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Nárcisz tükörében
Murányi Zita
a nosztalgikus témák
kedvelôje
Szerény, halk szavú, szo-
morú szemû, szôke leány
az idei Bródy-díjazottak
fiatalabbika, a mindössze
huszonkét esztendôs Mu-
rányi Zita. Az ELTE har-
madéves, magyar–esztétika
szakos hallgatójának versei
mintegy két éve rendszere-
sen olvashatók különbözô
irodalmi lapokban, elsô
irodalmi elismerését azon-
ban Tükörpalota címû kis-
regényére kapta. A kilenc
novellából összefûzött re-
gény egy kislány gyermek-
korának dokumentuma a
születéstôl, a KAKE ország
(azaz a kicsinyítô képzôk-
kel ellátott, édeskés gyer-
mekkori megnevezések és
nosztalgia) végéig.
5. oldal

KÖNYV 
Panoráma
Kertész Ákos:
Brúnó, Borcsa, Benjámin...
Christmas of Raoul Wal-
lenberg. Raoul Wallenberg
karácsonya Budapest, 1944.
Bibliaismereti kézikönyv
Stephen M. Miller –
Robert V. Huber:
A Biblia története
6. oldal

A civil társadalom
lehetôségei
(Pompor Zoltán)
8. oldal

Könyvbölcsô

Tarján Tamás
Karácsonyi cikk
9. oldal

Megjelent könyvek

2004. október 29. –
november 12.
10. oldal

KÖNYVKULTÚRA
Kertész Ákos
Mibôl lesz a cserebogár?
16. oldal

Interjú

„Az igazságtalanságot
nem lehet fordított
irányú igazságtalansággal
helyrehozni”
Kis Jánossal a politikai
morálról és a kollektív
erkölcsi felelôsségrôl 
A politika mint erkölcsi
probléma címmel nemrégi-
ben Kis János filozófusnak
jelent meg kötete. A rend-
szerváltozás elõtt ellenzékisé-
gérõl is jól ismert szerzõ ez
esetben – egyszerûsítve – azt
a kérdést járja körül, hogy
többet engedhet-e meg ma-
gának a politikus, mint a ma-
gánember, annak érdekében,
hogy választói érdekeit hatá-
sosan képviselje. Támadhat-

ja-e a magánéletben gyalá-
zással és a mindennapi jog-
ban rágalmazással, becsület-
sértéssel felérõ kijelentések-
kel politikai ellenfeleit, illet-
ve, hogy a közéleti sze-
replõknek több tûrõképes-
séggel kell-e rendelkezniük a
személyiségüket ért sértések-
kel szemben, mint nekünk,
köznapi halandóknak.
17. oldal

Sikerlista 

20. oldal

KÖNYVIPAR

Könyvkeresô Kft.
Kürti Judittal beszélget
Nádor Tamás
A cég nevébôl hiányzik a líra,
a szokásos szimbolizálás. A
cég neve – amiként jobb pil-
lanataiban szép új világunk –
merôben racionális. Csupán
azt mondja el, amit jelent:
aki valamilyen számára fon-
tos könyvet keres, ne caplas-
son reménytelenül, vagy akár
csak hosszasan utána. Nem
kell gyalogolni, elég az inter-
netes járdára lépni, s betekin-
teni a megfelelô ablakon,
amire szükségünk van, ott ar-
ra rábukkanhatunk. Vagyis e
cím mégis szerényen csalóka:
igazában könyvtaláló
káeftéhez van szerencsénk.
Egy virtuális és egyszersmind
valóságos könyváruházhoz.
Gutenberg ôsapánk is fel-
hagyhat a dörmögéssel.
22. oldal

Szolgálati
közlemény

■ Csöppet sem ritka, hogy –
Karinthy után, szabadon – azt
álmodom, hogy két macska va-
gyok, és játszom magammal.
Most is valami ilyesmi történt.

A bejegyeztetés – a lapenge-
dély megszerzésének – hivata-
los aktusával a Könyvhetet
1991-ben alapító magánsze-
mély tudatta a Könyvhetet
1997 óta kiadó gazdasági társa-
ság ügyvezetôjével, hogy a
Könyvhét jövô évi kiadásának
finanszírozási háttere nem lát-
szik megnyugtatóan biztosított-
nak. Az ügyvezetô ezek után mi
mást tehetett volna, mint elô-
vette a fôszerkesztôt (engem). 

Az ügyvezetô szelíd, meg-
nyugtató hangon – mint ama
tapintatos ôrmester – tudatta
velem, hogy mostantól már
nem kéthetenként kell Könyv-
hetet szerkesztenem, elegendô
lesz havonta, és egyáltalában
véve, annak is örülhetek, hogy
nem szûnik meg a munkahe-
lyem. Sajnos, mindezek után,
nem ébredtem fel.

Ez a szomorú valóság: a
Könyvhét jövôre összevont
számokkal havonta egy alka-
lommal fog jelentkezni. Új
helyzet lesz ez, hiszen 1997.
szeptember 11-e óta, évente
egy téli és egy nyári lapszám
kimaradását leszámítva, a
Könyvhét minden második
csütörtökön ott volt az újság-
árusoknál, összesen, e szá-
munkkal együtt – ha jól szá-
moltam – 177 alkalommal. 

Anyagi okok miatt változik a
helyzet, havonta egyszer talál-
kozunk. Takarékoskodnunk
kell, terjedelmet, árat is kény-
telenek vagyunk módosítani. 

Reméljük, hogy Olvasóink a
változásoktól függetlenül, hû-
ségesek maradnak hozzánk, mi
biztosan hûségesek maradunk
Olvasóinkhoz.

Kiss József

www.konyv7.hu



Henrich Peuckmann–
Hauke Kock:
A Biblia földjén
Ezt is tudni akarom! – sorozat

■ Hol van a Szentföld? Miért éppen ott
született a Biblia? Hol volt Szodoma és
Gomora? Hol született Jézus? Sok-sok
izgalmas kérdés és válasz, az olvasással
most ismerkedô kisgyermeknek. A
könyvben számos, a Bibliából ismert táj
és város kerül bemutatásra a hozzájuk
kapcsolódó történetekkel együtt, min-
dez régészeti és modern történelmi
tudnivalókkal kiegészítve. Gazdag
tényanyag, olvasmányos történetek,
színes képek, könnyen olvasható betûk,
rövid ismertetôk, magyarázatok teszik
még érdekesebbé, és hasznosabbá a
sorozatot, melynek elsô kötete „A lovagok” címmel kapható.

Ára: 1690 Ft, B/5 formátum, keménytáblás
Megvásárolható a Dinasztia Kiadónál, vagy megrendelhetô írásban:
1155 Budapest, Tóth István utca 97.; Fax: 414-0246; info@dinasztia.hu 
További információ: 414-0363; www.dinasztia.hu

A CICERÓ KÖNYVSTUDIÓ karácsonyi ajánlata

Peter S. Beagle:
Az utolsó egyszarvú

Ford.: Ormai Rita
A verseket fordította
és a szöveget az eredetivel
egybevetette: Tótfalusi István
Utószó: Komáromi Gabriella
280 oldal, kartonált, 2200 Ft

Ez a fantasztikus szépségû
meseregény – meglepô mó-
don – ismeretlen a magyar ol-
vasóközönség elôtt, pedig
több mint harminc kiadást ért
meg csak angol nyelven
1968-as megjelenése óta. 

Az Utolsó Egyszarvú méltán
tarthat igényt a legnagyobb
fantasy-meseregényekkel
való párhuzamba állításra
(A Gyûrûk Ura, Végtelen

történet). Története – a világon utolsónak maradt, halhatatlan egyszarvú
vándorútja eltûnt társainak felkutatására és megmentésére a Vörös Bika
fogságából – valójában prózában írt költemény, gyönyörû tündérmese,
melyben Jóság és Gonoszság azért ütközik, hogy a rabbá tett Szépség sza-
bad legyen. Beagle mûvének „címzettjei” sokan vannak: gyermek és fel-
nôtt számára más-más jelentés bontakozik ki belôle a számos értelmezési
lehetôség közül. Olyan remekmû, mely minden újraolvasással egyre gaz-
dagabbá teszi olvasóját.

Ciceró Könyvstudió 1133 Bp., Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180
E-mail:cicero@axelero.hu, www.cicerokonyvstudio.hu
Monopolterjesztô: Talentum Kft. 1133 Bp., Gogol u. 17. T/F: 239-9141

Varga Csaba
A magyar szókincs titka
A szerzô a „JEL JEL JEL”, „A kôkor élô nyelve” és a „HAR I.” cí-
mû könyveiben bemutatott, általa feltárt kôkori szellemi hoza-
dékot foglalja egybe röviden és tömören, hogy növelje az egyre
szerteágazóbb kutatások áttekinthetôségét. „A magyar nyelv” te-
hát alapvetô kézikönyv az összes
többihez. Természetesen e könyv-
ben is számtalan új felfedezés kerül
bemutatásra.

Meghökkentô felfedezések:
Dr. Aczél József: Ôsgörög erede-

tünk és a kun-szkíta nyelv
A szerzô írja: „A kun nyelvnek

szembetûnô hasonlatossága az ôsgöröghöz szülte bennem a
gondolatot, hogy a magyar eredetet is a görögben nyomozzam.
Mert eleinte a kun nyelv felderítésén dolgoztam; s míg kôszén-
re bányásztam, gyémánt mezôre bukkantam.”
E meghökkentô felfedezésen vezet bennünket végig a szerzô,
sokezernyi példával és sokszor pedig egyenest szórakoztató éles-
elméjûséggel.

FRÍG KIADÓ 06/20-314-7651 www.varga.hu

Az ismert aforizmagyûjtô és
-szerzô, Alexander Brody
legújabb kötetében az em-
beriség egyik legôsibb élve-
zeti forrásai, az étkezés és
ivás szertartásait, szabályait
és keserédes tapasztalatait
„tálalja fel”  az olvasónak, a
mûfaj szabályainak megfe-
lelôen szellemes tömörség-
gel és a tôle megszokott ki-
tûnô intellektussal. A kötet
eredeti humorát Jálics Gyula
grafikusmûvész karikatúrái
teszik még élvezetesebbé.

Terjedelem: 64 oldal, 29 rajz Ára: kb.: 1200 Ft

Nap Kiadó
1117 Bp., Budafoki út 183/a. Telefon/fax: 208-0796
E-mail: napkiado@napkiado.hu www.napkiado.hu

Vékony Gábor: A székely írás története
A/5, kötve, 336 old., 2900 Ft

A közelmúltban elhunyt régész, nyelvész, egyetemi oktató kötet-
be gyûjtötte a rovásírásról publikált írásait. Könyve tudományos,
hiteles, a legújabb kutatásokat is figyelembe vevô mû. Számba
veszi a teljes eddig ismertté vált feliratos anyagot (a Kárpát-
medencén kívülieket is). Alapos elemzés olvasható a nagyszent-
miklósi kincsrôl, a Telegdi János-féle rovásírásos emlékrôl (1598),
Bélay Barnabás szövegérôl, valamint az újabban elôkerült leletek-
rôl. Munkája a hazai és a nemzetközi szakirodalom széles körû,
interdiszciplináris feldolgozásán alapszik.

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
MILLENNIUMI KRÓNIKA

Magyar Történelmi Életrajzi Lexikon

A Magyar Nemzet Története
(szerk. Szilágyi Sándor)

19 kötetes millenniumi sorozat kiegészítése. 
Az 1100 éves Magyarország társadalmi, politikai,

gazdasági, kulturális és tudományos tablója.
1000 magyar esztendô hiteles krónikája

életrajzokban

Napkút Kiadó 
1014 Bp., Szentháromság tér 6. 

Telefon/fax: 225-3474

Király Farkas: 
Hosszú árnyékok földje

80 o., 1290 Ft
Az erdélyi származású költô

második kötete. A sokoldalú szerzô
kötetében váltakoznak

a hagyományos formában írt és az
avangárd versek. Képversei a

magyar vizuális költészet új oldalát
vetítik elénk.

Németh Attila: Vadvirágtoll
128 o., 1290 Ft
A tehetséges fiatal roma költô
elsô verseskötete.

könyvismertetô
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■ Szerény, halk szavú, szomorú
szemû, szôke leány az idei Bródy-

díjazottak fiatalabbika, a mind-
össze huszonkét esztendôs Murá-

nyi Zita. Az ELTE harmadéves,
magyar–esztétika szakos hallgató-

jának versei mintegy két éve rend-
szeresen olvashatók különbözô

irodalmi lapokban, elsô irodalmi
elismerését azonban Tükörpalota
címû kisregényére kapta. A kilenc
novellából összefûzött regény egy

kislány gyermekkorának dokumen-
tuma a születéstôl, a KAKE ország (azaz a kicsi-

nyítô képzôkkel ellátott, édeskés gyermekkori
megnevezések és nosztalgia) végéig.

– Könyved hôsnôje a zene és a balett bûvöletében él. A te iro-
dalmi érdeklôdésed szintén a gyermekkorban gyökerezik?
– Az általános iskolai elsô magyartanárom ébresztette fel ben-
nem az érdeklôdést az olvasás és az irodalom iránt. Az olvasás
terén mindenevô voltam és rendszeresen részt vettem az iskolai
irodalmi programokon, például a szavalóversenyeken. Az elsô
irodalmi kezdemények úgy tizennégy éves korom körül szület-
tek, valahol a  vers és a próza között mozogtak, nem is tudom,
minek nevezzem ôket. A szárnypróbálgatásokat nem különöseb-
ben értékelte a gimnáziumi tanárom, rajta kívül csak a barátaim-
nak mutattam meg ôket. Voltam két JAK táborban, ahol elôször
Németh Gábortól, késôbb Grendel Lajostól kaptam szakmai el-
igazítást és bátorítást. Igazából a Stádium Kiadó tehetségkutató
versenyén részesültem elôször szakmai elismerésben és támoga-
tásban, ahová verset és prózát is küldtem. Náluk bekerültem egy
antológiába is. 
– Mikor íródott a regény, amelyet egy méltatója izgalmas, ki-
dolgozott, átgondoltan szerkesztett és jól megírt prózagyûjte-
ményként értékelt? A téma feldolgozása életrajzi megközelí-
tésû, klasszikus mintákat követ.
– Tizennyolc évesen fogtam hozzá. Több olyan gyermek- vagy
családtörténetet olvastam akkoriban, ami megragadott. Ezek ha-
tására megírtam egy húsz oldalas novellát és úgy gondoltam, a
témát ki is merítettem. A kiadó biztatott, hogy ez olyan jó, hogy
nem szabad annyiban hagyni és folytassam. Olvasmányokat
ajánlottak és gondosan segítettek a szerkesztésben is. Leültem és
átgondoltam, mit akarok írni. A mitológiai Nárcisz története
volt az alap, ezért lett a regénybeli kislány neve is Nárcisz, ez az
androgün névváltozat, mely a mitológiában egy férfit jelöl, ma-
napság viszont csak nôk kaphatják meg ezt a nevet.
– Mennyi idô alatt álltak össze a novellák regénnyé?
– Körülbelül egy év alatt. Eleinte nemigen javítottam rajtuk, de
ma már több idôt szánok a „pepecselésre”. Persze egy idô múl-
va az ember kiüresedik és képtelen a szövegen változtatni, ekkor

kell valaki, akinek oda lehet adni, vagy fél-
re kell tenni.
– A Nárcisz-történetre nemcsak a fôhôs-
nô neve, hanem a Tükörpalota cím, vagy
a címoldalon szereplô festmény is utal,
melyen egy kislány, babát szorongatva és
magát nézve áll egy tükör elôtt. Az elbe-
szélés visszatekintô jellegû, harmadik
személyû, amit azonban a nem éppen ki-
egyensúlyozott családi életrôl megtu-
dunk, egy én-elbeszélés, belsô, gyermeki
nézôpontjából fogalmazódik meg.
– Azt szokták mondani, hogy a jó cím utó-
lag alakul. Nálam a cím volt az elsô, a cím
az elsô novella egy eleme volt már a kezdet
kezdetén. Nárcisz azért születik éppen egy
ilyen családba, mert hangsúlyozni akartam,

hogy a mai világban az ember nem szerethet bele magába, ahogy
az a mitológiai Nárcisz esetében történt. „Pszichológusként” ke-
restem azokat az összetevôket, problémákat, melyek a családban
jelennek meg elsôként, de melyek késôbb is rányomják bélyegü-
ket a személyiségre.
– Bizonyos motívumok, mint a tûz, Yehudin muzsikája és
egyáltalán a zene, vagy a balett visszatérô elemek a regény-
ben. A te életedben is fontos szerepet játszanak?
– A zene nagyon fontos, bár magam nem zenélek. Fôként a ko-
moly zenét kedvelem.
– Milyen volt az egyetemen vagy a társaid körében a regény
befogadása? Tudtak róla egyáltalán?
– Néhány tanár tudott róla, de nem kaptam visszajelzést. A di-
áktársaim körében sem volt különösebb visszhangja. Volt né-
hány felolvasóestem, de inkább szemlélôje, mint résztvevôje va-
gyok a mai irodalmi életnek. Persze olvasom a kortársakat, ked-
velem Nádast, Esterházyt, gyakran inkább egy-egy alkotásért lel-
kesedem, mintsem az egész életmûért. A klasszikusok közül sze-
retem például Proustot, Hessét, a magyarok közül Márait, vagy
Bródy néhány írását, mindig mást, attól függôen, hogy éppen kit
fedezek fel magamnak.
– Több éve jelennek meg verseid, de köteted még nincs. Ké-
szülsz rá?
– Nagyjából készen áll a kötetem, Keszthelyi Rezsô segített a
szerkesztésben. A verseim központi témája a család és a szere-
lem. Verset nem lehet akármikor írni, az élményeknek annyira
össze kell sûrûsödnie, hogy aztán az anyag magától álljon össze
lírai alkotássá. A prózánál fontosabb, hogy én mit gondolok és
szeretnék. Le kell ülni, dolgozni rajta, és sokszor a szöveg magát
generálja.  Prózát írni talán könnyebb. Egyébként egy új próza-
köteten dolgozom, amely megint családi körben játszódik, és
egy lány belsô világát vizsgálja.
– Kedveled a nosztalgiát?
– Nagyon is.
– Mit jelent egy elsô kötetes számára a Bródy-díj?
– Elôször is nagy meglepetést, mert egyáltalán nem számítottam
rá. Azonkívül plusz feszültséget írás közben, mert most már
mindig bennem lesz, hogy tôlem várnak valamit és ennek az el-
várásnak meg kell tudnom felelni.

Szénási Zsófia
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Nárcisz tükörében
Murányi Zita a nosztalgikus témák kedvelôje



Magyar
irodalom
Egyéves korában
kezdôdött

■ Mármint Kertész Ákos kap-
csolata a kutyákkal. Hogyan?
Azt megtudhatjuk új köteté-
nek elsô fejezetébôl, melynek
címe: A szerzô kutyái. Ez tény-
irodalom, szóról szóra úgy
igaz, ahogy az író mindenféle
szépítés nélkül, sôt, kritikusan
és önkritikusan elmeséli. Be-
szél a tévedéseirôl és a belátá-
sairól is. Vérbeli mesélô lévén
persze ennek a hosszabb írás-
nak sem csupán az ôszinteség,
a pontosság, hanem az érzék-
letesség, a bölcs humor az eré-
nye. Hogy Kertész Ákos jó
író, az eddig is nyilvánvaló
volt számunkra, de most már
az is biztos, hogy jó gazda.
Ahhoz képest késôn, harminc
felett lett kutyatulajdonos, az-
az inkább „falkavezér” vagy
„egyszerû tag". Brúnó és Bor-
csa után most Benjáminnál
tart, s mivel a cocker spániel
még csak koros, de nem öreg
(tíz éves), még jóval innen van
a kutyakor végsô határától. A
kötetbeli tényeket figyelembe
véve jól döntöttem, hogy nem
tartok kutyát. Az fáradságos
dolog, nagy felelôsséggel jár.
A kutya komoly, intelligens,
érzékeny állat. Társ. Olykor
munkatárs, alkalmasint élet-
mentô jószág. A gyerekmesék

legkedvesebb állatfigurája a
mackó. De a világirodalom re-
mekeit az állattörténetek kö-
zött kutyákról írták. Ami nem
véletlen. (Irodalmilag talán
még a lovak fontosak ennyire.

És nem csak
azért, mert sok
író járt lóverseny-
re...) Önéletrajzá-
nak egy szeletén
kívül egy nagysi-
kerû, jellegzetes
elbeszélését talál-
juk a kötet végén,
a Kasparek cím-
adó darabja volt
egyik korábbi kö-
tetének. A Ku-
tyák, emberek, iste-
nek sajátos átme-
neti mûfajt kép-
visel az értekezô
próza és a bellet-
risztika között, a
többi hat novella
pedig hat külön-
féle változata a
Kertész Ákos-i

narrációnak. A Végy egy ku-
tyát... alapeset, történet a tör-
ténetben: egy pasas, aki isme-
ri az írót (ám „Kertészkém”
nem tudja, ki a figura), hoz
egy jó kis sztorit. A  Libikóka
csak másodlagosan kutyatör-
ténet, elsôrendûen egy ke-
gyetlen testvérkapcsolat gro-
teszk ábrázolása. A Szerelem
monológ, tiszteletadás az el-
mondott történet kutyahôsé-
nek, aki egy jellem. A Bunkó-
kám-ban ezt olvashatjuk: „egy
vak kutya, az megindító.” Az
elbeszélés nem az, ridegen va-
lós írás, az teszi igazán emlé-
kezetessé, hogy az irodalmias
cselekményrészt drámai erô-
vel  „rácsúsztatja” a tényszerû,
de nem szenvtelen elbeszélés-
re.  A hazudós kutya címe min-
dent elárul, újabb színfolt a
történetek sorjázásában. Ha
nem kutyáról lenne szó a Sá-
muelben, azt mondanánk, pa-
ranormális jelenséggel van
dolgunk. De hát másutt exp-
ressis verbis az áll, hogy a
szerzô (saját novellája hôse-
ként és valójában is) „istenver-
te racionalista”.

Bár monotematikus a Brúnó,
Borcsa, Benjámin c. kötet, tu-
datosan komponált válogatás
az író nagyobbrészt új rövid-

prózáiból. De nem csupán há-
lás témája miatt érdemes a fi-
gyelmünkre, Kertész Ákos me-
sélôkedvének eredménye, vi-
lágképének lenyomata, em-
berlátásának egyik vetülete, s
végül az, aminek lennie kell:
olvasmány, hatásában pedig
önmagunk tükre.

Cs. A.

Történelem
Különleges ajándék
1944-bôl

■ A különleges ajándék,
amelyrôl szó van: egy könyv.
Nem akármilyen könyv:
egyedülálló  mûalkotás. A cí-
me: Der Schutzpass in der
Kunstgeschichte. Kiadta a
Schutzpass-Verlag, Budapes-
ten, 1944-ben. Szerzôi Lilla
Boros, Andreas Kenedi, La-
dislaus Sulner, Gabriel For-
gács, Paul Forgács és dr. Peter
Sugár. Csak azért írtam így –
németesen – az egyébként
magyar neveket, mert a mû,
amelynek címét úgy lehet le-
fordítani, hogy A Schutzpass
a mûvészettörténetben, teljes
egészében német nyelven
íródott. Hiszen Raoul Wal-
lenbergnek készítették, kará-
csonyi ajándékképpen a ma-
gyar munkatársai, és vele
ezen a nyelven érintkeztek.
(Ma már az egész világ tudja,
ki volt Wallenberg, milyen
feladattal érkezett 1944. júni-
us 9-én Budapestre. Azt is

tudjuk, hány veszélyben lévô
ember életét sikerült meg-
mentenie a Svéd Követség
munkatársának, akit romanti-
kus filmeken vagy könyvek-
ben szívesen ábrázolnak affé-
le rettenthetetlen hôsként,
holott inkább egy nagyon ro-
konszenves, bátor férfi és
okosan meg etikusan gondol-
kodó, erkölcsösen cselekvô
hivatalnok volt, semmikép-
pen sem egy hôsködô valaki.
Hogy mi lett a sorsa, arra vo-
natkozóan már szinte túl sok
a feltételezés.) Ezt a repro-

d u k c i ó - g y û j t e -
ményt jelentette
meg Forgács Gá-
bor, majdnem
vagy kvázi reprint
kiadásban, ti. a
színes táblákkal,
Görgey Gábor
elôszavával és a
szövegek magyar-
ra, angolra és
svédre fordított
változatával, vala-
mint a maga, a
történelmi szituá-
ciót megmagyará-
zó tanulmányával
egészítette ki a
könyvecskét, ame-
lyet Wallenberg
1944. december
21-én vett át. Az

eredeti könyvben, a „minden
ízében, tréfájában, fintorai-
ban, argójában budapesti”
ajándékban Sullner László
„tudományos” elôszava után
dr. Sugár Péter (játékosságá-
val ható, meghatóan tréfás)
Karácsonyi elégiája (Weih-
nachtselegie vom Schutz-
pass), a 18 kép és mindegyik-
hez szellemes képaláírás, a
„forrásjegyzék", végül a tarta-
lomjegyzék következik. Kü-
lönleges szerencse, hogy a
könyvecskére a romok között
rátaláltak, így az eljuthatott
Raoul Wallenberg édesanyjá-
hoz. Különös dokumentum-
ként most pedig megújulva
visszaért szülôhelyére.

Ny. Z.

Christmas of Raoul Wallenberg.
Raoul Wallenberg karácsonya
Budapest, 1944
Kolor Optika Kiadó, 2004
Keménytáblás
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Teológia
„Minden teremt-
ménynek”
– az ô nyelvén…

■ A Magyar Bibliatársulat
megbízásából a Magyaror-
szági Református Egyház
Kálvin János Kiadója két igé-
nyes kivitelû, a Biblia tanul-
mányozását segítô kézi-
könyvvel jelentkezett a nyár
végén. A könyveket szeptem-
ber elején Pecsuk Ottó, a
Bibliatársulat fôtitkára mu-
tatta be az érdeklôdôknek és
a sajtónak, a Kálvin Kiadó
Bocskai úti székházában. 

A Bibliatársulat a Biblia
szövegének gondozása, ki-
adása és terjesztése mellett
népszerûsítô és ismeretter-
jesztô feladatot is ellát. A
Szentírás a világ legtöbb pél-
dányban kiadott könyve, ed-

dig 2300 nyelvre fordították
le, napjainkban is 700 biblia-
fordítás van készülôben, te-
hát több százmillió ember is-
meri többé-kevésbé a Bibliát.

A mélyebb meg-
ismerés és meg-
értés reményé-
ben a Bibliais-
mereti kézi-
könyv a protes-
táns egyháztagok
körében népsze-
rû „Biblia – Ma-
gyarázó jegyze-
tekkel” címû ki-
advány nyomdo-
kain indul el. Te-
ológusok népes
csoportja vállal-
kozott arra a
nem könnyû fel-
adatra, hogy a
Biblia szövegét
és a mögötte rej-
tôzô teológiai,
kultúrtörténeti
hátteret a hét-

köznapi bibliaolvasó hívô il-
letve a Biblia iránt érdeklôdô
mûvelt ember számára meg-
világítsa. A kézikönyv felépí-
tése a Biblia könyveinek sor-
rendjét követi, egy-egy na-
gyobb bevezetô fejezettel ki-
egészülve az Ó- és az Újszö-
vetség elôtt. Az egyes fejeze-
tek (könyvek) bemutatása so-
rán a szerzôk egységes szem-
pontokat követve kitérnek a
legfontosabb bevezetéstani
és hermeneutikai ismeretek-
re, ismertetik az adott könyv
tartalmát, a pontosabb szö-
vegértést elôsegítendô a ne-
hezebben megfogható ré-
szekhez bôvebb magyaráza-
tot fûznek, ahol lehetséges,

az irodalmi és
kul túrtörténet i
háttérismeretekre
is felhívják az ol-
vasó figyelmét. 

A Biblia kelet-
kezésének és ki-
alakulásának tör-
ténetét megérteni
segítô kiadvá-
nyok már a ko-
rábbi években is
szép számmal je-
lentek meg ma-
gyar nyelven, A
Biblia története
azonban ebben a
sorban mégis ki-
emelt helyet fog-
lal el. Stephen
M. Miller és Ro-
bert V. Huber angol szerzô-
páros személyes hívô indítta-
tásból és újságírói kíváncsisá-
gukból adódó kettôs motivá-
cióval vágtak neki egy, a
Könyvek Könyvének törté-
netét bemutató képes „útika-
lauz” megírásának. A Kr. e.
2. évezredtôl napjainkig tar-
tó mûvelôdéstörténeti kalan-
dozás során választ kapunk
az Ó- és Újszövetség keletke-
zésére, az egyház és a Biblia
kapcsolatára – miként lett a
Szentírás kevesek kiváltságá-
ból a nép olvasmányává. A
könyv nagy erénye, hogy faj-
súlyos témákat tud közérthe-
tôen elôadni. A lapszéleken
megjelenô érdekességek nem
vonják el az olvasó figyelmét
a lényegrôl, képes úgy szóra-
koztatni, hogy közben a tu-
dományosság kritériumát is
mindvégig szem elôtt tartja.
Az angol szöveg fordítása so-
rán a kiadónak sikerült elér-

nie a jogtulajdonosnál, hogy
a Bibliát érintô magyar vo-
natkozások is belekerüljenek
a könyvbe, ezáltal az albu-
mot – miként Károli Gáspár
fordítása révén a magyar
nyelvû Bibliát – kicsit sajá-
tunkénak is érezhetjük.

Végezetül talán nem szent-
ségtörés azt mondani, hogy a
Kálvin Kiadó ezzel a két szép
könyvvel sok család számára
megkönnyíti a karácsonyi
ajándékozás fáradalmait.

Pompor Zoltán

Bibliaismereti kézikönyv
Szerkesztette Pecsuk Ottó
Kálvin János Kiadó
676 oldal, 3200 Ft

Stephen M. Miller –
Robert V. Huber
A Biblia története
Kálvin János Kiadó
256 oldal, 5900 Ft
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■ Ha az ember szabad idejé-
ben arra vetemedik, hogy tár-
sadalmi problémákról olvas-
gasson, szívesebben vesz ke-
zébe történeti, mint elméleti
munkát, hiszen az elôbbi –
véli – legalább közérthetôen,
érdekesen helyez egy-egy szo-
ciológiai problémát történel-
mi távlatokba. A laikus olvasó
azt gondolhatja, miközben
nézegeti a könyvesbolt polcán
a puritán tankönyvszagú soro-
zatot, hogy mi közöm nekem
ezekhez a mély gondolatok-
hoz, nagyon jól megvagyok a
társadalomelmélet nélkül is, ráadásul az ilyen-
fajta könyvekben általában száraz, filozofikus
eszmefuttatások, nehéz gondolatok vannak bo-
nyolult körmondatokba csomagolva, olvassák
csak az egyetemisták, és továbblép. Azonban,
aki leküzdi ellenérzéseit a téma iránt, és veszi a
bátorságot, hogy belelapozzon a Typotex Ki-
adó könyvsorozatába, rájön, hogy a rideg soro-
zat-külsô mögött a mai ember társadalmi prob-
lémáiról, kérdéseirôl, kételyeirôl, helyzetérôl
szóló írások sorjáznak a fekete könyvek lapjain. 

A sorozat kötetei szorosan kapcsolódnak egy-
máshoz, folyamatosan olvasva akár egy „civil
társadalom-regény” is összeállítható. Aki így
szeretné olvasni a kiadó által „Civil szellem” so-
rozatként aposztrofált könyvfolyamot, annak
azt javaslom, hogy John Keane A civil társadalom címû alapve-
tô munkájával kezdje, és Bertrand Russel két világháború között
írt, hatalomról szóló fejtegetéseivel zárja, mindeközben csipe-
getve egy kicsit a Londoni Közgazdasági Egyetem Civil Társada-
lom munkacsoportjának dupla tanulmánykötetébôl. 

A modern társadalom újszerû megjelenési formájára alkalma-
zott civil társadalom kifejezés egyre inkább elterjed a köztudat-
ban, azonban nem biztos, hogy értjük is azt, mire használjuk.
Ernest Gellner meghatározása szerint: „a civil társadalom azok-
nak a nemkormányzati intézményeknek az összessége, amelyek
elég erôsek ahhoz, hogy ellensúlyozzák az államhatalmat (…)
megakadályozzák, hogy a társadalmat atomizálja vagy – ami a
legrosszabb – uralma alá próbálja hajtani.” A sorozat köteteinek
szerzôi ilyen értelemben adnak számot a civil társadalom és a

hagyományos eszmerendsze-
rek, az állam, a hatalom, a tu-
lajdon, a nacionalizmus és az
erôszak közti kapcsolatról.
Bertrand Russel hatalomról írt
fejtegetésében kristálytiszta lo-
gikával veszi sorra az emberi
természetbôl fakadó hatalmi
törekvések természetét, a papi
és a királyi hatalomtól kezdve
egészen a gazdasági és a közvé-
lemény fölötti hatalomig. A
könyv egyik legérdekesebb ré-
sze a hatalmon lévô és az alá-
vetett közötti pszichológiai vi-
szony, mely szerepek valame-

lyikére személyiségünknél fogva szinte predesz-
tinálva vagyunk. Az 1936-ban írt, ma már
klasszikus társadalomelméleti munka utolsó fe-
jezetében a szerzô egyfajta utópisztikus progra-
mot tár az olvasó elé, melyben kifejti, hogy min
múlik, hogy a jövôben (azaz az olvasó jelen ide-
jében) a minimálisra lehessen csökkenteni a ha-
talom túltengésébôl eredô ártalmakat.
A Typotex Civil szellem címmel indított soroza-
ta a 2004-es év nagy társadalomtörténeti soroza-
ta lehet. A Európai Unió „Kultúra 2000” prog-
ramja által támogatott kiadványok (eddig hét
könyv jelent meg a sorozatban) a modern civil
társadalom létrejöttérôl és kihívásairól, vala-
mint ezeknek a kérdéseknek szociológiai és a fi-
lozófiai vetületeirôl adnak számot közérthetô-

en, világosan, érdekesen. A tankönyvként is használható köny-
vek így lesznek aztán nemcsak a diákok, hanem minden polito-
lógia és szociológia iránt érdeklôdô olvasó értékes, kihagyhatat-
lan olvasmányaivá a társadalmi szervezôdésekrôl.

Pompor Zoltán

Russell, Bertrand: A hatalom. A társadalom újszerû elemzése, 2200 Ft
Scruton, Roger: Anglia, egy eltûnô ideál, 2200 Ft
Day, Barbara: Bársonyos filozófusok, 2900 Ft
Keane, John: A civil társadalom. Régi képzetek, új látomások, 2400 Ft
Gellner, Ernest: A szabadság feltételei (A civil társadalom és vetélytársai), 2800 Ft
Globális civil társadalom 1–2. Szerkesztette: Helmut Anheier, Marlies Glasi-
us, Mary Kaldor. 1. kötet 4500 Ft, 2. kötet, 4800 Ft
Civil szellem sorozat, Typotex Kiadó
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■ Szerencsére már tudom,
családunkban kinek mit
(milyen könyvet) hozzon
a Jézuska. Aki

Karinthy Frigyes
Összegyûjtött mûveinek
gyûjtôje (Akkord), most
már – a Szatírák II., III. jel-
zetû köteteknek köszönhe-
tôen – a 20. tomuszig bir-
tokolhatja a sorozatot.
Kézbe vehetô a Paródiák
II., III. kötete is. Arról nem
a hatalmas munkát végzô
Szalay Károly tehet, hogy
az Így írtok ti mindhárom
(6., 17., 18.) kötet címében
szerepel, s az 1912-es alap-
remek épp ott nem, ahol
az Így írtok ti a kizárólagos
könyvcím. Mindez a zse-
niális parodista bôvítési, továbbírási, újraközlô
gyakorlatából fakad. Sokszor épp karácsonyra, hús-
vétra, pünkösdre kértek tôle mulattató „karinthka-
túrákat”. Adott is, tucatjával, csokorba kötve. Épp
ezért az már bosszantó – fedje fel ez az írás is cí-
mének eredetét -, hogy A „karácsonyi cikk” és más
összeállítások kipellengérezettjeirôl a Tartalom
nem tájékoztat – Szomory Dezsô, Rákosi Jenô, a
Karácsonyfaárus címû „álszöveggel” Kosztolányi
Dezsô is köztük található, a további névsorok is
„nagy névsorok” –, s ha a gúny céltáblájának neve
nincs a mûcímben, máskor is tanácstalanok va-
gyunk (Bohóság az üvegházban: rá kell
érezni az elsô szó stílushangulatára, az
„üveg”-bôl pedig az Üvegcipôre, hogy
megvilágosodjék: természetesen Mol-
náruczi Fercsi” a szerzô). Ráadásul az
egy egységnek felfogott Paródiák II.,
III. csak második kötetének végén ka-
pott utószót, holott a kettôsen is szá-
mozott gyûjteményeket nyugodtan
lehet egyesével vásárolni. A paródia
olyan mûfaj, amely nevettet, kritizál,
de bosszankodni ritkán enged. Az Ak-
kord akkor venné elejét minden
bosszúságnak, ha a vállalkozás (nagy
és fontos kiadói program!) befejezté-
vel megjelentetné a teljes sorozat spe-
cifikus névmutatóját.

Fábián István
irodalomtörténész, kritikus, pedagó-
gus munkásságára Pécs büszke. Ízlés
és irodalom címû tanulmánykötetét is
a Pannónia Könyvek gondozta. De
mert az író hét évig Gödöllôn, a premontreieknél is tanított
(igaz, az elôttem fekvô iskolai évkönyvek tanúsága szerint apá-
mat, nagybátyáimat nem), nálunk azt gazdagítja, akinél a leg-
hosszabb a hagyományôrzô „Gödöllô-polc”. Tüskés Tibor nagy
körültekintéssel, személyes emlékektôl indítva szerkesztette

meg a jócskán posztumusz áttekintést. Az 1961-ben el-
hunyt Fábiánra, fájdalom, kissé érvényes, amit ô Vas Gere-
benrôl állít: életmûve merô díszítmény, s a dekoráció nem
rakódik semmire… Fábián legjobb szövegeinek – a közép-
iskolai negyvenöt perceket bizonyára nagyszerûen orna-
mentizáló Balassi-, Berzsenyi- és adomatanulmányoknak
van becses, noha nem saját bázisuk: a Horváth János-féle
irodalomszemlélet. A probléma az (talán a literátor kritiká-
inak elhagyása miatt is), hogy Goethérôl ma nem mond
semmit, ha pályáját „ragyogónak” nevezik; az „élményrôl”
s más tényekrôl, fogalmakról immár radikálisan másként
gondolkodik, sôt álláspontját évtizedenként és irányzatok
szerint váltogatja is az irodalomtudomány. (A kötetnek ör-
vendvén meg kell jegyeznünk – ez fôleg a katalogizáló
könyvtárak és a bibliográfiák gondja lesz –: ma Fábián Ist-

ván néven egy sajátos han-
gú, a középnemzedékhez
tartozó, könyvmûvészként
is sikeres költô publikál.)
Lékó Péter sajnos nem ül-
hetett a sakk világbajnoki
trónjára. A 

Mesteri figurák
– Gareth Williams munkája
– lapjain sem gyôz a ma-
gyar játékos: Löwenthal Já-
nos Jakab Paul Charles
Morphy ellenében marad
alul. De sebaj, a pompás
kötet feledteti a hajdani
eseményt. A sakk ezer éve
alcímû – A figurák, a játéko-
sok, a szenvedély újabb al-
címmel is ellátott – mû, az
Officina ’96 Kiadó büszke-
sége, valóban a sakkfigurák
megformálásáról, techni-

kai, ipari, mûvészeti, alkalmi megalkotásá-
ról és harmonizálásáról szólva nyújtja a leg-
többet. Sakkôrült rokonunk nyilván észleli
majd, hogy a hatalmas mûveltségû szakíró a
szövegezésben néha úgy „ugrál”, mint egy
stratégiai terv nélküli huszár (=ló, angolul:
knight, arabul: faras, franciául: cavalier, né-
metül: Springer, oroszul: kony stb. Sok
olyan érték van a könyvben, mint az össze-
hasonlító figuranév-táblázat). Ez a csapon-
gás néha elfedi a sakkjáték bölcseleti jellegét
– benne matematika és poézis szövetkezé-
sét –, ám azt mindenütt érezteti, miként
szimbolizálja, „globalizálja” a világot a
sakk. Az esszéizáló és a mûvészeti vonatko-
zás dominál. Azt meg lehet nézni másutt,
hogy nem Morphy volt az elsô hivatalos vi-
lágbajnok, vagy hogy híres és hírhedt poli-
tikusok az extrém játszmáikon kívül milyen

(lejegyzett) partikat váltottak. S hogy „az új évszázad” nem
1900., hanem 1901. január 1-jén kezdôdött…? Fô, hogy ka-
rácsony december (24-én), 25-én és 26-án van.

Boldog ünnepeket! – könyvekkel.
Tarján Tamás

9
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A

A Bibliából jöttem.... Játékok a hitoktatásban. KEPE: Parakletos. Fûzött: 940 Ft 
A mérhetô és a mérhetetlen. Építészeti írások a huszadik századból. 2. bôv. kiad.,

Typotex. Fûzött: 3500 Ft 
A tudomány felfedezi Istent. Intelligens tervezés – az evolúcióelmélet új riválisa. Aeternitas

Irod. Mûhely: Értem. Fûzött: 1450 Ft 
Agócs Károly: Espanol de los negocios. Spanyol üzleti nyelv: feladatgyûjtemény gazdasági

szaknyelvi írásbeli vizsgához: [manual preparatorio para el examen escrito de lenguaje
económico]. Aula: BKAE Francia-Spanyol-Olasz Nyelvi Tanszék: BKAE Idegen nyelvi
Lektorátus. (Oeconom: spanyol) Fûzött: 2850 Ft 

Albert-Lôrincz Enikô: A csoportokkal való munka módszertani kérdései. Scientia: Sapientia
Alapítvány. (Sapientia tankönyvek: társadalomtudomány) Kötött: 2250 Ft 

Állatok. (2. r.) Aranyhal. Kötött: 1999 Ft 
Ammerúniai krónikák: hittel és vassal. Fantasy antológia. Cherubion. (Osiris könyvek 113.)

Fûzött: 1198 Ft 
Andódy Tiborné: Kis illemtudós. [Gyakorlókönyv 7–10 éveseknek]. Krónika Nova. Kötött:

1300 Ft 
Angol – magyar tematikus gazdasági szókincstár. Aula. Fûzött: 5800 Ft 
Arany János: Toldi. Aranyhal. Kötött: 2990 Ft 
Arányiné Haman Ágnes: Kooperatív tanulási és tanítási technikák alkalmazása a kémiaok-

tatásban. Flaccus. Fûzött: 690 Ft 

B

Babulka Péter: Ismerjük fel a vadon termô gyógynövényeket! Gabo. Fûzött: 1450 Ft 
Bajkó István Zsigmond – Tefner Zoltán: Tematikus szó- és kifejezésgyûjtemény. A német

gazdasági nyelvvizsgához. Aula: BKAE Német Nyelvi Tanszék: BKAE Idegen nyelvi
Lektorátus. (Oeconom: német) Fûzött: 3900 Ft 

Barabás Zoltán: Homályhatáron. Lilium Aurum. Kötött: 1320 Ft 
Baranyi Béla: A határmentiség dimenziói. Magyarország és keleti államhatárai. Dialóg

Campus. (Dialóg Campus szakkönyvek) Kötött: 3980 Ft 
Bárkay Imre – Imrehné Sebestyén Margit: Magyar királyok. Képkártya sorozat. Comenius.

1076 Ft 
Bartos Erika: Alvótársak. (3.) Fûzött: 448 Ft 
Bartos Erika: Anna és Peti. [Gyermekmesék]. Gazdász-Elasztik Kft. Fûzött: 2950 Ft 
Bartos Erika: Anyatej. (2.) Fûzött: 448 Ft 
Bartos Erika: Apa barkácsol. (4.) Fûzött: 448 Ft 
Bartos Erika: Bábszínház. (6.) Fûzött: 448 Ft 
Bartos Erika: Építsünk hóembert! (7.) Fûzött: 448 Ft 
Bartos Erika: Karácsony. (8.) Fûzött: 448 Ft 
Bartos Erika: Kistestvér érkezik. (1.) Fûzött: 448 Ft 
Bartos Erika: Süssünk palacsintát! (5.) Fûzött: 448 Ft 
Bencze Csaba Attila: A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Magyar

Dolgozók Pártja Komárom-Esztergom megyében, 1945–1956. Repertórium. (1.)
(Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára évkönyvei 8.) Fûzött: 2940 Ft 

Benedek Elek: Az aranyalmafa. Válogatás a világ legszebb népmeséibôl. General Press.
Kötött: 2500 Ft 

Berend Mihály: Biológia 2. A szakközépiskolák 10. évfolyama számára. Mûszaki Kvk. 
Bergreen, Laurence: Magellán a Föld körül. General Press. (Különleges könyvek) Kötött:

3000 Ft 
Betlehem melege. 2. kiad., Candy K. (Vegyed-e? füzetek 8.) Fûzött: 900 Ft 
Bibó István: Válogatott tanulmányok. Társadalomtörténet – szociológia – társaslélektan.

Corvina. Kötött: 3990 Ft 
Birkenshaw, L. – Csepécz Szilvia, M.: Színpompás állattörténetek. Családi Könyvklub.

Kötött: 898 Ft 
Birkenshaw, L. – Varga Erzsébet: A három kincskeresô. Családi Könyvklub. Kötött: 898 Ft 
Blatner, Adam: A pszichodráma alapjai. Történet, elmélet és gyakorlat. Animula. (Sorozat a

csoportról 5.) Fûzött: 2800 Ft 
Blaze, Chrissie: Babahoroszkóp. Csecsemôkortól hároméves korig: az útmutató ahhoz,

hogy még jobb szülôk legyünk, a csillagokban van megírva! Saxum. Fûzött: 1490 Ft 
Bocsák Miklós: Ki volt a Fradi besúgója? A „Nemere"-dosszié. Szerzô. Fûzött: 1980 Ft 
Bod Péter, a historia litteraria mûvelôje. Tanulmányok. Universitas. (Historia litteraria: az

Universitas Könyvkiadó sorozata 15.) Kötött: 2310 Ft 
Bodansky György: A múmia éjszakája. Jonathan Miller. (Kalandkönyvek 3.) Fûzött: 1940 Ft 
Bokor József: Európai Uniós ismeretek középiskolásoknak. Az EU intézményei és dön-

téshozatali rendszere...: az Európai Unió támogatási rendszere...: munkavállalás az Unió
egyes országaiban: oktatás az Unióban. Booklands 2000. Fûzött: 2000 Ft 

Bolgár György: Valami bûzlik. A 242-es ügynök naplója. Ulpius-ház. Kötött: 2480 Ft 
Bonifert Domonkosné – Miskolczi Józsefné – Molnár Györgyné: Hogyan oldjunk meg

fizikai feladatokat? Fizika gyakorló. 6. kiad. Mozaik Okt. Stúdió. 780 Ft 
Borbándi Gyula: Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. 2. bôv.

kiad., Mundus. (Az Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság évkönyvei 15.)
Kötött: 3570 Ft 

Bowker, John: Isten. Rövid áttekintés: [az örök igazság fürkészése]. M. Kvklub. Kötött:
9900 Ft 

Boyden, Matthew: Richard Strauss. Európa. (Életek & mûvek) Kötött: 3800 Ft 
Bozsik Adrienn: Gyöngy-csodák: sodronnyal és biztosítótûvel. Lazi. Fûzött: 450 Ft 
Bulgakov, Mihail Afanaszjevics: Kutyaszív és egyéb kisregények. General Press. (Nagy

siker volt sorozat) Kötött: 2000 Ft 

C

Casamayor, Pierre: A borkóstolás. [kezdôknek és haladóknak]. Gabo. Kötött: 3990 Ft 
Casu, Stefano G. – Franchi, Elena – Franci, Andrea: Az európai festészet nagy mesterei.

Corvina. Kötött: 9990 Ft 
Cerasini, Marc A.: Alien vs. Predator. [A halál a ragadozó ellen]. Szukits. (Sikerfilmek –

könyvsikerek) Fûzött: 1490 Ft 
Charaf, Hassan: Symbian alapú szoftverfejlesztés. Szak K. (Alkalmazott informatika

sorozat) Fûzött: 4500 Ft 

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Születés, halál, szex és üzlet – ennyi dióhéjban. 3.
átd., bôv. kiad. váltl. utánny. Aula. Kötött: 6800 Ft 

Christian, A. J.: Mit keresett Isten a hálószobában? Édesvíz. Kötött: 2980 Ft 
Cook, Robin: Vektor. 2. kiad., I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött: 1400 Ft 

Cs

Csáky Károly: Irodalmi kapcsolatok. Klasszikusok nyomában. (1.) Fûzött: 1350 Ft 
Csapó Benô: Tudás és iskola. Mûszaki Kvk. (Tanítás és tanulás) 3460 Ft 
Csicsay Alajos: Híres és hírhedt személyek a magyar történelemben. Lilium Aurum. Kötött:

2500 Ft 
Csiffáry Tamás: Vallások lexikona. [A – Z-ig]. Könyvmíves Kvk. Kötött: 1990 Ft 
Csikós Irén: Mandalanaptár, 2005. Aréna 2000. Fûzött: 4990 Ft 
Csillogó karácsonyi díszek puffadó és csillámos festékkel. [mintaívekkel]. Cser K. (Színes

ötletek 16. ksz.) Fûzött: 1098 Ft 
Csizmazia Gábor: A hetedik sor közepe. Odeon Video Kft. Fûzött: 1680 Ft 
Csombor Erzsébet: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára. Komárom-

Esztergom M. Önkormányzat Lvt. 
Cullis, John G. – Jones, Philip R: Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula. Kötött:

7500 Ft 
Czeglédy István – Kovács András: Témazáró felmérô feladatsorok.

Matematika 10. osztály: tanári példány. Mûszaki Kvk. 840 Ft 
Czeglédy István – Kovács András: Témazáró felmérô feladatsorok.

Matematika 10. osztály: tanulói példány. Mûszaki Kvk. 730 Ft 

D

Dahlhaus, Carl: Az abszolút zene eszméje. Typotex. Fûzött: 1650 Ft 
Davies, William – Torre Maicas, Carlos: Magyar – spanyol társalgás. Lexika. 896 Ft 
Déry Tibor: Barátságos pesszimizmussal. „A jövôben nem bízom, menetirányunk rossz.":

cikkek, mûvek, beszédek, interjúk, 1965–1977. PIM. (Déry archivum) Fûzött: 2800 Ft 
Diaz, James – Gerth, Melanie – Diaz, Francesca: Karácsony. [Játék és tanulás csöpp-

ségeknek]. Lilliput. (Elsô titok könyvem) Kötött: 2490 Ft 
Doctorow, Edgar Laurence: Regénykék az édeni Amerikából. Novella. Kötött: 1590 Ft 
Drinóczi Tímea – Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg Campus. (Institutiones juris)

Kötött: 4480 Ft 
Dulin Jenô: Csomók. Gabo. Fûzött: 1990 Ft 
Dürr, Bettina: Dél-Olaszország. Biztos tippek az útra: [plusz Dél-Olaszország-útitérképpel].

Corvina. (Marco Polo) Fûzött: 1990 Ft 

E

Eckert-Ulrich, Jeanette: Szalmacsillagok. Cser K. (Színes ötletek 2004/113.) Fûzött: 698 Ft 
Egyetemes történelem. Pannonica. (21. századi enciklopédia) Kötött: 3990 Ft 
Érettségi, felvételi tételek, témakörök: matematika. Szukits. Fûzött: 1290 Ft 
Észak-India. Kelet olvasztótégelye. Gabo. (Régészeti utazások) Kötött: 5990 Ft 
Esztergom és Komárom megye az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt.

Olvasókönyv. Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt. (Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Levéltára évkönyvei 6.) Fûzött: 980 Ft 

Európai integrációs alapismeretek. 4. átd., bôv. kiad., Aula. Kötött: 6200 Ft 

F

Fakász Tibor: Esztergom 1956-os históriája. Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt.
Fûzött: 1273 Ft 

Fazekas Anna: Öreg néne ôzikéje. 9. kiad. váltl. utánny., Ciceró. Kötött: 1300 Ft 
Fejezetek a gazdaságpolitikából. Aula. Fûzött: 4200 Ft 
Finanszírozás és gazdálkodás a felsôoktatásban. Aula. Fûzött: 5100 Ft 
Földrajzi atlasz. Pauz-Westermann. 2024 Ft 
Fond- és állagjegyzék. 2. bôv. és átd. kiad., Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt.

Fûzött: 898 Ft 
Fôzy István: A Kárpát-medence dinoszauruszai. Focus. Kötött: 9900 Ft 

G

Gábor Enikô: Óriás foglalkoztatókönyv ovisoknak, kisiskolásoknak. Aranyhal. Kötött: 2499 Ft 
Gagyi József: A krízis éve a Székelyföldön, 1949. Pro-Print. (Múltunk könyvek) Kötött:

1800 Ft 
Galántai Zoltán: Majdnem az örökkévalóságig. A távoli jövô kutatása. Arisztotelész BT.

Fûzött: 1200 Ft 
Gálik Margit: Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj. Hét verses népmese. Feliciter K. Kötött:

1990 Ft 
Garaczi Imre: Korszellem és mûalkotás. Mûvészetelméleti és morálbölcseleti írások.

Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. Fûzött: 1800 Ft 
Gerecs Zsuzsanna Brigitta: Bôrékszerek. Lazi. Fûzött: 450 Ft 
Gordos Árpád – Ódor Bálint: Az Európai Alkotmányos Szerzôdés születése. Az alkot-

mányozó konvent és kormányközi konferencia testközelbôl: tanulmányok, dokumen-
tumok. HVG-ORAC. Kötött: 5985 Ft 

Gorio, Nino: Jordánia. [Sivatagok, várak és próféták országa]. Gabo. Kötött: 4500 Ft 
Gras Depoix, Mireille: Díszdobozok. Cser K. (Színes ötletek 17. ksz.) Fûzött: 1098 Ft 
Griffin, W. E. B.: Hadszíntér. (4. kv.) Kötött: 2499 Ft 
Grillot de Givry, Émile-Jules: Boszorkányság, mágia és alkímia. [A titkos tudományok

könyve]. Hermit. Fûzött: 4700 Ft 
Gubán Miklós – Pétery Kristóf: Középfokú számítástechnikai ismeretek. Mûszaki Kvk.

(Informatika középfokon) 1300 Ft 

Gy

Gyapay Gábor: Történelem 1. Nyolcosztályos gimnázium harmadik osztály: tízosztályos
általános iskola hetedik osztály. Comenius. 1464 Ft 

Gyapay Gábor: Történelem 2. Hatosztályos gimnázium második osztály: nyolcosztályos
gimnázium negyedik osztály: tízosztályos általános iskola nyolcadik osztály. Comenius.
1160 Ft 

Gyapay Gábor: Történelem 3. Nyolcosztályos gimnázium ötödik osztály: tízosztályos
általános iskola kilencedik osztály. Comenius. 1615 Ft 

Gyapay Gábor: Történelem 4. Hatosztályos gimnázium negyedik osztály: nyolcosztályos
gimnázium hatodik osztály: négyosztályos gimnázium második-harmadik évfolyam
részére. Comenius. 1917 Ft 

Gyapay Gábor: Történelem 5. Hatosztályos gimnázium ötödik osztály: nyolcosztályos gim-

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján ké-

szült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a könyvtá-

raknak, ill. megrendelhetôk a társaság home lapján (www.kello.hu).
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Könyvkiadó, raktáros-manager munkatársat (férfi) keres budapesti telephelyre.
Szükséges feltétel: érettségi bizonyítvány, jogosítvány, számítógépes ismeretek.

Telefon: 375-7288, Léber Annamária



názium hetedik osztály évfolyam részére. Comenius. 2082 Ft 
Gyapay Gábor: Történelem 6/1. Hatosztályos gimnázium hatodik osztály: nyolcosztályos

gimnázium nyolcadik osztály évfolyam részére. Comenius. 1766 Ft 
Gyapay Gábor: Történelem 6/2. Hatosztályos gimnázium hatodik osztály: nyolcosztályos

gimnázium nyolcadik osztály évfolyam részére. Comenius. 1615 Ft 
Gyerekek. (1. r.) Aranyhal. Kötött: 1999 Ft 
Gyürky Antal: Borászati-szótár. Betûrendben kellô magyarázattal ellátva. Hasonmás kiad.

Lilium Aurum. Kötött: 2330 Ft 

H

Hagyományos és megújuló energiák. Szaktudás K. Kötött: 3850 Ft 
Halmos Mónika: 550 remek recept. Food Time. Kötött: 7999 Ft 
Háncsvirág. Norvég népmesék. Móra. Kötött: 1980 Ft 
Hay, Donna: Ízvarázs. Marie Claire. Aréna 2000. Kötött: 5990 Ft 
Hegedûs Ferencné: Szóbúvár. 3. jav.kiad., Apáczai K. 1490 Ft 
Híres cégek, márkás termékek Magyarországon. Szaktudás K. Kötött: 3800 Ft 
Hodossy Gyula: Fátyla jókedvemnek. Nagyváradi Ady Társ. Kvk. Kötött: 1320 Ft 

I

Ichim, Florica: Tompa Gábor. Beszélgetés hat felvonásban. Pallas-Akadémia. Kötött:
4850 Ft 

Illusztrált családi Biblia. 2. kiad., Egmont-Hungary. Kötött: 7999 Ft 
Imreh Zoltánné: Korok és stílusok 1. kötet. Mûalkotások elemzése: munkatankönyv.

Comenius. 718 Ft 
Imreh Zoltánné: Korok és stílusok 2. kötet. Mûalkotások elemzése: munkatankönyv.

Comenius. 816 Ft 
Imreh Zoltánné: Korok és stílusok 3. kötet. Mûalkotások elemzése: munkatankönyv.

Comenius. 816 Ft 
Imreh Zoltánné: Tanári kézikönyv a Korok és stílusok mûalkotások elemzése címû

tankönyv oktatásához. Comenius. 1137 Ft 
Írásba zárt történelem. Az iratképzés ezer éve a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-

mányzat Levéltárában: kiállításvezetô. Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt.
Fûzött: 350 Ft 

J

Jáki Szaniszló: Isten és a nap Fatimában. 2. kiad., Agapé, Ecclesia: Kairosz. Fûzött:
1950 Ft 

Jól felkészültem-e? Földrajz feladatsorok általános iskolásoknak 6. 4. kiad., Mozaik.
Fûzött: 640 Ft 

Juhász Attila: Zalán-verziók. Z. T. három évtizede. Kortárs. Fûzött: 2100 Ft 
Juhász Gyula: Szakállszárító. Juhász Gyula füveskönyve. Lazi. Kötött: 1400 Ft 
Juhász Zsuzsanna: Tematikus szó- és kifejezésgyûjtemény. Az olasz gazdasági nyelvvizs-

gához. Aula: BKAE Francia-Spanyol-Olasz Nyelvi Tanszék: BKAE Idegen nyelvi
Lektorátus. (Oeconom: olasz) Fûzött: 2900 Ft 

K

Kabán Annamária: Magyar – francia – román szótár. Stúdium Kvk. Fûzött: 1120 Ft 
Kaenders, Gudrun: Karácsonyi lakás- és kerti díszek [mintaívekkel]. Cser K. (Színes

ötletek 2004/112.) Fûzött: 698 Ft 
Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe. Dialóg Campus. (Institutiones juris) Kötött:

2980 Ft 
Kalász Márton: Téli bárány. 2. kiad., Írott Szó Alapítvány: M. Napló. Kötött: 1995 Ft 
Kállay László – Imreh Szabolcs: A kis- és középvállalkozás-fejlesztés gazdaságtana. Aula.

Fûzött: 3900 Ft 
Kálmán Jenô – Tankó Béla: Sicc az iskolában. Aranyhal. Kötött: 1999 Ft 
Kálmán Jenô – Tankó Béla: Sicc. Aranyhal. Kötött: 1999 Ft 
Karácsonyi mesetár. Karácsonyi mesék, dalok és versek. Alexandra. Kötött: 3999 Ft 
Kardos Péter – Nyári Gábor: Cigánylabirintus. [Szerepjáték!] Jonathan Miller. Fûzött:

1980 Ft 
Kátai Gyöngyvér – Ötvösné Vadnay Marianna: Angol szóbeli nyelvvizsgafeladatok. Közép-

és felsôfok: [A tipus]. Lexika. 1652 Ft 
Kenéz Kíra – Lebovics Valéria: Az elsô 12 hónap titkai. [gyermekünk fejlôdése hónapról

hónapra]: [mit tehetünk azért, hogy jobban értsük mindazt, amit a kisbaba tud, érez és
gondol]. LPI Produkciós Iroda. Fûzött: 2950 Ft 

Kershaw, Ian: Hitler, 1889–1936. Hybris. Szukits. Kötött: 5500 Ft 
Kershaw, Ian: Hitler, 1936–1945. Nemezis. Szukits. Kötött: 6500 Ft 
Király V. István: Kérdô jelezés. Több-csendbeni alkalmazott filozófiai zaj-háborítás a

szabad(ság) kérdezés(é)ben. Kalligram. Fûzött: 1990 Ft 
Kiss Mariann: Marketing példatár. 2. bôv., jav. kiad., Aula. Fûzött: 3850 Ft 
Kluge, Norbert: A gyermeklét antropológiája. Utak a gyermeki lét megértéséhez pedagógiai

megközelítésben. Animula: Magánéleti Kultúra Alapítvány. Fûzött: 1990 Ft 
Kochav, Sarah: Izrael. Gabo. Kötött: 7990 Ft 
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica. Bevezetô a kétszólamú éneklésbe. (1. füz.) Rev. kiad.

Fûzött: 536 Ft 
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica. Bevezetô a kétszólamú éneklésbe. (2. füz.) Rev. kiad.

Fûzött: 536 Ft 
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica. Bevezetô a kétszólamú éneklésbe. (3. füz.) Rev. kiad.

Fûzött: 536 Ft 
Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica. Bevezetô a kétszólamú éneklésbe. (4. füz.) Rev. kiad.

Fûzött: 536 Ft 
Kodály Zoltán: Tizenöt kétszólamú énekgyakorlat. EMB. Fûzött: 451 Ft 
Koller Lászlóné: Matematika 1. 7. váltl. utánny., Mûszaki Kvk. 1280 Ft 
Kolozsvári séták. Stúdium Kvk. Fûzött: 2940 Ft 
Kósa Csaba: Irgalmatlanul. Hungarovox. Fûzött: 1400 Ft 
Kovács Éva: Felemás asszimiláció. A kassai zsidóság a két világháború között,

1918–1938. Fórum Kisebbségkut. Int.: Lilium Aurum. (Nostra tempora 9.) Fûzött: 1400 Ft 
Kovács István, B.: 
Kovács László: Vadászpuskák bolondja. TerraPrint. Fûzött: 1700 Ft 
Középszintû magyar írásbeli érettségi. Szövegértési, szövegalkotási feladatsorok javítókul-

ccsal: [2005]. (1.) Fûzött: 857 Ft 
Krámer Tibor: Magyarország horgászható halai, A-Z. Focus. Kötött: 1999 Ft 
Kricskovics Zsuzsanna – Haui Balázs Bogdán: Nagy origami könyv. Aranyhal. Kötött:

2999 Ft 
Kun István: A feláldozott Bereg. Osiris. (Magyarország felfedezése) Fûzött: 2980 Ft 
Kurcz György: Kis aforizmagyûjtemény. Híres emberek nagy mondásai. Sprinter. Kötött:

1399 Ft 
Kürti Kovács Sándor – Busquets, Carlos: Vidám erdei mesék. Alexandra. Kötött: 1699 Ft 
Kuzebaj, Gerd: Lépcsôfokok. Válogatás Gerd Kuzebaj udmurt-votják költô-tudós élet-

mûvébôl. Numi-Tórem Finnugor Alapítvány: M. Napló. Kötött: 1988 Ft 

L

Lábass Endre: Vándorparadicsom. A letagadott Budapest. Osiris. (Magyarország
felfedezése) Fûzött: 2980 Ft 

Leick, Gwendolyn: Mezopotámia. A városok evolúciója. Gold Book. Kötött: 2499 Ft 
Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv szakképzôsöknek. Szakiskolai munkafüzet 10. évfolyam.

Mozaik. 640 Ft 
Lerchné Egri Zsuzsa: Anyanyelv szakképzôsöknek. Szakiskolai tankönyv 10. évfolyam.

Mozaik. 740 Ft 
Lôrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben. Pro-Print. (Múltunk

könyvek) Kötött: 1680 Ft 
Lôrincz L. László: Az éjszaka doktora. 2. kiad., Gesta. Fûzött: 1198 Ft 
Lovas Ágnes, R.: Hoppá, baba született! Segítség, vettek nekem egy emberkölyköt!

Aranyhal. Fûzött: 699 Ft 
Ludlum, Robert: A Matarese leszámolás. I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött: 2500 Ft 

M

Magyar design. Magyar design 150 éve a dualizmus korától napjainkig. Vertigo. (Octogon
könyvek 5.) Kötött: 8800 Ft 

Magyar gazdaságtörténeti szöveggyûjtemény. XVIII–XX. század. Aula. Fûzött: 5800 Ft 
Magyar Miklós: Tests auditifs. Francais, langue économique niveau moyen et supérieur.

Aula: BKAE Francia-Spanyol-Olasz Nyelvi Tanszék: BKAE Idegen nyelvi Lektorátus.
(Oeconom: francia) Fûzött: 3850 Ft 

Magyar népmesék. Aranyhal. Kötött: 1999 Ft 
Major Balázs – Szécsi Zsolt: A késô antik Szíria építészeti emlékei. Helikon. Fûzött:

3490 Ft 
Matematika B. Általános iskola 8. osztály: általános iskola 8. osztály, emelt szint: hatosztá-

lyos gimnázium 2. osztály: nyolcosztályos gimnázium 4. osztály. 12. kiad., bôv. vált.
Mûszaki Kvk. 1074 Ft 

Matematika. Középiskola 11. osztály. Mûszaki Kvk. 1190 Ft 
Medgyessy. Ringier. (Magyar Hírlap könyvek) Fûzött: 1900 Ft 
Melton, Keith H.: Nagy kémkönyv. Aréna 2000. Kötött: 5980 Ft 
...még onnét is eljutni túlra.... Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin

tiszteletére. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 33.) Fûzött: 3570 Ft 
Mérlegen egy életmû. A Déry Tibor halálának huszonötödik évfordulóján rendezett

tudományos konferencia elôadásai, 2002. december 5–6. PIM. (A Petôfi Irodalmi
Múzeum könyvei 12.) Fûzött: 1500 Ft 

Mérô László: Az élô pénz. [A gazdasági vállalkozások eredete és az evolúció logikája].
Tericum. Fûzött: 2370 Ft 

Mester Miklósné: Varázslatos világ. Képes környezetismereti, környezetvédelmi
olvasókönyv: 2-4. osztályosok számára. Apáczai K. 1490 Ft 

Miklya Zsolt: Füleden be, szádon ki. Bibliai találósok. Fûzött: 420 Ft 
Milner Angéla: Méhviasz díszek. Cser K. (Színes ötletek 2004/115.) Fûzött: 698 Ft 
Mitton, Geraldine: Örökké fiatalon. [Táplálkozás, mozgás, egészségmegôrzô terápiák, a

szellemi frissesség fenntartása]: [útmutató a fizikai és szellemi fiatalság megôrzéséhez].
Hajja. Kötött: 3990 Ft 

Mondd meg, hogy...? [Érdekességek a történelem, a biológia, az ûrkutatás és az
általános mûveltség körébôl]: [izgalmas kérdések – meglepô válaszok]. Alexandra.
Fûzött: 1999 Ft 

Mondd meg, hogyan...? [Érdekességek a biológia, a csillagászat, az ôslénytan, a
történelem és az általános mûveltség körébôl]: [izgalmas kérdések – meglepô válas-
zok]. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft 

Mondd meg, hol...? [Érdekességek a történelem, a biológia, a földrajz, a csillagászat és az
általános mûveltség körébôl]: [izgalmas kérdések – meglepô válaszok]. Alexandra.
Fûzött: 1999 Ft 

Mondd meg, mi...? [Érdekességek a földrajz, a biológia, a csillagászat, a történelem és az
általános mûveltség körébôl]: [izgalmas kérdések – meglepô válaszok]. Alexandra.
Fûzött: 1999 Ft 

Mondd meg, miért...? [Érdekességek a biológia, a földrajz, a csillagászat, a történelem és
az általános mûveltség körébôl]: [izgalmas kérdések – meglepô válaszok]. Alexandra.
Fûzött: 1999 Ft 

Mondd meg, mikor...? [Érdekességek a tudomány- és technikatörténet, a biológia, a csil-
lagászat, a történelem és az általános mûveltség körébôl]: [izgalmas kérdések –
meglepô válaszok]. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft 

Mondovics Péter: A ti uratok. [Isten volt, vagy terrorista?]. [S.l.], Mondovics P. Fûzött:
1600 Ft 

Mora, Emma: Karácsonyi kívánság. Lilliput. Kötött: 998 Ft 
Moreno, Zerka T. – Blomkvist, Leif Dag – Rützel, Thomas: „Pszichodráma – az élet

duplája". Beszélgetések Zerka Morenóval. Animula. Fûzött: 2400 Ft 
Müller Péter: Részeg józanok. Jonathan Miller. Kötött: 2980 Ft 

N

Nagy Éva – Pecze Dóra: Polgári jog. (1.) (Dialóg Campus szakkönyvek) Fûzött: 3480 Ft 
Nagy képes Biblia. Saxum. Bôr: 12800 Ft 
Nemes István – Kiss Tamás – Marche, Jean le: Elf testvérek. Két regény és egy novella

az elf-quetter háborúról. Cherubion. (Cherubion fantasy exkluzív 57.) Kötött: 1990 Ft 
Németh István: Európa 1945–2000. A megosztástól az egységig. Aula. Kötött: 7850 Ft 
Németh István: Németország története. Egységtôl az egységig, 1871-1990. 4. jav. kiad.

Aula, 2004. (XX. század) Fûzött: 3500 Ft 
Németh Katalin: Angol nyelvtan. Alap-, közép-, felsôfokon. Lexika. 1904 Ft 
Némethné Hock Ildikó: 1000 questions 1000 answers. Angol társalgási gyakorlatok az „A”

típusú nyelvvizsgákra. Jav. kiad., Lexika. 1400 Ft 
Nietzsche, Friedrich: Bálványok alkonya. Holnap. Kötött: 1700 Ft 
Nos Iosephus Dei gratia electus romanorum imperator semper Augustus ac Berma niae,

Hungariae, Bobemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoni. Komárom-Esztergom M. Lvt.:
Önkormányzat. Kötött: 4900 Ft 

Ny

Nyelvi gyorssegély. Magyar – német – angol – francia. Könyvmíves Kvk. (Bestseller
sorozat) Fûzött: 850 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!







O

Ocskóné Dókus Tünde: EU issues. Aula. Fûzött: 3200 Ft 
Oriskó Ferenc – Pár Gyula: Arany halak szakácskönyve. Food Time. (Hazai ízek konyhá-

ja) Kötött: 7999 Ft 
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan tanári kézikönyv. Tanítási tanácsok, módszerek a

tanulási képesség fejlesztéséhez. Metódus-Tan BT. Fûzött: 1200 Ft 
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan. Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási

képesség fejlesztéséhez: 10 éves kortól. Metódus-Tan BT. Fûzött: 1000 Ft 
Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan. Tanácsok, módszerek, gyakorlatok a tanulási

képesség fejlesztéséhez: középiskolásoknak. Metódus-Tan BT. Fûzött: 1200 Ft 

Ô

Ôz Zsolt: Rakenroll. Jonathan Miller. (R'N'R könyvek) Kötött: 2140 Ft 

P

Pallosné Varga Zsuzsa: Hon- és népismeret 1. kötet. Magyar népviseletek egykor és ma:
munkatankönyv. Comenius. 

Pallosné Varga Zsuzsa: Hon- és népismeret 2. kötet. Magyar népviseletek egykor és ma:
munkatankönyv. Comenius. 1457 Ft (1-2. köt.) 

Papp Edit: Adatbáziskezelés. Booklands 2000. Fûzött: 1417 Ft 
Patterson, James – De Jonge, Peter: A nagy buli. Gabo. Kötött: 1990 Ft 
Peacock, John: A 20. század ékszerei. 1500 színes illusztrációval. Cser K. Kötött: 5990 Ft 
Pedevilla, Pia – T„ubner, Armin: Csipeszfigurák. [mintaívekkel]. Cser K. (Színes ötletek

2004/114.) Fûzött: 698 Ft 
Péteriné Jencsik Erzsébet: Munkafüzet a második németkönyvemhez. az általános iskola

3-4. osztálya, és a 9-11 éves korosztály számára. Apáczai K. 490 Ft 
Petô Bálint: Hetvenhét vár Erdélybôl. Kairosz. Kötött: 5980 Ft 
Pleskó Ilona – Somi Éva: Irodalmi feladatgyûjtemény a középiskolák 1. osztálya számára.

A kezdetektôl a XVIII. századig. Mozaik. 1180 Ft 
Pleskó Ilona – Somi Éva: Irodalmi feladatgyûjtemény a középiskolák II. osztálya számára.

A felvilágosodás és a romantika. Mozaik. 1180 Ft 
Pleskó Ilona – Somi Éva: Irodalmi feladatgyûjtemény a középiskolák III. osztálya számára.

A XIX. század magyar és világirodalma. Mozaik. 1180 Ft 
Pratchett, Terry: Kisistenek. Korongvilág-regény. Cherubion. (Osiris könyvek 112.) Fûzött:

1390 Ft 
Price, Mathew – Chichester-Clark, Emma: Folti és a barátság. Lilliput. Kötött: 880 Ft 
Price, Mathew – Chichester-Clark, Emma: Folti és a fürge béka. Lilliput. Kötött: 880 Ft 
Price, Mathew – Chichester-Clark, Emma: Folti és a huncut nyuszik. Lilliput. Kötött: 880 Ft 
Price, Mathew – Chichester-Clark, Emma: Folti és a nagy csont. Lilliput. Kötött: 880 Ft 

R

Regan, Geoffrey: Haditengerészeti baklövések. [A tengeri hadviselés melléfogásai az óko-
rtól a 20. századig]. Alexandra. Kötött: 2999 Ft 

Regan, Geoffrey: Történelmi baklövések. A történelem során elkövetett melléfogások a
középkortól a 20. századig. Alexandra. Kötött: 2990 Ft 

Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténetben. A Hajnal István Kör –
Társadalomtörténeti Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciájának elôadásai.
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból: a Nógrád Megyei
Levéltár kiadványa) Fûzött: 1273 Ft 

Reichardt, Hans: A hét világcsoda. 4. átd. kiad., Tessloff és Babilon. (Mi micsoda 31.)
Kötött: 2100 Ft 

Révai Gábor: Isten arcai. [Révai Gábor beszélgetései]. Jonathan Miller. Kötött: 2490 Ft 
Rideg Sándor: Ifjúkori történetek. Bakterház elôtt, bakterház után. K.O.-Produkció. (K.O.

könyvek) Fûzött: 2299 Ft 
Roth Endre: Szociológia és társadalom. Scientia: Sapientia Alapítvány. (Sapientia

tankönyvek: társadalomtudomány) Kötött: 3500 Ft 
Rozgonyi-Borus Ferenc – Kokas Károly: Informatika 8. Számítástechnika és

könyvtárhasználat: [tankönyv]. Mozaik. (Informatika) 780 Ft 

S

Sabján Tibor: Nagy kályhakönyv. Sprinter. Kötött: 12000 Ft 
Sándor György: Horthy, Kádár. Hasonlóságok és különbségek. Budapest-Print. Kötött:

2498 Ft 
Sándor János: Kolon. Egy falu a Zoboralján. 2. bôv. kiad., Lilium Aurum. Fûzött: 1300 Ft 
Sassi Perino, Angía – Faraggiana, Giorgio: Hidak. Alexandra. Kötött: 6990 Ft 
Schulcz Róbert – Holtai András – Oláh Dániel: Számítástechnika munkatankönyv 9.

osztályosoknak 1. rész. Alapismeretek, operációs rendszerek: fájlkezelés. Comenius.
(Mind könyvek) 1049 Ft 

Schulcz Róbert – Holtai András – Oláh Dániel: Számítástechnika munkatankönyv 9.
osztályosoknak 2. rész. Szövegszerkesztés és táblázatkezelés. Comenius. (Mind
könyvek) 

Schulcz Róbert – Holtai András: Számítástechnika munkatankönyv 10. osztályosok-
nak 1. rész. Adatbázis kezelés és prezentáció készítés. Comenius. (Mind könyvek)
1236 Ft 

Schulcz Róbert – Holtai András: Számítástechnika munkatankönyv 10. osztályosoknak 2.
rész. Internet hálózatok: honlap készítés. Comenius. (Mind könyvek) 949 Ft 

Schulcz Róbert – Horváth Cz. János: Számítástechnika munkatankönyv 5. osztályosok-
nak. Az informatika alapjai, operációs rendszerek, kommunikáció. Comenius. (Mind
könyvek) 

Schulcz Róbert: Számítástechnika munkatankönyv 6. osztályosoknak. Az informatika alap-
jai: operációs rendszerek, algoritmusok: rajzolás és szövegszerkesztés. Comenius.
(Mind könyvek) 861 Ft 

Schulcz Róbert: Számítástechnika munkatankönyv 7. osztályosoknak. Az informatika
alapjai: operációs rendszerek: algoritmusok, kommunikáció. Comenius. (Mind
könyvek) 861 Ft 

Schulcz Róbert: Számítástechnika munkatankönyv 8. osztályosoknak. Az informatika alap-
jai: operációs rendszerek, kommunikáció a hálózaton, az adatkezelés alapjai. Comenius.
(Mind könyvek) 839 Ft 

Schulcz Róbert: Tanári kézikönyv a Számítástechnika 5-8. osztályos munkatankönyvek
oktatásához. Comenius. (Mind könyvek) 1269 Ft 

Scott-Elliot, William: Atlantisz és Lemúria legendája. Édesvíz. Fûzött: 2790 Ft 
Selyem Zsuzsa – Balázs Imre József: Humor az avantgárdban és a posztmodernben.

Scientia: Sapientia Alapítvány. (Sapientia könyvek: bölcsészettudomány 25.) Kötött:
3000 Ft 

Sheldon, Sidney: Semmi sem tart örökké. 3. kiad., I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött:
1400 Ft 

Sipos Marianna: Programozás élesben, C#. [S.l.], InfoKit. Fûzött: 3980 Ft 
Smith, Wilbur: Arany róka. Delej. Fûzött: 1998 Ft 
Smith, Wilbur: Igazi férfi. Delej. Fûzött: 1998 Ft 
Somi Éva: Irodalmi feladatgyûjtemény a középiskolák IV. osztálya számára. A XX. század

magyar és világirodalma. Mozaik. 1180 Ft 
Soós Judit: Képes családi Biblia. Aranyhal. Kötött: 1999 Ft 
Sopron környéke = Ödenburger Gebirge [Kart. dok.]. Turista- és kerékpáros térkép: Rad-

und Wanderkarte. 3. átd., bôv. kiad. – 1:40 000, Szarvas A. Térképészeti Ügynökség:
Kárpátia Mûhely. 1000 Ft 

Sós Judit – Farkas Zoltán: Kárpátalja. Lemberg és Csernovic: útikönyv. JEL-KÉP BT.
(Kalandozások a Monarchia keleti végein) Fûzött: 2500 Ft 

Soueif, Ahdaf: Szerelmem, Egyiptom. (1.) Ulpius-ház. Fûzött: 
Soueif, Ahdaf: Szerelmem, Egyiptom. (2.) Ulpius-ház. 
Sportpedagógia. Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmá-

nyozásához. Dialóg Campus. (Pedagógia) Kötött: 3980 Ft 
Stílusok és formák. A formatervezés és a stílusjegyek története. Glória. Kötött: 9490 Ft 
Stoppard, Miriam: Dacolj az éveiddel! Hogyan maradjunk fiatalok? M. Kvklub. Kötött:

9900 Ft 

Sz

Szalatnai Rezsô: Elfeledett esszék. Emlékezetek és karcok. Lilium Aurum. Fûzött: 1940 Ft 
Szanyi Tibor: Minden másként lesz. Bookmaker. Fûzött: 2450 Ft 
Száray Miklós: Történelem 3. Középiskolák számára. 3. kiad., Mûszaki Kvk. 1150 Ft 
Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeghalmy Szilvia: Gyöngy-világ: ékszerek 3., Lazi.

Fûzött: 450 Ft 
Szentiványi Ágnes: Angol nyelv közép- és felsôfokon. Holnap. (Nyelvvizsga-könyvek)

Fûzött: 1900 Ft 
Szepes Mária: Csillagjóga. A kozmikus vándorlás praxisa. Édesvíz. Kötött: 2490 Ft 
Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? Osiris. (Magyarország felfedezése) Fûzött: 2980 Ft 
Színi Gyula: Jókai. Egy élet regénye. 1. Új kiad. Eri K. Kötött: 2940 Ft 

T

Tarnai Andor: Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetérôl. [felsôoktatási
tankönyv]. Universitas. (Historia litteraria: az Universitas Könyvkiadó sorozata 16.)
Kötött: 2100 Ft 

Tátrai Zsuzsa: Orchideák. Kézikönyv az orchideák gondozásához. Trajan. Kötött: 2490 Ft 
Taubes, Jacob: Nyugati eszkatológia. Atlantisz. (A kútnál) Kötött: 2995 Ft 
Télapó ajándéka. Titkok könyve. Lilliput. Kötött: 1990 Ft 
Tipary Lászlóné – Tipary László: Szülôföldem szép határa... Magyarok deportálása és

kitelepítése szülôföldjükrôl Csehszlovákiában az 1946–1948-as években. Lilium Aurum.
Fûzött: 1790 Ft 

Toselli, Leigh: Smink. Hajja. Kötött: 3990 Ft 
Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256-1847. Kutatási segédlet. Komárom-

Esztergom M. Önkormányzat Lvt. (Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Levéltára évkönyvei 7.) Fûzött: 1177 Ft 

Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzôkönyveinek regesztái, 1712–1715.
Komárom-Esztergom M. Önkormányzat Lvt. (Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Levéltára évkönyvei 9.) Fûzött: 2334 Ft 

Touring Club Italiano: Velence és Veneto tartomány. Verona, Padova, Vicenza, a Garda-tó
és a Dolomitok. Merhávia. (Itáliai tájak) Fûzött: 6000 Ft 

Twain, Mark: Huckleberry Finn. Váltl. utánny. Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak) Kötött:
1600 Ft 

Twain, Mark: Tom Sawyer kalandjai. Váltl. utánny., Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak)
Kötött: 1500 Ft 

U

Ujvári István: Középiskolába készülök! Összefoglaló matematikából a nyolcadikosok
számára. Apáczai K. 590 Ft 

Ungvári Tamás: Lezáratlan nyomozás. Ulpius-ház. Kötött: 2480 Ft 

V

Vadas József: A magyar festészet remekei. Hetvenöt mester száz képe. 2. kiad., Corvina.
Kötött: 9800 Ft 

Vakulya Norbert: Ôserdôk ura. Fantasztikus játékkönyv. Cherubion. (Harcos képzelet 52.)
Fûzött: 998 Ft 

Válassz okosan... Készségfejlesztô program az agresszivitás csökkentésére. Scientia:
Sapientia Alapítvány. (Sapientia könyvek: társadalomtudomány 27.) Kötött: 3000 Ft 

Vámos Miklós: Márkez meg én. Ab Ovo. Kötött: 2390 Ft 
Variabilitás és nyelvhasználat. Tinta. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 34.)

Fûzött: 2380 Ft 
Várkonyi Nándor: Pergô évek. Széphalom Kvmûhely. Kötött: 5500 Ft 
Vásárhelyi Mária: A szavak elviselhetetlen könnyûsége. Irod. Kft. Fûzött: 2200 Ft 
Viczena Andrea – Szôke Andrea – Molnár Judit: 1000 questions 1000 answers: business

English. [társalgási gyakorlatok a középfokú üzleti angol nyelvvizsgákra]. Lexika. 1512 Ft 
Vida Enikô: Allons-y 2. Tanári kézikönyv. Lexika. 644 Ft 
Vojnits András: Bolygónk tüdeje. A Föld erdôségei. Kossuth. (Fókuszban a Föld) Kötött:

3990 Ft 
Vojnits András: Zeusz trónja. A Föld hegységei. Kossuth. (Fókuszban a Föld) Kötött: 3990 Ft 

W

Wass Albert utóélete. Isten kenyere: – a sajtó tükrében – 1998. február – 2004. október.
Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve 36.) Fûzött: 1800 Ft 

Wildner Ödön: Léleküdítô azaz Szellemi kincsestár. Gondolatok és elmés idézetek
gyûjteménye. Váltl. utánny. Háttér. Kötött: 1900 Ft 

Wolf, Tony – Casalis, Anna: Karácsonyi meglepetés. Alexandra. Kötött: 3499 Ft 
Woodward, Bob: A támadás terve. Geopen. Kötött: 3990 Ft 

Z

Zrínyi Miklós: A fizikai kémia alapjai 1. Mûszaki Kvk. 3490 Ft 
Zubal', Ivan: A kép enciklopédiája. A festmény megértése. Slovart K. Kötött: 4995 Ft 
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Kertész
jel még nem üzenet.

A jel csak jel, legin-
kább elektromos vagy

bioelektromos, esetleg bioké-
miai impulzus, amely elektro-
mos vezetôben, idegpályán
vagy más csatornán halad az
adótól a vevô felé, de nem
tartalmazza magát a dolgot,
amit az adó üzenni akar. A
csatornán áramló impulzu-
sok úgynevezett instruáló
(utasító) jelek, az a dolguk,
hogy a vevô immanens (bel-
sô) jelkészletébôl kiválasszák
a megfelelô jeleket, azokat
sorba rakják, átrendezzék
vagy újrarendezzék, és az így
létrejövô jelstruktúra (nevez-
hetjük szimbólumrendszer-
nek is) lesz maga az üzenet. 

Összefoglalva: a kommuni-
káció az immanens jelkészlet
újrarendezésére szolgáló inst-
rukciókat közvetít, melyek
szintén jelek. 

A legegyszerûbb kommuni-
kációs jelrendszer magától ér-
tetôdôen a bináris jelrend-
szer, matematikailag: a kettôs
számrendszer. Persze attól,
hogy egyszerû, könnyen föl-
fogható, könnyen kezelhetô,
még a legbonyolultabb rend-
szerek mûködtetésére is képes
– ez benne a zseniális!

I.u. 132–135 között Bar
Kochba, a II. zsidó szabad-
ságharc vezére kémet küldött
Hadrianus táborába, de a ró-
maiak elfogták, és egy pajzán
ötlettel kivágták a nyelvét,

úgy küldték vissza. Látott,
amit látott, de elmondani
nem tudta. A lázadó vezér,
Bar Kochba azonban kifogott
gonosz és szadista ellenfelein.
Ravaszul tette föl a kérdést.

Láttad a lovasságot?
A megcsonkított hírszerzô

bólintott.
Több lovuk volt, mint ezer?
A kém megint bólintott. 

Több lovuk volt mint kétezer? 
A kém a fejét rázta.
Bar Kochba a maradék jel-

készletet egy huszáros vágás-
sal ismét kétfelé osztotta. 

Több lovuk volt, mit ezer-
ötszáz? 

A hírszerzô megint csak bó-
lintott. 

Könnyen belátható, hogy
Bar Kochba véges számú kér-
désekkel eljutott oda, hogy
az ellenségnek pontosan
ezerhétszáznyolcvanhárom
lova volt.

Mindenki ismeri a barkóba
nevû társasjátékot, melyet
mint ismeretes, úgy kell ját-
szani, hogy a társaság egy tag-
ja kimegy a szobából, ezalatt

a többiek gondolnak valami-
re. Ez bármi lehet: a Manci
néni kalaptûje, Olajbefôtt,
Szent János, Gyurcsány orra
vagy a Heisenberg-féle hatá-
rozatlansági együttható.
Most az elôbbi játékos bejön,
és ki kell találnia, mire gon-
dolt a társaság, a következô-
képp: ô bármit kérdezhet, de
a társaság tagjai csak igennel

és nemmel válaszolhatnak.
Ezzel felállítottuk a modellt,
most pedig transzponáljunk:

Az adó a társaság, a vevô az
a játékos, aki kérdez.

A közös jelkészlet a társaság
és a játékos tudatában levô
fogalmi jelek összessége.

Az instruáló jelek pedig a
társaság igen–nem válaszai.

A kérdezô módszere vi-
szonylag egyszerû: megpró-
bálja a fogalmak összessé-
gét, a megfelelô jelkészletet
mindig kettéosztani. Aho-
gyan Bar Kochba tette, hi-
szen a játék innen való.
Neumann János, a Nobel-
díjas tudós is ebbôl indult
ki, csakhogy ô megpróbálta

elektronikusan kifejezni ezt
a két lehetségest választ: az
igent és a nemet. Azt mond-
ta: legyen a nem a nulla,
vagyis az, hogy nincs áram,
és legyen az igen a fázis,
vagyis az, hogy van áram. 

Nulla–fázis, igen–nem, vagy,
ha úgy tetszik: egy–kettô. In-
nen a dolog neve: bináris,
vagyis kettôs számrendszer.
Mert elôször Neumann is el-
vonatkoztatott mindentôl, és
csak számokban gondolko-
dott. Késôbb azonban rájött,
hogy a számok bármit jelent-
hetnek: akár az ismert valóság
teljes fogalomkészletét. 

Amikor Neumann idáig ju-
tott barkóbázás közben,
tudta már, hogy fölfedezte a
számítógép, a komputer
alapötletét. 

Igen ám, de mindig a leg-
egyszerûbbôl kell kiindulni,
onnan lehet eljutni a bo-
nyolultabb felé. Hogy Neu-
mann János ismerte-e sze-
mélyesen Hartley-t, azt nem
tudom, azt sem, hogy Hart-
ley, aki a mûszaki kommu-
nikációs rendszereket tanul-
mányozta, gondolt-e a szá-
mítógépre és a kettôs szám-
rendszerre. De az biztos,
hogy a Hartley-féle modell
lett a számítógép alapja.

A Hartley-féle modellel
most nem terhelem az olva-
sót (nem is lenne rá helyem),
de a következô alkalommal
majd azzal folytatjuk. 

A

Kertész Ákos

Mibôl lesz
a cserebogár?  

Germuska Pál:
INDUSZTRIA
BÛVÖLETÉBEN
Fejlesztéspolitika
és a szocialista
városok

A hazai szocialista
iparosítás sokak-
nak egyet jelent
Sztá l invárossa l ,
Komlóval, Kazinc-
barcikával. A szo-
cialista városokra,
n e h é z i p a r u k
kiépítésére, fej-
lesztésére, majd

átstrukturálására sok százmilliárd forintot
fordítottak 1948 óta. A 84 korabeli fénykép-
pel illusztrált kötet az iparosítási, terület- és
településfejlesztési programokat vizsgálva
mutatja be, hogy e városok hogyan tartották
meg 1989-ig kivételezett helyzetüket.
240 oldal, 3500 Ft

Valuch Tibor: 
A LÓDENTÔL A
MINISZOKNYÁIG
A XX. század
második felének
magyarországi
öltözködés-
története

A könyv a ma-
gyarországi öltöz-
ködés, ruházko-
dás, ruházati ellá-
tás és fogyasztás,
valamint a divat

történetét tekinti át az 1940-es évektôl az 1980-
as évek végéig. A korabeli sajtót, a ruházkodás-
sal kapcsolatos levéltári dokumentumokat, a fo-
gyasztásstatisztikákat, a háztartási tanácsadó
kiadványokat, korabeli piackutatási eredmé-
nyeket széles körben felhasználó kötetet gaz-
dag fényképanyag illusztrálja.
220 oldal, 2500 Ft
1956-os Intézet – Corvina Kiadó 

1956-OS INTÉZET
ÉVKÖNYV 2004
XII.

Részvétel, együtt-
mûködés, felelôs-
ség – változatok
Holokauszt, népir-
tás és a megszálló
alakulatok
Háborús bûnösök
elítélése az
1956-os forrada-
lom után
A hálózati ember –

töredékek egy portréhoz
Gazdasági, politikai vezetôi magatartások
és életutak az 1980-as évek elsô felében
Jelenkortörténeti metszetek
Munkáslét Magyarországon 1956 után
Gerô Ernô életének utolsó évtizedei
Magyarország és az Európai Biztonsági Értekez-
let elôkészítése 1965–1970
372 oldal, 3000 Ft

1956-os Intézet 1074 Budapest Dohány utca 74. Telefon: 322-5228  Fax: 322-3084. E-mail: rev13199@helka.iif.hu



■ A politika mint erkölcsi probléma címmel
nemrégiben Kis János filozófusnak jelent

meg kötete. A rendszerváltozás elôtt ellen-
zékiségérôl is jól ismert szerzô ez esetben –

egyszerûsítve – azt a kérdést járja körül,
hogy többet engedhet-e meg magának a po-
litikus, mint a magánember, annak érdeké-
ben, hogy választói érdekeit hatásosan kép-
viselje. Támadhatja-e a magánéletben gyalá-
zással és a mindennapi jogban rágalmazás-

sal, becsületsértéssel felérô kijelentésekkel politikai
ellenfeleit, illetve, hogy a közéleti szereplôknek

több tûrôképességgel kell-e rendelkezniük a szemé-
lyiségüket ért sértésekkel szemben, mint nekünk,

köznapi halandóknak. 

– Mindenekelôtt az foglalkoztatott a könyv kapcsán, hogy va-
jon Kis János saját vívódásai hívták-e elô ezt a témát, vagy
évek óta foglalkoztatta a most körbejárt probléma?
– Ennek a könyvnek két története van. Valamikor a 90-es évek
derekán jutottam el oda, hogy elôször összefoglaljam az erre vo-
natkozó nézeteimet egy terjedelmes esszében, amely a Holmi cí-
mû folyóiratban jelent meg, két részletben. Ez az írás sokat segí-
tett abban, hogy a kérdés természetével, megválaszolásának felté-
teleivel tisztába jöjjek, de mégis elégedetlen voltam vele. Ezért
néhány évre ezt az egész problémakört félretettem, bár közben
sokat olvastam és töprengtem róla. Aztán úgy adódott, hogy be-
lekeveredtem a Medgyessy Péter ügynökmúltjával kapcsolatos
nyilvános politikai vitába. Akkor hangot adtam annak a vélemé-
nyemnek, hogy ez ok a miniszterelnök lemondására, távoznia
kell, mert félrevezette a választóit, hallgatott a politikai múltjáról.
Medgyessynek mennie kell címû cikkem vihart kavart. A vitában
érdekes érvek is elhangzottak. Ezek ugyan nem gyôztek meg, de
mégis segítségemre voltak. Egyszerre minden a helyére került.
Úgy éreztem, most már meg tudom írni a könyvemet. 
– Mely, Önnel vitázó érvek vezették idáig?
– A legérdekesebb argumentum Nádas Péter író szájából hang-
zott el. Ô azt mondta egy interjúban, hogy a miniszterelnök tá-
vozását követelni alaptalan dolog, mert demokratikus jogállam-
ban politikuson csak olyan normák betartását lehet számon kér-
ni, amelyek törvényben vannak rögzítve. A demokratikus poli-
tika abból áll, hogy törvényeket alkotunk és ezeket betartatjuk.
Senki nem áll a törvények fölött, másfelôl mindenki élvezi a tör-
vények védelmét. Medgyessy nem sértett törvényt, mert nem
volt olyan paragrafus, amelynek értelmében neki nyilvánosság-
ra kellett volna hoznia az ügynökmúltját. Ez érdekes gondolat.
A politikai filozófiában nincsen hagyománya, de ehhez közel ál-
ló gondolatok otthon vannak a politikai elméletben. Ha ezeket
átgondoljuk, akkor érdekes belátásokra juthatunk. Így haladtam
én is elôre.

– Mennyiben tér el a politikai mo-
rál az általános erkölcsiségtôl?
– A választott tisztségviselô a válasz-
tóinak felelôs. Ezért bizonyos dolgo-
kat nem szabad megtennie velük
szemben. Például lényeges ügyekben
nem szabad félrevezetnie ôket. Ide
tartozik minden fontos információ,
mely a választók bizalmára pályázó
politikus múltjára vonatkozik. Ha a
valóság eltitkolásának nem lehet
szankciója – mert az igazmondást
nem írja elô törvény –, akkor hiába

mondja azt a politikus, hogy vállalja a felelôsséget a tetteiért: va-
lójában nem vállalja a felelôsséget.
– Hogyan lehetne megoldani, hogy tisztább legyen a közélet?
– Elôször is, olyan intézményi szabályokat kell kialakítani, amelyek
költségesebbé teszik a választókkal szembeni politikai vétkezést és
olcsóbbá a tisztességes magatartást. De a legjobb intézményi szabá-
lyok sem tudják önmagukban biztosítani, hogy ne legyen hazugság
vagy félrevezetés. Mindig van valamekkora rés a magánérdek és az
intézmények által megkívánt viselkedés között. Ezt a rést az erköl-
csi motivációnak kell betöltenie. Már csak ezért sem küszöbölhetô
ki a politikából a morális szankciók alkalmazása. A szankció – a le-
mondatás – azonban csak a történet vége. Mielôtt a dolgok idáig
jutnának, nyilvános vitát kell folytatni a kifogásolható cselekedetek-
rôl. El kell hangzaniuk az érveknek, pro és kontra. 
– A mindennapi embert is morális válságba taszítja a kettôs
állampolgárságról való szavazás. Kinek a felelôssége, hogy
lelki terhet rónak a döntéssel az emberekre? 
– Mire ez az interjú megjelenik, már túl leszünk a népszavazá-
son. Az olvasóval tehát már csak azt tudom közölni, hogy ott
voltam, és nem-mel szavaztam, méghozzá jó lelkiismerettel.
Mint a többi jóérzésû magyar állampolgár, én is úgy gondolom,
hogy szolidárisnak kell lennem a határainkon kívül rekedt ma-
gyarokkal. Meggyôzôdésem azonban, hogy nem jól vagyunk
szolidárisak velük, ha két-három millió embernek felajánljuk a
magyar állampolgárságot. Ôk más államok polgárai, és ha a ma-
gyar állam közjogi kapcsolatra lép velük államuk megkérdezése
nélkül, akkor megsérti annak az államnak a szuverenitását. Ez-
zel csak elmérgesítjük a viszonyt Magyarország és a szomszédai
között, szembefordítjuk a határon túli magyarokat országuk
többségi nemzetével, nacionalista konfliktusokat kavarunk ma-
gunk körül, és elszigeteljük magunkat az Európai Unióban. Rá-
adásul, ha a Kolozsváron élô magyar ember ugyanúgy magyar
állampolgár, mint a Budapesten élô, akkor neki pontosan
ugyanazok a jogai, mint a Magyarországon élô magyar állampol-
gárnak, azzal a különbséggel, hogy ô nem a magyar parlament
által hozott törvények hatálya alatt él, és nem visel közterheket
Magyarországon. Mégis szavazati jogra tehet szert, részt vehet
annak az eldöntésében, hogy kik határozzák meg, milyen törvé-
nyek hatálya alatt állunk és mennyit adózunk. Ez nem méltá-
nyos. Az igazságtalanságot nem lehet fordított irányú igazságta-
lansággal helyrehozni.

Mátraházi Zsuzsa
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Interjú

„Az igazságtalanságot nem lehet fordított
irányú igazságtalansággal helyrehozni”
Kis Jánossal a politikai morálról és a kollektív
erkölcsi felelôsségrôl 



Szabóky Zsolt: A Kárpát-medence várai
192 oldal, kötve, védôborítóval, 230x300, 6500 Ft 
Fotóalbum a legszebb magyar várakról. A várak mai fényképeit csodálva a
szövegbôl megismerhetik váraink mesés történeteit is.

F. Nagy Zsuzsa: Egybôl ketten
200 oldal, kartonált, A/5, 1490 Ft
Humoros, szeretetteli napló a lombikgyerekek születésérôl, és a kalandos minden-
napokról, amikor az izgô-mozgó ikrek színre lépnek.
Egy könyv azoknak, akiknek már van gyerkôce, akiknek lesz, s akik vágynak rá.

Christina és Carol Bigley:
Megható kutyatörténetek 
144  oldal, kötve, védôborítóval, A/5, 1590 Ft
Szívmelengetô elbeszélések négylábú családtagjainkról.

J. Canfield, M. V. Hansen, Ken McKowen,
Dahlynn McKowen:
Megható horgásztörténetek
240 oldal, kötve, védôborítóval, A/5,  1990 Ft
Van-e nagyobb mesélô a horgásznál? Üljünk le
történetei mellé, és hagyjuk, hogy színes meséi
melegséggel járják át szívünket.

Könyvkiadói és Könyvkereskedelmi Kft.
1132 Budapest, Visegrádi u. 11.
Telefon/fax: 339-8617 e-mail: novellakft@chello.hu

Az Ab Ovo Kiadó karácsonyi ajánlata

www.abovo.hu

Jolsvai András: Az ember játszik

Vámos Miklós: Márkez meg én

Kertész Ákos: Brúnó, Borcsa, Benjámin...

Dino Buzzati: Medvevilág Szicíliában



A karácsonyfa alá

A Móra Kiadó
kíná l a t ábó l

Zdeněk Miler
Kisvakond reggeltôl
estig
12 oldalas színes lapozó, ill. a szerzô
A kisvakond egy napja elevenedik
meg a 12 oldalas lapozón, mely-
nek különlegessége a bársonyos
tapintású vakond figura. Ne csak
nézzed, tapintsd is! 
1290 Ft

Hej koszorú, koszorú
Sinka Erzsébet mondókás könyve
64 oldal, színes ill. Damó István 
„Körülvettek engem kicsiny gyermeksé-
gem kezdeteitôl ezek a mondókák, játék-
hoz illô rímesek és csak pár szavas csúfo-
lók. Nemzedékektôl kaptam, most adom
én is tovább.” – írja gyûjteményérôl Zelk
Zoltánné Sinka Erzsébet.
1490  Ft

Čtvrtek, V. – Pilař, R.
Manka
152 oldal, ford. Karsay Katalin
Ismét veszély fenyegeti a Řaholec-
erdôt. Most Mankán a sor: bebizo-
nyítja, hogy ha igazán nagy baj van,
csak egy asszony tud segíteni. Csi-
bészke közben szépen kitanulja a rab-
lófogásokat, hogy apjához hasonlóan
igazságos zsivány váljék belôle.
2590 Ft

A gyöngyszemet hullató leány
Dráva menti népmesék
160 oldal, a kötet anyagát gyûjtötte és ford.
Frankovics György
Az eredetileg horváth nyelvû mesék
cselekménye váratlan és izgalmas for-
dulatokban gazdag. Igazi ritkaság. A kö-
tetet Heinzelmann Emma grafikusmû-
vész illusztrálta.
1980 Ft

Háncsvirág
Norvég népmesék
144 oldal+8 színes melléklet,
ill. Szegedi Katalin
A hagyományos népmesei elemeket fel-
sorakoztató meséket az északi ország jel-
legzetességei, a jegesmedve, a komor, hi-
deg telek és különösen az éjjel fává vagy
kôvé váló, nappal rosszban sántikáló
trollok jelenléte teszi  érdekessé.
1980 Ft

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!

www.mora.hu
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A Typotex Kiadó szeretettel meghívja a Könyvhét olvasó-
it a Civil szellem c. sorozat bemutatására

A könyvket bemutatja: Ferge Zsuzsa

A szóba kerülô könyvek: Scruton, Roger: ANGLIA, EGY ELTÛ-
NÔ IDEÁL. Day, Barbara: BÁRSONYOS FILOZÓFUSOK. Keane,
John: A CIVIL TÁRSADALOM. Gellner, Ernest: A SZABADSÁG FEL-
TÉTELEI. Russell, Bertrand: A HATALOM. A társadalom újszerû
elemzése. GLOBÁLIS CIVIL TÁRSADALOM 1–2. Szerkesztette:
Helmut Anheier, Marlies Glasius, Mary Kaldor

Idôpont: 2004. december 7., kedd, 17.30.
Helyszín: Nyitott Mûhely Budapest, XII. Ráth György u. 4.

Sikerlista
■ Túl nagy változásokat nem nagyon regisztrálhatunk a sikerlistákon, a nagy karácsonyi könyvvásárlói roham és az ebbôl esetlegesen követke-
zô nagyobb átrendezôdés még elôttünk áll. Természetesen nagyobb átrendezôdés kizárólag akkor fordulhat elô, ha új, kelendô mûvek kerül-
nek a karácsonyi könyvpiacra, ha nem így történik, akkor az eladások nyilván nôni fognak, de összetételüket tekintve ez nem lesz érzékelhetô.
A kelendô könyvek változtathatnak a listán, íme a példa erre: John Grisham és Ken Follett sikerszerzôk, új könyveik máris megtalálhatók az
Alexandra listáján (Follett a Librinél is), és azt hiszem, most a tévedés nagyobb kockázata nélkül jósolhatjuk, eladásaik nôni fognak. Még min-
dig sikeresek a kombinált naptárak: János Rozália Szakácskönyv naptárral 2005. címû „kombinációja” (Magvetô) a Librinél a 8. helyen szere-
pel, megelôzve A pucér szakács visszatérését (csak ismételni tudom magam: – ld. elôzô számunk – valóságos „haspókok” vagyunk). Pozitívum,
hogy a lélek dolgai is foglalkoztatnak bennünket: Popper Péter biblia-magyarázatai (Saxum) két listára is felkerültek, így karácsony elôtt.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2004. november 15–28.
Szépirodalom
1. Lôrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya Gesta Kiadó
2. Julian Rubinstein: A viszkis rabló balladája Hamu és Gyémánt Magazin
3. Dan Brown: A Da Vinci-kód Gabó Kft.
4. Vavyan Fable: Mesemaraton Fabyen Kiadó
5. Lôrincz L. László: Az éjszaka doktora Gesta Kiadó
6. Vámos Miklós: Márkez meg én Ab Ovo Kiadó
7. Ken Follett: Az ördög mûve Gabó Kft.
8. John Grisham: Keserû pirula Geopen Könyvkiadó
9. Helen Fielding:

Mindjárt megôrülök! – Bridget Jones naplója 2. Európa Kiadó
10. Tracy Chevalier: A kék szûz Geopen Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból Alexandra Kiadó
2. Stahl Judit: Büntetlen örömök Kulinária Kiadó
3. Schobert Norbert: A Norbi titok – Az Update Módszer Szivárvány KRSC
4. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat Park Kiadó
5. Wicki Smallwood: Száz recept kenyérsütô géphez Alexandra Kiadó
6. Dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség Free Choice Books
7. Kriston Andrea – Ruzsonyi Péter: Kriston intim tornaSanoma Budapest Rt.
8. Rozvány György: Gondolatok Alexandra Kiadó
9. Edita Sipeky: A fogyás magasiskolája Ikar Kiadó

10. Jamie Oliver: A pucér szakács visszatér Park Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Karácsonyi dallamok Alexandra Kiadó
2. Fekete István: Vuk Móra Kiadó
3. Karácsonyi történetek Alexandra Kiadó
4. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Móra Kiadó
5. Állatok a földön Alexandra Kiadó
6. 12 klasszikus mese Alexandra Kiadó
7. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Móra Kiadó
8. Mesék és versek kincsestára Alexandra Kiadó
9. Thomas Brezina: Boszik az iskolapadban Egmont-Hungary Kft.

10. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon Móra Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája
2004. november 12–25.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
2. Závada Pál: A fényképész utókora Magvetô
3. Nagy Bandó András: Madarak tolláról. Versek gyerekeknek

és szüleiknek a szerzô rajzaival Jelenkor Kiadó
4. Lôrincz L. László: A tizenhárom kristálykoponya I–II. Gesta Könyvkiadó
5. Márai Sándor: Ajándék a végzettôl Helikon
6. Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény) Magvetô
7. Esterházy Péter: Harmonia caelestis Magvetô
8. Leslie L. Lawrence: A gyûlölet fája Gesta Könyvkiadó
9. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000

10. Frinsel, Johan: Karácsonyi történetek Ethos Kft.

Ismeretterjesztô
1. Rubinstein, Julian:

A viszkis rabló balladája Hamu és Gyémánt Magazinkiadó
2. Csizmadia Ervin: A Medgyessy-talány. A nemzeti középtôl (a) végig

+ „Elképzeltek maguknak egy miniszterelnököt”
Interjú Medgyessy Péterrel Századvég Kiadó

3. Garratt, Colin: Mozdonyenciklopédia. A világ legendás mozdonyainak
legteljesebb kézikönyve Athenaeum 2000 Kiadó

4. Czeizel Endre Dr.: Sors és tehetség Urbis Könyvkiadó
5. Miller, Susan: Éves horoszkóp 2005 Wysiwig Kiadó
6. Loomis, Susan: Ház a Tatin utcán

Egy francia kisváros mindennapi örömei Kulinária Kiadó
7. Esterházy Péter: A szavak csodálatos életébôl Magvetô Kiadó
8. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból Alexandra Kiadó
9. Az ember legjobb barátja. A világ legszebb kutyatörténetei Arión Kiadó

10. Popper Péter: Az Írás
Az Újszövetség Máté evangéliumától a Jelenések könyvéig Saxum Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Arany László: A kis ködmön és más mesék Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
2. Marék Veronika: Annipanni, hull a hó Pozsonyi Pagony Kft.és Print-X Kft.
3. Teichmann, Peter: Kutyák Tessloff és Babilon Kiadó
4. Závodszky Géza – Hermann Róbert:

Nemzet születik Magyar Könyvklub és Helikon Kiadó
5. Pálfy Julianna: A kölyökkutya felnô Móra Ferenc Könyvkiadó
6. Babay Bernadette: Helló, csokicsaj! Ciceró Könyvstúdió
7. Lovagkor 100 állomás-100 kaland Lilliput Kiadó
8. Magyar fejedelmek és vezérek könyve Könyvmíves Könyvkiadó
9. Závodszky Géza: Magyar mondák magyar történetek Lilium Aurum

10. A cinkotai kántor
Magyar történelmi mondák Tóth Könyvkereskedés és Kiadó

Libri sikerlista
2004. november 15–28.
Szépirodalom
1. Leslie L. Lawrence: A tizenhárom kristálykoponya I–II. Gesta Könyvkiadó
2. Brown, Dan: A Da Vinci-kód Gabo Könyvkiadó
3. Vámos Miklós: Márkez meg én Ab Ovo Kiadó
4. Follett, Ken: Az ördög mûve Gabo Könyvkiadó
5. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. Loomis, Susan: Ház a Tatin utcán Kulinária Kiadó
7. Závada Pál: A fényképész utókora Magvetô Kiadó
8. Fielding, Helen: Olivia Joules és a túlfûtött képzelet Európa Könyvkiadó
9. Moldova György: Az utolsó töltény I–II. Urbis Könyvkiadó

10. Shan, Darren: Az árnyak ura Móra Ferenc Könyvkiadó

Ismertetterjesztô
1. Rubinstein, Julian: A viszkis rabló balladája Hamu és Gyémánt Kiadó
2. Stahl Judit: Büntetlen örömök Kulinária Kiadó
3. Vujity Tvrtko: Angyali történetek a pokolból Alexandra Kiadó
4. Mérô László: Az élô pénz Tericum Kiadó
5. Schobert Norbert: A Norbi titok Norbi Welness Média Kft.
6. Christian, A. J.: Mit keresett Isten a hálószobában? Édesvíz Kiadó
7. Popper Péter: Az írás Saxum Kiadó
8. Jánosi Rozália: Szakácskönyv, naptárral 2005 Magvetô Kiadó
9. Oliver, Jamie: A pucér szakács visszatér Park Könyvkiadó

10. Renz, Jutta: Még több muffin Holló és Társa Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Nagy Bandó András: Madarak tolláról Jelenkor Kiadó
2. Höjer, Dan – Kvarnström, Gunilla: Kis fütyikönyv Presskontakt Kiadó
3. Miler, Zdenek: Kisvakond reggeltôl estig Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Betlehem csillaga Pro Junior Kiadó
5. Karácsonyi dallamok Alexandra Kiadó
6. Hull a pelyhes fehér hó Santos Kiadó
7. Bristot, Vanna: Színezô karácsony Passage Kiadó
8. József Attila: Altató Pro Junior Kiadó
9. Marék Veronika: Boribon és Annipanni Pozsonyi Pagony Kiadó

10. Fekete István: Vuk Móra Ferenc Könyvkiadó

Kányádi Sándor kapta a Maecenas-díjat

A Maecenas-Díj Bizottság maradandó költôi életmûvéért,
mély humánumáért, az összmagyarság nemzettudatának
erôsítéséért, az örök és egyetemes emberi értékek melletti

példamutató elkötelezettségéért a Maecenas díjat 2004-ben
KÁNYÁDI SÁNDORNAK

ítélte oda.



Az Animus Kiadó ajánlja 

Jostein Gaarder:

A narancsos
lány
1890 Ft

A Sofie világa
szerzôjének újabb
regénye már 37 nyel-
ven olvasható.
Történet egy nagy
szerelemrôl, apa és fia
halálon is átívelô
kapcsolatáról.

Jonathan Stroud:

A szamarkandi
amulett
2590 Ft

Nathaniel, a tehetsé-
ges varázslótanonc és
Bartimaeus, a kissé
fennhéjázó dzsinn az
egyik legbefolyásosabb
londoni varázsló törek-
véseinek áll útjába. A
Bartimaeus trilógia el-
sô kötete az utóbbi
évek egyik legnagyobb
angol és amerikai
könyvsikere, nem csak
a Harry Potter olvasók
körében…

Avi:

Az ólom-
kereszt titka
1790 Ft

Anglia, 14. század. Egy
földesúr, hazug vádak
alapján, hajtóvadásza-
tot indít egy kamasz
fiú ellen. A menekülôt
egy óriás termetû ván-
dor mutatványos veszi
pártfogásába. A fiú
nyakában függô
ólomkereszt rejti a
titkot, ami miatt
veszélyben forog most
már mindkettejük
élete. 

Animus Kiadó 1301 Budapest, Pf. 33.
E-mail: animus@axelero.hu

A Librotrade Kft. ajánlata

A könyvek megrendelhetôk
illetve megvásárolhatók:

LIBROTRADE KFT.
11773 Budapest Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254 Fax:257-74-72
E-mail: books@librotrade.hu
MELÓDIA KÖNYVESBOLT
1053 Budapest, Semmelweis u. 1–3.
Telefon/fax:317-66-28

Mary Charrington:
Christmas Fun
Songs and Activities
for Children
(ajándék CD-vel) 1538 Ft
(Oxford University Press)

Francia–magyar magyar–francia
tanulószótár 6100 Ft

Német–magyar magyar–német
gazdasági szótár 5100 Ft

(Grimm Kiadó)



� A cég nevébôl hiányzik a líra, a szo-
kásos szimbolizálás. A cég neve – ami-

ként jobb pillanataiban szép új vilá-
gunk – merôben racionális. Csupán

azt mondja el, amit jelent: aki valami-
lyen számára fontos könyvet keres, ne

caplasson reménytelenül, vagy akár
csak hosszasan utána. Nem kell gyalo-
golni, elég az internetes járdára lépni,

s betekinteni a megfelelô ablakon,
amire szükségünk van, ott arra rábuk-
kanhatunk. Vagyis e cím mégis szeré-
nyen csalóka: igazában könyvtaláló káeftéhez van
szerencsénk. Egy virtuális és egyszersmind valósá-

gos könyváruházhoz. Gutenberg ôsapánk is fel-
hagyhat a dörmögéssel.

– Kezdjük a felszínen: ez a cég valóban azt mûveli, amit a ne-
ve jelöl: tabulatúra-nyomkodás után megtudjuk, mit, hol ta-
lálhatunk. Csupa célszerûség, semmi érzelem?
– Hacsak nem vagyunk ôrült matematikai géniuszok, egy szám-
tanpélda megoldásától sem csurran ki a könnyünk. Honlapláto-
gató közönségünket igyekszünk a legmaximálisabb figyelemmel,
a lehetô legtágabb körben – igényeire reagálva, sôt azok elébe si-
etve – kiszolgálni. Érzelmeink legföljebb annyira játszanak köz-
re, hogy természetesen mindannyian, akik ennek érdekében dol-
gozunk, sokat olvasunk és szeretjük a könyvet. És munkánkkal
azt kívánjuk segíteni: mennél többen legyenek így ezzel. Ha ezt
elôsegíthetjük, az természetesen értelmet ad munkánknak. Ami-
nek persze örülünk. S mert tudjuk: az olvasó is elégedett, hiszen
hozzájuthatott ahhoz, amit keresett, örömünk kölcsönös. Ez pe-
dig, ugye, érzelem.
– Köszönöm, hogy finom ironizálással a tényekhez vezetett.
Fogalmazzunk akkor egyszerûen: hogyan mûködnek?
– Egyrészt közhasznú szolgáltatásokat nyújtunk az interneten,
másrészt könyvkereskedelemmel foglalkozunk. Tevékenységünk
azon adatbázisra épül, amelyet a Typotex Kft. kezdett építeni,
Votisky Zsuzsa irányításával, 1992-ben. A folyamatos fejlesztés
révén ez napjainkra már több mint százezer, azóta megjelent és
kiskereskedelmi forgalomba került könyv bibliográfiai adatait
tartalmazza, s az olvasó hozzájuk férhet az interneten különbö-
zô keresési módszerek (szerzô, szerkesztô, cím, sorozat, kiadó,
kiadás éve, ISBN szám, kulcsszó, árvadász, dokumentumtípus,
nyelv) segítségével. Hatezernél több kiadó, terjesztô és bolt adat-
tárával is szolgálhatunk.
– Messzirôl jött ember úgy képzeli: ennyi adat rögzítéséhez,
megújításához, frissen tartásához hatalmas apparátus kell.
Önök viszont egy közepes méretû teremben mûködnek, kis
térelválasztók adják meg kinek-kinek a kuckóját...
– Belsô-külsô munkatársainkat egybeszámolva is csupán úgy
tízen vagyunk. Pedig tennivaló csakugyan bôven akad. A
Könyvkeresô honlapjáról elérhetôek az említetteken túl

könyvtáraink, múzeumaink, levéltáraink, mûvelôdési intéz-
ményeink adatai is (nevük, székhelyük, típusuk, tárgyszavaik
szerint). És megtalálható a nagyobb könyves rendezvények,
valamint magyar szerzôk külföldön kiadott köteteinek adat-
bázisa is... Hogy miképp mûködünk? Három távmunkás
adatrögzítônk birkózik az évente megjelenô több mint tíz-
ezer címmel. Forrásaink: egyrészt a nagykereskedôk, kiadók

honlapjai; ezeket naponta átbön-
gésszük, van-e újdonság. Könnyíti dol-
gunkat, hogy több mint ötven kiadóval
kötöttünk partnerszerzôdést, e cégek
maximális részletességgel, folyamatosan
tájékoztatnak bennünket e-mailen vagy
másként új kiadványaikról. De kapunk,
begyûjtünk könyves újságokat, kataló-
gusokat, szórólapokat is, hiszen a ki-
adók, kereskedôk érdeke, hogy együtt-
mûködjünk.
– Gondolom azért is, mert úgy tudom, a
fenti ingyenes szolgáltatáson túl inter-
netes áruházként is mûködnek. Mihez
és miképpen lehet hozzájutni ebben a
gigantikus virtuális könyvesboltban?

– Az említett százezer mû közül úgy negyvenezer még ma is
kapható. Az utóbbi esztendôk könyvkínálatából tehát a vásárló
szabadon válogathat. A számára szükséges konkrét mûvet felku-
tatjuk, vagy az általa körülírt témakörben készítünk tematikus
listát, javasolunk mûveket. Többletkiadás, a szállítási költségen
túl, ôt nem terheli (az árrésben a kiadóval, kereskedôvel meg-
egyezünk). Reménybeli ügyfeleinknek tehát nem kell kis telepü-
lésrôl nagyobba utazniuk, vagy könyvesboltról könyvesboltra
koslatniuk, míg meg nem találják azt, amit keresnek. Ettôl kímé-
li meg ôket a Könyvkeresô.
– Tematikus listát említett. Gondolom, effélét vagy más prak-
tikus segítséget nemcsak magánszemélyek igényelnek...
– 2003 óta újabb szolgáltatást is kínál virtuális könyvesboltunk:
az oktatás–tanulás könnyítésére adatbázisunkba rögzítettük az
általános és középiskolai tananyagban szereplô magyar írók, köl-
tôk rövid életrajzát, s e személyiségek képét is megjelenítjük szer-
zôi adatbázisunkban. Onnan ugrópont révén elérhetôek velük
készült interjúk, a munkásságukat érintô információk, kritikák
honlapjai is. (Sôt: az adott írót, témát érintô CD-ROM-okat,
DVD-ket, videókat is feltüntetjük.) Speciális összeállításokat is
készítettünk már: például a Magyar Szabadalmi Hivatal segítsé-
gével szerzôi jogi, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatával pedig környezetvédelmi oldalt. De egyik legfonto-
sabb tevékenységünk: kis településeken mûködô könyvtáraknak,
oktatási, mûvelôdési intézményeknek állítunk össze olyan friss
listákat, amelyek révén a könyvvásárlási pályázaton esetleg el-
nyert támogatási összeget a lehetô leghasznosabban, „testre
szabva” tudják elkölteni. Sajátos – ingyenes – szolgáltatásunk a
„Könyvet keres-kínál” rovat; tapasztalataink szerint ez is sikere-
sen mûködik.
– Mindent egybevetve: úgy véli, szépen megfér egymással a
virtuális óriásáruház a maga „semmibe írt” cím- és egyéb
adatrengetegével, meg a hátizsákjába könyveket púpozó, ve-
rejtékezô kifutó?
– Ha arra gondol: féltem-e a hagyományos könyvet, a Guten-
berg-galaxist a (régies kifejezéssel élve) Marconi-konstelláció-
tól, határozottan azt mondom: dehogy is féltem. Nemcsak a
jancsikályha adhat meleget, hanem a villanyradiátor is. Köz-
hellyel élve: a számítógép mázsás lexikonok adatait egyetlen le-
mezkére rögzítheti. Ám ettôl még otthonos érzéssel lapozgat-
hatjuk patinás Thomas Mann-kötetünket, vagy akár Esterházy
Péter legújabb opusát.
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A SAXUM Kiadó karácsonyi ajánlata

F. Molnár Márta:
Balettek könyve    

A könyv az Operaház színes
balett-repertoárjából 55 balett
ismertetôjét tartalmazza, – ezek
a nemzetközi és hazai
balettmûvészet legjelentékenyebb
alkotásai. Élvezetes zenei és tánc-
történeti ismereteket is nyújt.  

440 oldal, 64 oldal színes fotóval,
kötve, védôborítóval, 3500 Ft

Tavasztól ôszig 
18 szerelmes novella

A szerelem misztériuma tavasztól
ôszig, a gyermekkortól az öregkorig:

angol, német, francia, orosz,
amerikai és magyar írók lírai és

tragikus történetei.

304 oldal, kötve, 1980 Ft

Nagy Képes Biblia 

Az Ó- és Újtestamentum tel-
jes szövegével,
Michelangelo, Tintoretto,
Murillo, El Greco és mások
bibliai tárgyú festményeinek
reprodukcióival, fekete
mûbôr kötésben.

960 oldal + 64 oldal színes
melléklet, 12 800 Ft
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