790 Ft 

Schweizer, Eduard: Teológiai be-
vezetés az Újszövetségbe. Kál-
vin. Fûzött: 1200 Ft 

Selnik, Herbert: A numerológia ké-
zikönyve. Párválasztás a nume-
rológia tükrében. Hermit. Fûzött:
2300 Ft 

Serpico [videodok.]. InterCom.
(Legendák klubja) Mûanyag tok-
ban: 6607 Ft 

Shamir, Israel: Rasszista állam?
Összegyûjtött írások. Kairosz.
Fûzött: 3900 Ft 

Shanga Papa: A voodoo-mágia
gyakorlata. [A voodoo techniká-
ja, rituáléja és gyakorlata. Her-
mit. Fûzött: 2500 Ft 

Simanovszky Zoltán – Czagány
László: Bevezetés a közgazda-
ságtanba. 2. bôv., átd. kiad., Tri-
Mester: Modern Üzleti Tudomá-
nyok Fôiskolája. Fûzött: 1848 Ft 

Simanovszky Zoltán – Solt Katalin
– Bálint Dénes: Közgazdaságtan
alapfokon. Tri-Mester. Fûzött:
2240 Ft 

Solt Katalin – Simanovszky Zol-
tán: Makroökonómia. 4. bôv., jav.
kiad., Tri-Mester. Fûzött: 2240 Ft 

Solt Katalin – Simanovszky Zol-

tán: Mikroökonómia. 4. átd., bôv.
kiad., Tri-Mester. Fûzött: 2240 Ft 

Sowieso 1. Deutsch als Fremd-
sprache für Jugendliche: munka-
füzet. Grimm. 1550 Ft 

Sowieso 1. Deutsch als Fremd-
sprache für Jugendliche: tan-
könyv. Grimm.1800 Ft 

Sowieso 2. Deutsch als Fremd-
sprache für Jugendliche: Arbeits-
buch. Langenscheidt. 2250 Ft 

Sowieso 2. Deutsch als Fremd-
sprache für Jugendliche: tan-
könyv. Grimm. 2000 Ft 

Sowieso 3. Deutsch als Fremd-
sprache für Jugendliche: Kurs-
buch. Langenscheidt. 3100 Ft 

Sowieso 3. Deutsch als Fremd-
sprache für Jugendliche: munka-
füzet. Grimm. 1900 Ft 

Sowieso. Deutsch als Fremd-
sprache für Jugendliche: né-
met–magyar szójegyzék a 3.
kötethez. Grimm. 700 Ft 

Sowieso. Deutsch als Fremdspra-
che für Jugendliche: német–
magyar szójegyzék az 1. kötet-
hez. Grimm. 600 Ft 

Spangenberg, Peter: Miért jó hin-
ni? Kálvin. Fûzött: 690 Ft 

Steiner, Rudolf: A szellemvilág kü-
szöbén. Hermit. Kötött: 2400 Ft 

Sz

Szabó Magda: Pilátus. Európa.
Kötött: 1900 Ft 

Szabóné Jozefik Edit: Szívöröm. Le-
ányregény tegnapi lányoknak. Ma-
dách-Posonium. Fûzött: 1100 Ft 

Székely János: Nemes Székely
János csöglei közbirtokos napló-
ja, 1808–1866. Pápai Ref. Gyûjt.
(A Pápai Református Gyûjtemé-
nyek kiadványai. Forrásközlések
7.) Kötött: 2900 Ft 

Szilágyi György: Hanyas vagy? 28-
as? [Egy nemzedék elfelejtett drá-
mája]. Hépit Kft. Fûzött: 1950 Ft 

T

Tabéry Géza: A csucsai kastély.
NAT Kv. Fûzött: 1360 Ft 

Täubner, Armin: Mini cserépállatkák.
[Mintaívekkel]. Cser K. (Színes öt-
letek 2004/105.) Fûzött: 698 Ft 

Thomas, Chantal: Búcsú a király-
nétól. Mérték K. Fûzött: 1999 Ft 

Thomas, William Isaac – Znanie-
cki, Florian: A lengyel paraszt
Európában és Amerikában. (4.
köt.) (A Szociálpolitikai értesítô
könyvtára. Társadalom & törté-
net 9.) Fûzött: 2800 Ft 

Thomas, William Isaac – Zna-
niecki, Florian: A lengyel pa-
raszt Európában és Ameriká-
ban. (5. köt.) (A Szociálpoliti-
kai értesítô könyvtára. Társa-
dalom & történet 10.) Fûzött:
2800 Ft 

Thomas, William Isaac – Znanie-
cki, Florian: A lengyel paraszt
Európában és Amerikában. (6.
köt.) (A Szociálpolitikai értesítô
könyvtára. Társadalom & törté-
net 11.) Fûzött: 2800 Ft 

Tóth Anna – Benedek Virág: Bod-
ri a tengeren. STB Kv. Kötött:
370 Ft 

Tóth Anna – Nyilasi Antónia: Hús-
vét az erdôben. STB Kv. Kötött:
370 Ft 

Trogmayer Ottó: Ásatási történe-
tek. Ötven év legszebb emlékei.
Bába. Fûzött: 2500 Ft 

U

Utolsó versek utolsó képek. IGEN
Katolikus Kult. Egyes. Fûzött:
2500 Ft 

V

Vagabund IQ: intelligencia teszt.
Vagabund. Fûzött: 500 Ft 

Vargas, Fred: Messzire fuss, soká
maradj! Európa. Kötött: 2200 Ft 

Veress János – Kürti Gábor: Gyó-
gyítás otthon. Gerinc abc. Anno.
Fûzött: 455 Ft 

Vermeulen, Nico: Szobanövények
enciklopédiája. Gabo. Kötött:
4990 Ft 

W

Walther, Ingo F.: Vincent van
Gogh, 1853-1890. Látomás és
valóság. Taschen: Vince. Fûzött:
2795 Ft 

Weiss, Walter M.: Bécs. [+ speciá-
lis: szórakozóhelyek, Duna-szi-
get, kávéházak]. Freytag-Berndt
Budapest. (Polyglott on tour) Fû-
zött: 1549 Ft 

Winnicott, D. W.: A kapcsolatban
bontakozó lélek. Válogatott ta-
nulmányok. Ú-M-K. (Pszicholó-
giai horizont 1.) Fûzött: 2890 Ft 

Z

Zöldág László: A háziállatok örök-
lôdô betegségei. Mezôgazda.
Kötött: 5400 Ft 

Zúgó Róbert: Magamra hagy a va-
sárnap. 2. jav. kiad., Savaria
Univ. Press. (Bár könyvek) Fû-
zött: 1000 Ft 
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!



Megvásárolható

a Libri Kft., a Líra és Lant

Rt. valamint

a Magyar Könyvklub Rt.

könyvesboltjaiban.

Ára: 8479 Ft

A Széphalom Könyvmûhely ajánlata

Gergely Sándor: Százharminc haiku
(versek) 98 oldal, 1200 Ft
A hosszú idô után újra jelentkezô szerzô haikuit
43 színes illusztráció díszíti.

Jókai Anna: Virágvasárnap alkonyán
(versimák) 96 oldal, 1990 Ft
A Kossuth-díjas író új kötetében az elmúlt években
és a legfrissebb jelenben született apokrifek,
imaversek találhatók. 

Lubczyk, Grzegorz: A lengyel Wallenberg
Henryk Slavik és id. Antall József története
304 oldal, 2300 Ft
A lengyel zsidók megmentésében tevékenykedô
két történelmi személyiség barátsága és hôsies
szerepvállalása. 

Címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593
iroalap@axelero.hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu
Kiadónkban vásárlóinknak 20 % kedvezményt nyújtunk

A KORNÉTÁS KIADÓ AJÁNLJA

NAGY ÁRPÁD: 250 TÁTRAI TÚRA
Hiánypótló mû. Magyar turisták ismét kezdik felfedezni a Tátrát és a hozzánk
legközelebb fekvô magas hegyeket. Ez a túrakalauz naprakész adatokkal, pon-
tos, részletes túraleírásokkal segíti a Tátrába járó turistákat.
A könyv borítójában térképmelléklet található. 3000 Ft

DR. KATONA ISTVÁN: ILA TESTVÉR
Egy vöröskeresztes mûtôsnô háborús emlékei. A könyvben a korabeli
egészségügyi, hadikórházi ellátásról szóló részletek néha annyira pontosak,
hogy akár tankönyvként is szolgálhatnának. 1596 Ft

SÁRKÖZI SÁNDOR: BUDÁN 1944–1945
A drámai költemény nyomon követi a Budai Önkéntes Ezred megalakulását,
harcait. A könyv emléket állít mindazoknak, akik az ezred soraiban helytáll-
tak, a német csapatok ellen hôsiesen harcoltak. 990 Ft

SÁRKÖZI SÁNDOR: TITKOS TALÁLKOZÁSOK, TÖRTÉNETEK
Ez a kötet valóságos történeteket dolgoz fel. A kötetben családi és szemé-
lyes történetek, valamint ifjúkori emlékek is helyet kaptak. 1000 Ft

A KÖNYVEK MEGVÁSÁROLHATÓK A KÖNYVESBOLTOKBAN,
VALAMINT A STÚDIÓ KÖNYVESBOLTBAN. 
1138 BP., NÉPFÜRDÔ U. 15/D. 
TELEFON/FAX: 359-1964, 359-6461
E-MAIL: STUDIOPE@CHELLO.HU

Magyar

Könyvgyûjtô 

Kizárólag

elôfizetôknek

Elôfizetési 

felhívásunk

a 19. oldalon




