
F
o

tó
: 

S
za

b
ó

 J
. 

Ju
d

it

KÖNYVES HAVILAP
X. ÉVFOLYAM
21–22. SZÁM

2006. NOVEMBER
294 FT

WWW.KONYV7.HU

Oravecz ImreOravecz Imre
Kalandok ó- és újhazábanKalandok ó- és újhazában

Johannes
Wickert
A RELATÍV
KEREKASZTAL
LOVAGJA
Albert Einstein
1950 Ft

Hubert Mania
ISTEN
MÉGIS
KOCKÁZIK
Stephen Hawking 
1750 Ft

Valachi Anna
„IRGALOM,

ÉDESANYÁM...”
A lélekelemzô

József Attila
nyomában

2500 Ft

Sík László Tamás
AZ IDÔTÉR
ELMÉLETE

3500 Ft

HÁTTÉR
KISMONOGRÁFIÁK

www.hatterkiado.hu
hatterkiado@hatterkiado.hu

Kertész Ákos
Téli sírkertek

szele jô...

Tarján Tamás
Debrecenbe

kéne menni...

Well-PRess Kiadó
Körtvélyesi Erzsébet

Tandori Dezsô
Beugró – de hova?

Interjú
Bucsi Szabó Zsolt

Dietrich Tamás
Gyugyi László

Gyurgyák János
Kolosi Péter

Kertész Ákos
Téli sírkertek

szele jô...

Tarján Tamás
Debrecenbe

kéne menni...

Well-PRess Kiadó
Körtvélyesi Erzsébet

Tandori Dezsô
Beugró – de hova?

Interjú
Bucsi Szabó Zsolt

Dietrich Tamás
Gyugyi László

Gyurgyák János
Kolosi Péter





4
4
3

T
a
rt

a
lo

mInterjú

Kalandok ó- és újhazában
Oravecz Imre készülô
történelmi regénye
a kivándorlásról szól
Alig adták ki a könyvhétre
szülô- és lakóhelyének,
Szajlának és környékének
elmúlt évtizedeit megele-
venítô kötetét, máris új
könyre készül. Ezúttal a
prózai mûfaj legnehezebb
válfajába, regénybe vágott
bele. A téma: a 19. század
végi amerikai kivándorlás,
a magyar irodalomban jó-
formán feldolgozatlan.
(Szénási Zsófia)
445. oldal

Könyv
Panoráma
Éjszakai állatkert
George Berkeley:
Tanulmányok az
emberi megismerés
alapelveirôl és más írások

Megjelent könyvek
2006. szeptember 15. –
október 19.

A forgalomba került
könyvek válogatott listája
a Könyvkeresô adatbázisa
alapján. A teljes lista és
a  mûvek további adatai a
Könyvkeresô honlapján
(www.konyvkereso.hu)
tekinthetôk meg.
449. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Debrecenbe kéne
menni…
…s mentünk is, mily
sokszor, novemberben, a
Debreceni Irodalmi Na-
pok mindig érdekességet
jelentô eseményeire, vi-
tázni, színházi elôadást
nézni, koccintani. Most
– vaskos kötetekkel –
Debrecen „látogat el”
íróasztalunkra, könyves-
polcunkra.
(453. oldal)

Lapmargó
Murányi Gábor
Újabb adalékok a varázsos
ember portréjához
(454. oldal)

Gyermek, ifjúsági
Jó könyvek sorozatban
és azon kívül
(Cs. A.)

Könyvkultúra
Lapozgatható
képzômûvészeti kiállítás 
Zsolnay a nagyvilágból
címmel különleges al-
bum látott napvilágot a
Helikon gondozásában.
Hozzávetôlegesen ötszáz
különleges Zsolnay-alko-
tást ábrázolnak a kivéte-
lesen szép tárgyfotók, je-
les mûvészettörténészek
készítették a leírásokat.
Egyetlen gyûjtô, az Ame-
rikában élô Gyugyi Lász-
ló kincseit mutatja be a
kötet. Vele beszélgettünk
a kerámiához való von-
zódásáról és a ritka dara-
bokról, amelyekben most
már nemcsak ô gyönyör-
ködhet, hanem a könyv
segítségével a nagyközön-
ség is.
(Mátraházi Zsuzsa)
458. oldal

Szubjektív
Tandori Dezsô
Beugró – de hova?
3 Typotex-könyvrôl;
emberiségtörténet
460. oldal

A televíziózás szakma,
nem mûvészet
Kolosi Péter a kereskedel-
mi- és közszolgálati
tévézésrôl
(Szénási Zsófia)
464. oldal

Meg nem válaszolt
kérdések a felsôoktatási
tankönyvekrôl
(Sz. Zs.)
465. oldal

Új igények kopogtatnak
a szakkönyvkiadásban
Interjú
Bucsi Szabó Zsolttal
(Mátraházi Zsuzsa)

Felsôoktatási
tankönyvkiadás
Interjú Gyurgyák Jánossal
(Jolsvai Júlia)
467. oldal

Jobban tanulnak
az e-learninges hallgatók
Beszélgetés
dr. Hullám Istvánnal
és Budai Attilával
(-zi)
469. oldal
Sámánok nyomában
A magyar samanizmus
kutatás szintézise
(Kicsi Sándor András)
Már a XI.
(T. T.)
470. oldal

Frankfurt 2006
(k.b.)
471. oldal

Kertész Ákos
Téli sírkertek szele jô...
472. oldal

Sikerlista
474. oldal

Könyvipar
Regényes részvények
Beszélgetés
Dietrich Tamással
(Szablyár Eszter)
477. oldal

Kolofon
Well-PRess Kiadó
Körtvélyesi Erzsébettel
beszélget Nádor Tamás

A kiadó köteteit kézbe
véve citálhatjuk a well
szó számos jelentésárnya-
latát. Például: nos, jó;
jól, helyesen, szerencsé-
sen. Társítva: very-well =
igen helyes; well-done =
bravó, pompás; well ad-
vised = megfontolt,
bölcs; well-balanced =
kiegyensúlyozott, értel-
mes, okos; well-directid
= jól irányzott; well-gro-
unded = jól megalapo-
zott; well-made = jól
elkészített, szép alakú;
well-ordered = rendezett,
jól szervezett; well-tied =
jól idôzített. Mindezeket
a Press szóhoz illesztve,
asszociálva valóban
„wellezve”, sok szép, jó,
hasznos „nyomatra”
számítunk.
478. oldal
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FFaalluuss  IIvváánn
AA  TTAANNÁÁRRII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG
ÉÉSS  AA  PPEEDDAAGGÓÓGGUUSSKKÉÉPPZZÉÉSS
ÚÚJJ  ÚÚTTJJAAII
Gondolat Kiadó,
156 oldal, 2480 Ft
A szerzô a pedagógus tevé-
kenység és gondolkodás ku-
tatásával kapcsolatos több év-
tizedes tapasztalatait összeg-
zi a könyvben. Értelmezi azo-
kat a fogalmakat, amelyek
nélkül a pedagógusok ered-
ményessége, a pedagógus-
képzés korszerû módszerei
nehezen ragadhatók meg. 

MMIIÉÉRRTT  JJÓÓ  EEGGYY
AALLTTEERRNNAATTÍÍVV  IISSKKOOLLAA??
AAzz  AAlltteerrnnaattíívv  KKöözzggaazzddaassáággii
GGiimmnnáázziiuumm  ppeeddaaggóóggiiaaii
hhaattáássrreennddsszzeerréénneekk  eemmppiirriikkuuss
vviizzssggáállaattaa
Szerkesztette: Falus Iván
Gondolat Kiadó,
539 oldal, 3980 Ft
A tanulmányok tudományos
alapossággal, interjúk, kérdô-
ívek, dokumentumok elemzé-
sére támaszkodva értelmezik
többek közt a diákok tanulásá-
nak sajátosságait, a tanítás
módszereit, a szöveges érté-
kelés gyakorlatát, az ún. patró-
nusi intézményt, a felvételi
rendszert, az iskolai konfliktu-
sokat és az iskola országos
méréseken elért eredményeit.

SSiimmáánnddii  IIrréénn
„„NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII
SSAAJJTTÓÓSSZZEEMMLLEE””  AA  SSZZAABBAADD
EEUURRÓÓPPAA  RRÁÁDDIIÓÓBBAANN
11995566..  OOKKTTÓÓBBEERR  2222..––
NNOOVVEEMMBBEERR  1100..
Nemzeti Téka
Sorozatszerkesztô:
Dippold Péter, Kégli Ferenc
Országos Széchényi Könyvtár,
Gondolat Kiadó,
165 oldal,1890 Ft
A Szabad Európa Rádió legfon-
tosabb feladatának tekintette
azt, hogy a nemzetközi történé-
sekkel együtt hitelesen közvetít-
se a forradalom eseményeit. Je-
len kötetbôl – a rádió egykori
munkatársainak visszaemléke-
zésébôl – megtudhatjuk, ho-
gyan és milyen forrásból jutottak
el a hírek az Angol Kertbe.

CCssaappóó  CCssaabbaa  ––
DDoobbsszzaayy  TTaammááss  ––
VVaarrggaa  ZZssuuzzssaannnnaa  ––
ZZeeiiddlleerr  MMiikkllóóss
FFEEJJEEZZEETTEEKK  AAZZ  ÚÚJJ--  ÉÉSS
JJEELLEENNKKOORRII  MMAAGGYYAARR
TTÖÖRRTTÉÉNNEELLEEMMBBÔÔLL
TTAANNUULLMMÁÁNNYYOOKK
Szerkesztette: Gergely Jenô
L'Harmattan, ELTE
Történelemtudományok
Doktori Iskola,
335 oldal, 2500 Ft
A tanulmánykötet mintegy be-
lépôül szolgál a PhD-oktatás-
ba, a különbözô korszakokkal
foglalkozó szerzôk (tudomá-
nyos háttérrel, publikációkkal
rendelkezô fiatal oktatók) té-
mái teljesebbé és sokszínûb-
bé teszik a doktori oktatási
program idônként megújítást
igénylô tematikáját.

KKoozzmmaa  TTaammááss
AAZZ  ÖÖSSSSZZEEHHAASSOONNLLÍÍTTÓÓ
NNEEVVEELLÉÉSSTTUUDDOOMMÁÁNNYY
AALLAAPPJJAAII
Új Mandátum Könyvkiadó,
296 oldal, 2980 Ft
A kötetnek többféle „üzene-
te” is van. Az egyik: a neve-
léstudományok – éppúgy,
mint számos más alkalma-
zott tudomány (orvostudo-
mánytól az agrártudományo-
kig) – tudni- és tanulnivalók,
és a pedagógus igazi szak-
értô csak ezek megtanulása
révén lehet.

KKeennddee  PPéétteerr
EELLTTÉÉKKOOZZOOLLTT
FFOORRRRAADDAALLOOMM??
Új Mandátum Könyvkiadó,
237 oldal, 2680 Ft
Kende a forradalom egyik ak-
tív szereplôje volt, könyve
azonban nem személyes em-
lékeinek gyûjteménye, hanem
távolságtartó elemzés. Éssze-
rû tömörséggel azt foglalja
össze, amit az ’56-os robba-
nás okairól, lefolyásáról, jelle-
gérôl, következményeirôl a
legfontosabbnak tart.



Alig adták ki a könyvhétre szülô- és lakóhelyé-
nek, Szajlának és környékének elmúlt évtizedeit
megelevenítô kötetét, máris új könyvre készül.
Ezúttal a prózai mûfaj legnehezebb válfajába,

regénybe vágott bele. A téma: a 19. század végi
amerikai kivándorlás, a magyar irodalomban

jóformán feldolgozatlan.

■ – Az Egy hegy megy egyszerre idézi fel Szajlának és
környékének több évtizedes múltját és mai valóságát.
Sirat valamit, ami végleg és visszavonhatatlanul elmúlt,
a paraszti életformát és tartást, ami kiveszett a világból,
és a helyén jobbára ûr keletkezett. Mit jelent Önnek
Szajla, ahonnan eljött, majd ahova visszament?
– Elôször is nem lehet visszamenni. Magyarországon öt-
ven év alatt minden megváltozik. Ami volt, az szinte
nyomtalanul eltûnik. 2001-ben azért mentem vissza, mert nem akar-
tam tovább a városban élni. Megvolt még a családi ház és a kert. A há-
zat el kellett adni, de a telek egy részét megtartottam, és azon építkez-
tem. Közben megnôsültem, és van egy egyéves kisfiam. Nem a nosz-
talgia vitt vissza, sôt, kifejezetten rossz szembesülni azzal, ami van.
Megemészthetetlen számomra például, hogy megszûnt a földmûvelés,
és parlagon hevernek a földek, és az emberek nem tudnak mibôl élni.
– Úgy gondolta, az írással lehet megôrizni a múltat, áttekinteni
a jelent?
– Nem, de rögzíteni akartam, ami foglalkoztat. Közvetlenebb megszó-
lalási formát kerestem, hogy elmondhassam, mit érzek és gondolok. Ez
a könyv Magyarországról szól, de bármely országra, közösségre érvé-
nyes, ahol a régi helyett nincs új, ahol csak vákuum van és nincstelen-
ség. Azonkívül az is hajtott, hogy ma Magyarországon nincs szociáli-
san érzékeny irodalom: akármekkora a kizsákmányolás, a szegénység, a
gond, nem jelenik meg az irodalmi mûvekben.
– A rövid tárcák után készülô könyve egy 1848 után induló történel-
mi nagyregény.
– Valóban. Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a ma-
gyar kivándorlásról. Érintett is vagyok, mert a családom több tagja,
nagyszüleim is kivándoroltak, apám kint nevelkedett, majd én is több-
ször voltam kint, ott éltem és dolgoztam. De sohasem kezdtem neki. A
prózaíráshoz egészen más alkat kell, mint a vershez. A prózaíró olyan,
mint a bányász, aki mindennap lemegy a bányába, és fejt. Tartósan és
állandóan számon kell tartani a dolgokat, görgetni az eseményeket,
mozgatni a szereplôket. A történelmi regényíráshoz azonfelül rengete-
get kell kutatni, tudni kell, mi történt, mikor, milyen pénz volt akkori-
ban, mi mennyibe került, miért mennyit kellett dolgozni, milyen kor-
mányok voltak,  mihez hogyan viszonyultak és egyáltalán, hogyan él-
tek, gondolkodtak az emberek. Melyik új kultúrnövényt mikor kezdték
termeszteni, melyik vasútvonal mikor nyílt meg, milyen hajózási társa-
ságok voltak, vagy mikor volt aszály. Itt egy parasztcsaládról van szó, a
parasztcsalád egyik tagja kivándorol, akkor, amikor sokan mások is. A
dédszüleim jómódú parasztok voltak, akiknek gôzcséplôjük is volt. A
regényben ez a cséplôgép felrobban, de hogy ezt hitelesen ábrázolhas-
sam, kerítenem kellett egy korabeli mûszaki leírást és kezelési útmuta-
tót. Nehéz hitelesen írni úgy, hogy számos korabeli dolog tisztázatlan
vagy kideríthetetlen. Szajláról, a faluról például e korból szinte semmi
nem maradt fenn, még a faluszéki jegyzôkönyvek sem, nem kerültek a
megyei levéltárba, vagy megsemmisültek. 
– A kivándorlás kapcsán akkor nemcsak hazai, de külföldi kutatáso-
kat is végeznie kellett.

– Igen. A könyvem elsô része az óhazai
rész, amellyel majdnem elkészültem, de
lesz egy újhazai rész is. Itt már topográfi-
ai problémák is felmerülnek. Vannak kin-
ti anyagok, mintául szolgáló dédszüleim
az Ohio állambeli Toledóban éltek, ma-
gam is jártam ott egyszer, de akkor még
más szemmel néztem a várost és környé-
két. A másik helyszínt jobban ismerem,
Santa Paula, Kaliforniában van, ahol hô-
söm olajbányászként fejezi be pályafutá-
sát. Én Santa Barbarában éltem, amely kö-

zel van Santa Paulához, és ma cit-
rom- és narancsültetvényeirôl hí-
res. A nagyapám kint vasgyári
munkás volt, és úgy terveztem,
hogy hôsöm is vasgyárban fog dol-
gozni, de ezen a környéken nem
volt, és ma sincs semmiféle vasmû.
Ezért lesz a regényben olajbányász.
– Bár nyilván már a harmadik-
negyedik nemzedékrôl van szó,
gyûjtött esetleg kint élô magya-
roktól is? Mennyire építi be az
ún. oral history anyagait a re-
génybe, ha vannak?
– Kevéssé, és azokat se egy az egy-
ben, bár egy idôben, évtizedekkel
ezelôtt, amikor az egész még terv
sem volt, kitartóan faggattam kin-
ti életérôl nagyapám akkor még

egyetlen élô testvérét, aki negyven év után hazatelepült. Ennek ellené-
re, reményeim szerint ez egy sült realista regény lesz. Ami az óvilági ré-
szeket illeti, a nagy- és dédszüleim világa még az én gyerekkoromban is
ugyanolyan volt, azt ismerem. A hôsöm életét születésétôl kezdve kö-
vetem nyomon, többé-kevésbé azt az életet éli a családjával, amelyet
minden kivándorló élt kint. Errôl elég sokat tudok, a lelki oldalán ma-
gam is átestem. A tényeket viszont kutatni kell, az adott történelmi kör-
nyezetet nem hamisíthatom meg. A regény nyelvezete viszont nem né-
pies, nem használok nyelvjárási szavakat. Lineáris elbeszélést írok, ami
abszolút divatjamúlt dolog, amit a kritikusok nyilván kifogásolni fog-
nak. A regény egy nagy emberi drámát jelenít meg, mert a kivándorlás
egy nagy emberi dráma. Az volt akkor, és az ma is, mikor már nem tö-
meges. Minden elmenés egy kis halál. Különösen így volt ez a szovjet-
kommunizmus idején, amikor magam is elmentem, amikor az elmene-
tel kirekesztéssel járt együtt. De korábban is hihetetlen nehéz lehetett
elmenni és újrakezdeni egy alapvetôen más világban.
– Mennyire idôszerû egy ilyen regény?
– Nincs napi aktualitása persze, de óhatatlanul vannak párhuzamok.
Akkor is új korszak kezdôdött, miként a közelmúltban, a kapitalizmu-
sé, bár akkor elôször. Többségünk ma is kínlódva él, és sokan szeretné-
nek elmenni innen, csak nincs hova, nincs már olyan befogadó ország,
nincsen az az Amerika. Ám ez mellékes. Megmutatja, mit jelent elmen-
ni innen, és nem visszajönni. Továbbá azt is, hogy a kivándoroltak, a
kint maradók, a visszatérôk belekóstoltak valamibe, ami Magyarorszá-
gon soha nem volt, és most sincs: az igazi demokráciába, amelyben
nem kell megalázkodni a munkaadó, a hivatal, a hatóság elôtt, amely-
ben az emberek vagyoni helyzetüktôl függetlenül becsülik egymást, és
emberhez méltó módon lehet élni. 
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Magyar irodalom
Érosz prózában
csak nôktôl –
nem csak nôknek

■ A közelmúltban megjelent
Éjszakai állatkert címû antoló-
gia merôben új – és  bátor! –
vállalkozás, mivel harminc
kortárs magyar írónô (köztük
három korábbi klasszikus) ero-
tikus szövegeibôl kínál váloga-
tást, a prózai antológiák sorá-
ban ily módon elsôként. Hitet-
lenkedôknek: bizony, van
ennyi nôírónk, természetesen
több is, mert nem mindenki
bukkan fel ebben a kötetben. 

A frivol és ironikus cím –
megfejtése Bán Zsófia kötet-
címadó novellájában kere-

sendô – jó választással festi
meg hangulatát a kötet egé-
szén áttetszô finom derû-
nek, ami a drámai mélysé-
gektôl a kacagtató humorig
valamennyi írást olyan jó

mértékkel
stilizált szö-
veggé tesz.
Antológiáról
lévén szó, a
szövegek
összességé-
ben éppúgy
érvényesül
ez a játékos
írókedv, ha
mégoly „si-
kamlós” ta-
lajra is téved
a témavá-
lasztás.  És
ez a sikam-
lósság nem
elsôsorban a
„nôi szexua-
litás” fogal-
mának –
már önma-
gában – a
közvéleke-
désbôl több-

nyire furcsálkodó, tartózko-
dó, farizeus, helytelenítô re-
akciókat elôcsaló tartalmá-
ból adódik; sokkal inkább a
megbonthatatlanul kétne-
mû, s ezáltal egységes szexu-
alitás-fogalom nôi szegmen-
sének kiemelésébôl. Amíg
egy férfi ugyanis a társadal-
mi konvencióknak megfele-
lôen így vagy úgy kordában
tartja vagy szabadon ereszti
kívánságait, azaz: hûséges
társként vagy telhetetlen va-
dászként használja a számá-
ra (jó esetben önszántukból)

rendelkezésre álló nôi teste-
ket, addig a nôk leginkább
eleget tesznek azoknak az el-
várásoknak, amiket párjuk,
családjuk, közösségük, nem-
zetük és vallásuk árgus sze-
mekkel igyekszik betartatni
velük. S ez az elvárásrend-
szer mintha figyelmen kívül
hagyná, hogy egy nô ponto-
san ugyanolyan szenve-
déllyel – ha nem sokkal in-
tenzívebbel! – megkívánhat,
elutasíthat, gyötrôdhet, él-
vezhet, kicsaponghat, vá-
laszthat, hû maradhat és el-
futhat, fantáziálhat és betel-
jesíthet, mint egy férfi: s ab-
ban, hogy mindezt egyedül,
nôvel avagy férfival, eggyel
vagy többel teszi, a választás
joga kizárólag és egyedül ôt
illeti meg. Az „ó, minden
megváltozott az elmúlt száz
évben” szlogenje mindjárt
nem igaz például az anyaság-
ra, amivel egy nô éppolyan
testi valóságként is kénytelen
megküzdeni, mint magasztos
eszmeként.

Természetesen ennek az el-
múlt száz évnek a nem vi-
tatható jelentôségérôl sem
feledkezik meg a kötet:
Csinszka, Kosztolányiné
Harmos Ilona és Korzáti Er-
zsébet (utóbbi Szabó Lôrinc
szerelme) vallomásaiból, le-
veleibôl jól kitûnik, hogy a
szerelem, a vágy és az indu-
lat mennyire nem szorítható
társadalmi-ideológiai sza-
bályrendszerek kötelékei kö-
zé, mert lényegüknél fogva
állnak ellen az efféle kísérle-
teknek. Ez éppúgy igaz
Csinszka kamaszosan egzal-
tált rajongására, mint Har-
mos Ilona metszôen éleslá-
tó, vitriolos írófeleség-rajzai-
ra, vagy Korzáti Erzsébet ca-
tullusi gyötrelmeire a gyûlö-
let és szeretet fojtásában. 

Páratlan élmény minden-
nek tovább-burjánzását ol-
vasni a ma élô nôírók no-
velláiban, amely szövegek-
ben, ha jócskán átalakult
díszletekként és szereplôk-
ként is, de mégiscsak felbuk-
kannak a Csinszkáéhoz ha-
sonló szigorú „leánynevelô-
ként” mûködô társadalmi
mechanizmusok, a Harmos
Ilonáéhoz hasonló mûvész-

közeg, vagy a Korzáti Erzsé-
bet lelkiismeretét gyötrô ri-
vális társ jelenléte. 

Csak néhány szerzôt említ-
ve: Bánki Éva, Bárdos Deák
Ágnes, Karafiáth Orsolya,
Polcz Alaine, Tóth Krisztina
szövegei mellett számos je-
lentôs, köztük eddig egé-
szen ritkán publikáló szerzô
írásai is megjelentek, s ez
utóbbiak igazi revelációként
hatnak a „Nemlétezô Nôi
Irodalom” eddigi lassú sod-
rában. Ez utóbbi fogalomra
a szemfülesebbek egyébként
a könyv kolofonjában buk-
kanhatnak, csakúgy, mint az
Artizánoknak nevezett szer-
kesztôi triászra: Forgács
Zsuzsa Bruria anyaszerkesz-
tô, Gordon Agáta bábaszer-
kesztô és Bódis Kriszta test-
vérszerkesztô minôségben
jegyzik a könyvet, maguk is
több jó szöveggel emelve a
kötet izgalmát – e témához
illô szóval jelölve az olva-
són végighullámzó szellemi
és testi örömet, ha kedvére
mazsolázik a buja kínálat-
ból. A prózába öntött plátói
költészettôl az irodalmi por-
nográfiáig a történetek és
hangulatok széles spektru-
mában tárul fel a nôi test és
persze hogy a benne lakó lé-
lek. A tengerparti ábrándok-
tól kezdve az elsô szeren-
csétlen próbálkozásokon át
a telefonszexig és a lépcsô-
házban idegennel elkövetett
váratlan közösülésig meg-
annyi helyzetben bukkan fel
a nô, aki természetesen ma-
ga a világ, és annak kihordó-
ja és megszülôje. 

„Kitárulkozásom megnö-
velte a testfelületemet. Ô
pedig átadta magát a vá-
gyamnak. A testének felüle-
tét mint egy takarót szeret-
tem elképzelni, de még an-
nál is jobban szerettem, ha
én voltam az ô takarója.
Most ahogy ültünk, megint
egy végtelen takaróvá let-
tem, olyan naggyá, amely
az egész világot is be tudja
takarni.” (Drozdik Orsolya:
Piros kép)

Laik Eszter
Éjszakai állatkert
Jonathan Miller Kiadó
272 oldal, 3180 Ft4
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Filozófia
A tudás lehetôsége

■ A XVIII. századi, ír filozó-
fus alapmûveit és kisebb írá-
sait (Samuel Johnsonnal
folytatott levelezését, vala-
mint a matematika és a fizi-
ka ismeretelméleti kérdéseit
boncolgató tanulmányait)
egységbe fogó tanulmánykö-
tet hiánypótlóként jelentke-
zett a hazai könyvpiacon, hi-
szen Berkeley válogatott mû-
veinek utolsó kiadása óta el-
telt több mint két évtized.
Berkeley gondolatai ma is
elevenek, s számos doktríná-
ja napjainkban is ismeretel-
méleti viták gyújtópontját
képezi. Közérthetôségre tö-
rekvô írásai túllépnek a szû-
kebb szakmai körökön, s el-
érhetôek a mûvelt nagykö-
zönség számára is. A könyv
kronologikus sorrendben tar-
talmazza a tanulmányokat,
átfogó képet nyújtva ezáltal
filozófiai rendszerének ala-
kulásáról, az egymásra épülô
következtetési láncolatokról.  

Az Értekezés a látás új el-
méletérôl c. – fômûvének

tartott – észleléselméleti ta-
nulmányában még nem fo-
galmazódik meg alapvetô

felismerése,
az „esse est
percipi”, s az
anyagi
szubsztancia
tagadása, itte-
ni végkövet-
keztetéseit
mégis pre-
misszaként
használja fel
majdani mun-
káihoz, elsô-
ként a Tanul-
mány az em-
beri megisme-
rés alapelvei-
hez.
Az Alapel-

vekben szin-
tén a locke-i
ismeretelmélet
kritikájából ki-
indulva fejti
tovább észle-

léselméletét, reményei sze-
rint – a szkeptikusokkal
szemben – bebizonyítva egy-
úttal az emberi tudás lehetô-
ségét és valóságtartalmát. 

A könnyedebb hangvételû
Három párbeszéd megírására
mindenekelôtt az Alapelvek
visszhangtalansága sarkallta.
A dialógusok a korábbi – az
Értekezésben és az Alapel-
vekben kifejtett – nézeteinek
összefoglalása, de egyúttal
logikai rendszerezése, szinté-
zise is. A Párbeszédek irodal-
mi-stiláris értékeinek kö-
szönhetôen mindmáig a leg-
olvasottabb bölcseleti mun-
kák közé tartozik. 

Az Értekezés Berkeley
egyetlen olyan mûve, mely
saját korában pozitív fogad-
tatásra talált. Ennek ellené-
re az elsô megjelenést köve-
tô 23 esztendô alatt bôven
születtek vele szemben kri-
tikai észrevételek. Ezek a
polémiák késztették a gon-
dolkodót arra, hogy – im-
már az Alapelvek és a Há-

rom párbeszéd összefüggé-
sében tárgyalva – megvédje,
s összegezze látáselméletét.
(A látás elméletének védel-
me és magyarázata.)

Maczkay Zsaklin

George Berkeley:
Tanulmányok az emberi
megismerés alapelveirôl
és más írások
L’Harmattan Kiadó
390 oldal, 3100 Ft

EGYÉB KÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK
Lady Augusta Gregory:
ÍR MÍTOSZOK ÉS LEGENDÁK – ISTENEK ÉS HARCOSOK
A magyarul most elôször megjelenô teljes ír mitológia elsô része a kelta
kultúrkör iránt érdeklôdôk „bibliája” lehet. 
456 oldal, 4800 Ft, 155x235 mm, keménytáblás 

GYERMEKKÖNYVEINKBÔL AJÁNLJUK

LA FONTAINE LEGSZEBB MESÉI
A nagy francia költô állatmeséinek

gyönyörûen illusztrált kiadása.

224 oldal, 3500 Ft, 220x282 mm, keménytáblás

Bokor
■ Emlékszem, sokat be-
széltünk Angliáról. Gyere-
kek voltunk, osztálytársak a
gimnáziumban. De csak a
„felsôben”, az ötödik-hato-
dik osztályban „fedeztük
fel egymást”. Írók akartunk
lenni. Nem tudtuk, hogy
mit akarunk. Bokor verse-
ket írt. Én is szerettem vol-
na verset írni, de nem bol-
dogultam a rímekkel.
Mindkettônket a háború
utáni baloldali lelkesedés
fûtött. Emlékszem egy szo-
morú ôszi napra, 1949-ben;
egy sétatéri padon üldögél-
tünk a szemerkélô esôben
és bevallottuk egymásnak a csalódottságunkat. Bokor már ígéretes rá-
dióriporter volt, engem csakhamar kirúgtak a napilaptól, ahol addig
dolgoztam. Nem így képzeltük el az úgynevezett „szocializmust”. Ak-
kor kezdtünk Angliáról beszélni, hogy képletesen fejezzem ki ma-
gam: hiszen más ország is megfelelt volna, csak nyugaton legyen.

Egy szép napon Bokor azt mondta: „Rádió-operettet fogunk írni”.
„Úgy legyen” – válaszoltam. Így kezdôdött társszerzôi életünk,
amelyhez rövidesen új barátunk: Kállai is csatlakozott. 1950-et ír-
tunk. Az emberek kezdtek eltûnni körülöttünk. A diktatúrában élô
állampolgár, aki nincs éppen börtönben, szabadságolt rab csupán.
Már nem emlékszem rá, hogy mennyire voltunk tudatában e tény-
nek. Nem emlékszem rá, hogy féltünk volna; húszévesek voltunk,
nem hagytuk tönkretenni fiatalságunkat. Volt egy füttyjelünk: a La
Conga címû szám elsô néhány taktusa. Fényes madárként röppent a
levegôbe, hol az ô, hol az én ablakom alatt. Humoros jeleneteket, ki-
sebb hangjátékokat írtunk a mindig lyukas mûsoridôvel küszködô
Rádiónak; éjszakai mulatókban, eszpresszókban Molnár Ferenc da-
rabjait elemeztük, s meg voltunk gyôzôdve róla, hogy hamarosan hí-
res vígjátékszerzôk leszünk…

Az ötvenhatos forradalom felrobbantotta életünket. Valami
elégtételfélét éreztem, amikor Angliából kaptam tôle levelet. Hogy
megkönnyítse angol barátai és olvasói dolgát, az angolul vakkantás-
ként hangzó nevét Bokorról Barlayra változtatta. Regényeit angolul
írta: gyökeret vert álmai országában, amelyet most illúziók nélkül, de
szeretettel mutat be legújabb könyvében. Sok mindent magam is
csak ebbôl a könyvbôl tudtam meg róla. Még kissé hitetlenkedve la-
pozgatom, váratlan ajándék, örülök neki.

(Kertész Imre bevezetôje)
Stephen Barlay: Menekülés és megérkezés
K. u. K. Kiadó, 208 oldal, kötve 2400 Ft



NNyyoollccttóóll  nnyyoollccvvaannnnyyoollcc
éévveess  kkoorriigg  aajjáánnlljjuukk

JJuuddyy  AAlllleenn
FFAANNTTAASSYY  EENNCCIIKKLLOOPPÉÉDDIIAA
FFoorrddííttoottttaa  GGáállvvööllggyyii  JJuuddiitt
Kiss József Könyvkiadó, 215x275 mm, keménytáblás,
144 oldal, több mint 400 kép, fotó illusztrációval, 4480 Ft

A Fantasy enciklopédia gazdagon illusztrált, színpompás
bevezetô a varázsmesék, a folklór és a mitológia mesebeli
lényeinek, varázslatos teremtményeinek, mitikus
szörnyeinek világába.

„Legyen ez a könyv az ön útmutatója – a kulcs titkaikhoz.
Nyissa ki bármelyik oldalnál, talál valamit, ami elbûvöli.
Leírja fantasy árnyszerû, iszamós lakóit, és megsúgja,
hol lelheti fel ôket; mi több, megadja a velük való
küzdelem szabályait is – ezüstgolyó meg minden. 
Ez a rendkívüli enciklopédia kapu egy másik világba.
Lépjen át rajta, és ámuljon!” (Jonathan Stroud)

MMEEGGVVÁÁSSÁÁRROOLLHHAATTÓÓ  AA  KKÖÖNNYYVVEESSBBOOLLTTOOKKBBAANN..
VViisszzoonntteellaaddóókk  mmeeggvváássáárroollhhaattjjáákk  aazz  AAlleexxaannddrraa,,
BBooookklliinnee..hhuu,,  LLaapp--iiccss,,  LLíírraa  ééss  LLaanntt,,  PPuulltt,,  SSuunnbbooookkss,,
TTóótthháággaass  PPlluusszz,,  ZZaaggoorraa  22000000  nnaaggyykkeerreesskkeeddéésseekkbbeenn..
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ÁLTALÁNOS MÛVEK

ismeretterjesztô

BBoonnoo,,  EEddwwaarrdd  ddee: A csodálatos elme. Útmutató a szellemi vonzerô fokozásához. 
HVG, 3200 Ft
CChhaammbbeerrlliinn,,  JJ..  EEddwwaarrdd: A ló. Hogyan alakította a ló a civilizációkat? Partvonal, 2990 Ft
GGuuiinnnneessss  wwoorrlldd  rreeccoorrddss,,  22000077. Gabo, 5990 Ft
IIsssseekkuuttzz  EErrzzsséébbeett (szerk.): A 100 legjobb magyar bor. Népszabadság, 990 Ft
KKrruusszzeellnniicckkii,,  KKaarrll: Legendás tévhitek. Partvonal, 2690 Ft
VViilláágguunnkk  kkuullttuurráálliiss  ééss  tteerrmméésszzeettii  kkiinnccsseeii. Kossuth, 9990 Ft

könyvtártudomány és könyvkiadás

BBáánnyyaaii  RRéékkaa (szerk.): Könyves mûveltség Erdélyben. Mentor, 2100 Ft
GGuubbiicczzaa  JJóózzsseeff: Az Országos Széchényi Könyvtár törzsgyûjteményének  jelzetrendszere, sajá-
tosságai. Magánkiadás, 350 Ft
HHaajjdduu  ÁÁggnneess,,  BB. (szerk.): Egyetemes Tizedes Osztályozás. UDC Publ. No. P057 2. Betûrendes
mutató. KI, 5000 Ft
KKeerrttéésszz  KKáárroollyy (szerk.): A tapolcai könyvtárak története a kezdetektôl 1956-ig. Tapolcai Vár. Kvtár, 833 Ft
PPaapppp  IIssttvváánn (szerk.): A magyar könyvtárosság etikai kódexe – magyarázatokkal, kommen-
tárokkal, kiegészítésekkel. KI, 1334 Ft

lexikon

KKiiccssii  SSáánnddoorr  AAnnddrrááss: Magyar könyvlexikon. Kiss J., 4900 Ft

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

filozófia

AAsshhttoonn,,  JJoohhnn;;  WWhhyyttee,,  TTom: Az éden keresése. A mennyországról és az örök életrôl alkotott
képzetek a világ mítoszaiban és vallásaiban. Kossuth, 5990 Ft
BBoorrooss  GGáábboorr  (szerk.): A XVII. századi filozófia antológiája. Áron, 2860 Ft
KKaappllaann,,  AArryyeehh::  SSzzééffeerr  JJeeccíírráá. Az Alkotás könyve – a kabbala elmélete és gyakorlata. Stratégia
Kut. Int., 3950 Ft
KKooddááccssyy  TTaammááss  (szerk.): Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció. Jesenius Konferencia, 2005.
Kálvin, 1400 Ft
MMéésszzáárrooss  AAnnddrrááss: Mozgó halhatatlanság. Kalligram, 1900 Ft
PPllaattóónn: A szofista. Platón összes mûve kommentárokkal. Atlantisz, 2295 Ft

pszichiátria, pszichológia

BBaakkttaayy  MMiikkllóóss;;  SSáárrii  LLáásszzllóó  eett  aall.: Kényszerek fogságában. A panaszkodó ember. Saxum, 980 Ft
CCaarrddeellllee,,  FFrraannkk  DD.: Az emberiség ébredô lelke. Edge 2000, 1980 Ft
DDooddssoonn,,  BBeettttyy: Orgazmus két személyre. BestLine, 2990 forint
FFrroosstt,,  JJoo: Szuperdada. Hogyan hozzuk ki a legjobbat gyerekeinkbôl? Park, 4500 Ft
GGeeddoo,,  JJoohhnn  EE.: A pszichoanalízis fejlôdése. A modern elmélet és gyakorlat. Animula, 2400 Ft
GGoorrddoonn,,  SSooll: Honnan tudhatod, hogy megtaláltad a nagy ôt?
Alexandra, 1699 Ft
HHooffffmmaannnn  IIllddiikkóó;;  NNéémmeetthh  DDeezzssôô: Fejezetek a neurolingvisztikából. Nyelvi patológiák és
emlékezeti mûködés. JGYF, 1423 Ft
HHoorrvváátthh  IImmrree;;  SSzzééccsséénnyyii  LLáásszzllóó (szerk.): Vezetési módszertan. Dialóg, 3480 Ft
HHoorrvváátthh  ZZoollttáánn;;  PPooppppeerr  PPéétteerr  eett  aall.: A megbetegítô lélek. Civilizációs betegségek. Saxum, 980 Ft
JJeennkkiinnss,,  HHuugghh: A rendszer kezelése. Válogatás egy család-specialistától. 
Animula, 2790 Ft
LLaauusstteerr,,  PPeetteerr: A társkapcsolat krízisei. Nem kell feltétlenül vesztesnek lenni. Mérték, 2499 Ft
MMüülllleerr  PPéétteerr: Szeretetkönyv. Alexandra, 3390 Ft
SSeerrvvaann--SScchhrreeiibbeerr,,  DDaavviidd: Szíveddel figyelj. A stressz, a szorongás és a depresszió. Park, 2500 Ft
WWiinntteerr,,  JJiimm: Depresszió: menekülési terv. Keresztyén válasz a depresszióra. Kálvin, 1200 Ft
WWoooollffssoonn,,  RRiicchhaarrdd  CC.: Mit gondol a kisbabám? Csecsemôk és kisgyermekek megértése 0–3 éves
korig. Kossuth, 2800 Ft

VALLÁS

vallás

AAvviillaaii  SSzzeenntt  TTeerréézz: Versek + A lélek kiáltásai Istenhez. Eötvös, 1260 Ft
BBaarrtthh,,  KKaarrll: Ötven imádság. Kálvin, 480 Ft
BBaarrtthh,,  KKaarrll: Szemvillanások. Elgondolkodtató szövegek. Kálvin, 950 Ft
BBéékkyy  GGeelllléérrtt: Japán mozaik. Új Ember, 1800 Ft
CCrriissppiinnuuss,,  GGiillbbeerrttuuss: Egy zsidó és egy keresztény disputája a keresztény hitrôl. Jószöveg, 1490 Ft
HHaaaagg,,  HHeerrbbeerrtt: Csak aki változik, marad hû önmagához. A katolikus egyház alkotmányáért.
Bencés, 3450 Ft
HHeerrcczzeegg  PPááll: Krisztusról és az Egyházról szólók. Kálvin, 2700 Ft
HHiiddvvééggii  MMááttéé (szerk.): Boldog Salkaházi Sára. Emlékkönyv. Szt. István Társ., 2600 Ft
HHoorrttoobbáággyyii  CCiirriillll;;  VVaarrggaa  MMááttyyááss (szerk.): Psalterium Abbatis. Várszegi Asztrik pannonhalmi fôapát
60. születésnapjára. Pannonhalmi Fôapátság, 2450 Ft
AA  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  KKaatteekkiizzmmuussáánnaakk  KKoommppeennddiiuummaa. Szt. István Társ., 1300 Ft

LLoouuff,,  AAnnddrréé: A többi-kegyelem. A spirituális kísérés. Bencés, 1450 Ft
MMccLLoouugghhlliinn,,  SSeeáánn: A világ vallásai. Ventus Libro, 2980 Ft
RRóózzssaa  HHuubbaa (szerk.): Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás. Szt. István Társ., 2400 Ft
SSoouuddeenn,,  DDaavviidd: Zarándoklatok. Lélekemelô utazások. Athenaeum, 4990 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

hadtudomány

GGrraanntt,,  RR..  GG..:: Csaták. A fegyveres küzdelem 5000 éves története. Alexandra, 9999 Ft
SSwwooffffoorrdd,,  AAnntthhoonnyy: Bôrnyakúak. Egy tengerészgyalogos beszámolója az Öböl-háborúról és más
csatákról. Kelly, 2780 Ft
VVaassss  GGáábboorr: Nagy gázfegyver határozó. Direx Média, 4990 Ft

jog

FFööllddii  AAnnddrrááss;;  HHaammzzaa  GGáábboorr: A római jog története és institúciói. Tankönyvkiadó, 5800 Ft
KKiissss  BBaarrnnaabbááss: A jog egyenlôsége – az egyenlôség joga. Az egyenjogúság problémája a magyar
közjog fejlôdésében. JGYF, 3586 Ft
KKoovvááccss  PPéétteerr: Nemzetközi közjog. Osiris, 5500 Ft
SSzzûûrrööss  ÉÉvvaa (szerk.): ‘A cselekvés állama’. dr. Kiss István emlékkötet. Agroinform, 2500 Ft
TTrreemmmmeell  FFllóórriiáánn: Bizonyítékok a büntetôeljárásban. Dialóg, 3480 Ft

közgazdaságtan

CCrraaiinneerr,,  SSttuuaarrtt;;  DDeeaarrlloovvee,,  DDeess: Üzleti világatlasz. Biztos navigáció az üzlet viharos vizein. HVG,
7990 Ft
HHaarrffoorrdd,,  TTiimm:: A leleplezett gazdaság. Miért gazdagok a gazdagok és szegények a szegények –
és miért nem lehet soha tisztességes használt autót venni? HVG, 3600 Ft
LLeetteennyyeeii  LLáásszzllóó: Településkutatás I. Módszertani kézikönyv. Új Mandátum, Ráció, 3000 Ft
LLeetteennyyeeii  LLáásszzllóó (szerk.): Településkutatás II. Szöveggyûjtemény. Új Mandátum, Ráció, 3000 Ft
ZZaaggaarree,,  FFrraannkk  CC.: Játékelmélet. Fogalmak és alkalmazások. Helikon, 2290 Ft

kriminológia

FFrreeeehh,,  LLoouuiiss  JJ.: Az FBI fônöke voltam. JLX, 2399 Ft
SScchhmmiiddtt  AAttttiillaa: Bûnösök és titkosszolgák. Athenaeum, 2290 Ft

néprajz, népszokások

BBeeiinnsscchhrróótthh  KKáárroollyy: Nem ütik a vôfélyt agyon! Athenaeum, 1990 Ft
FFeellffööllddii  LLáásszzllóó;;  KKaarrááccssoonnyy  ZZoollttáánn (szerk.): Magyar táncfolklorisztikai szöveggyûjtemény II./.
Európai Folklór Int., 3480 Ft
KKóókkaa  RRoozzáálliiaa: Bételjesítem Isten akaratját... A lészpedi szent leány látomásai. L’Harmattan, 2300 Ft
KKoommjjáátthhyy  IIssttvváánn: A Hortobágy krónikája. Attraktor, 2400 Ft
MMeezzeeii  TTaammááss: Magyar mondák. Válogatás a magyar mondavilág gyöngyszemeibôl. Aquila, 1000 Ft
SSiikkooss  LLáásszzllóó: Vôfélykönyv. BBS, 970 Ft

oktatás-nevelés

11001199  ggyymmbbaallll  jjááttéékk  ééss  ggyyaakkoorrllaatt. Kézikönyv tanároknak, edzôknek. Dialóg, 3480 Ft
AAnnddóócczzii  BBaalloogghh  ÉÉvvaa;;  KKuullccssáárr  MMaarriiaannnnaa  eett  aall (szerk.): Megszelídített történetek. A Százholdas
Pagonytól Roxfortig. Könyvmolyképzô, Somogyi Kvtár, 1499 Ft
BBaalliippaapp  FFeerreenncc (szerk.): Az illegitim andragógusképzés megteremtôje. In memoriam Durkó
Mátyás (1926–2005). M. Mûv. Int., 1800 Ft
BByyrroonn,,  TTaannyyaa;;  BBaavveeyyssttoocckk,,  SSaacchhaa: Kicsi angyalkák. Nélkülözhetetlen kézikönyv családi életünk
átformálásához, hogy a gyermekeinkkel eltöltött idô örömtelibb legyen. Alexandra, 1599 Ft
FFaalluuss  IIvváánn: A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat, 2480 Ft
FFaalluuss  IIvváánn (szerk.): Miért jó egy alternatív iskola? Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium
pedagógiai hatásrendszerének empirikus vizsgálata. Gondolat, 3980 Ft
FFüüzzeessiinnéé  KKaazziinncczzii  ZZssuuzzssaannnnaa;;  RRiiddzzii  GGiizzeellllaa  eett  aall.: Informatika kisiskolásoknak 3. Módszertani
kézikönyv. Tankönyvkiadó, 890 Ft
HHoorrvváátthh  IImmrree (szerk.): Pályaválasztás, továbbtanulás 2007. A továbbtanulás, iskolaválasztás
tudnivalói. OKKER, 1300 Ft
KKáárrppááttii  GGyyöörrggyy (szerk.): Tájékoztató központi felvételire készülô általános iskolásoknak. Panem,
1590 Ft
KKaasstt,,  VVeerreennaa: A személyiség születése. Szülôkomplexus, leválás, önálló én. Park, 1900 Ft
KKeelleemmeenn  EElleemméérr;;  FFaalluuss  IIvváánn (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébôl 2005.
Mûszaki, 3620 Ft
KKeerrbbeerr  ZZoollttáánn (szerk.): Hidak a tantárgyak között. Kereszttantervi kompetenciák és tantárgyközi
kapcsolatok, 2005. OKI, 2200 Ft
KKóóssaa  BBaarrbbaarraa;;  SSiimmoonn  MMáárriiaa (szerk.): Új vizsga – új tudás? Az új érettségi hatása – az isko-
lakezdéstôl a záróvizsgáig. OKI, 2200 Ft
KKoovvááccss  JJuuddiitt: Magyar–angol kéttannyelvû általános iskolai programok  közoktatásunkban.
Eötvös, 2100 Ft
KKoozzmmaa  TTaammááss: Az összehasonlító neveléstudomány alapjai. Új Mandátum, 2980 Ft
KKôôffaallvvii  TTaammááss: Informatikai alapismeretek a tanári mesterségre készülôk számára.
Tankönyvkiadó, 1500 Ft
KKôôppaattaakkiinnéé  MMéésszzáárrooss  MMáárriiaa (szerk.): A szervezetfejlesztés jó gyakorlatai. Az átalakuló speciális
intézmények. OKI, 2200 Ft
LLuutttteerr--WWaalltthheerr,,  MMaarrttiinnaa;;  SSttoocckk,,  AAnnttjjee: Élménypályák a tornateremben. Játékok, gyakorlatok,
ötletek, technikák. Dialóg, 1980 Ft
MMaayyeerr  JJóózzsseeff (szerk.): Egymásra utalva. Bevezetés a mentorálás gyakorlatába. OKI, 2200 Ft
PPaalloottááss  ZZoollttáánn (szerk.): Önkormányzat és közoktatás 2005. OKI, 1600 Ft
SSzziilláággyyii  VViillmmooss: Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés. Athenaeum, 2490 Ft
SSzziilláággyyiinnéé  HHooddoossssyy  ZZssuuzzssaannnnaa: Általános iskolai idegennyelv-oktatás: történet, elemzés
(1945–1995). Eötvös, 2363 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2940 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési mód-
szert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetek-
szik az elôfizetés módszerével.

A Könyvhetet megrendelheti a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt

található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Az összeállítás a Könyvkeresô
adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a
www.konyvkereso.hu

honlapon tekinthetôk meg.

M
e
g
je

le
n
t 

k
ö
n
y
v
e
k



pénzügy

AAddóóvváállttoozzáássookk  22000066--22000077. Saldo, 2500 Ft
BBaalllláánnéé  NNaaggyy  KKaattaalliinn;;  PPaarróócczzaaii  PPéétteerrnnéé: Adó, illeték, társadalombiztosítás.  Példatár, teszt és
esettanulmány. Perfekt, 4990 Ft
BBeennkkôônnéé  DDeeáákk  IIbboollyyaa  eett  aall.: Pénzügyek. Tételvázlatok a mérlegképes könyvelôk szóbeli vizsgái-
hoz. Perfekt, 3200 Ft
BBiirrhheerr  IIlloonnaa  eett  aall.: Példatár a vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzéséhez. Perfekt,
3900 Ft
CCssáánnyyii  IIssttvváánn (szerk.): Közbeszerzési kézikönyv. A 2006-ban hatályos közbeszerzési törvénnyel.
Terc, 8600 Ft
DDaammooddaarraann,,  AAsswwaatthh: A befektetések értékelése. Panem, 7900 Ft

politika

FFeerrrryy,,  JJeeaann--MMaarrcc;;  TThhiibbaauudd,,  PPaauull: Vita Európáról. L’Harmattan, 2250 Ft
GGoouugghh,,  RRooggeerr: Kádár János jó elvtárs? JLX, 3599 Ft
GGyyôôrrii  SSzzaabbóó  RRóóbbeerrtt: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris, 3980 Ft
HHeeyyeerr,,  KKaarrll: A nemzetiszocializmus lénye és szándéka és a német nép sorsa. Ita Wegman Al.,
Natura-Bp., 3667 Ft
LLeejjeeuunnee,,  RReennéé: Politika és életszentség. Robert Schuman, Európa atyja. Új Ember, 2400 Ft
SSzzeesszzttaayy  ÁÁddáámm (szerk.): Együtt. Az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok. Lucidus,
3200 Ft
VVaarrggaa  LLaajjooss  MMáárrttoonn (szerk.): Erôk és terek. A válság napról napra, óráról órára. Népszabadság,
690 Ft

tankönyvek

1122  pprróóbbaaéérreettttssééggii  kkéémmiiáábbóóll (középszint). Maxim, 1680 Ft
BBáánnkkii  IIssttvváánn: Hogyan érettségizzek magyar nyelv és irodalomból? Közép- és emelt szint.
Típusfeladatok, megoldási módszerek, mintafeladatok. DFT-Hung., 1680 Ft
BBaarrttaa  ÁÁggnneess;;  BBaarrttaa  EErriikkaa: 12 próbaérettségi földrajzból (középszint). Maxim, 1680 Ft
BBéékkééssssyy  SSzziillvviiaa  eett  aall.: Matematika 7. Feladatgyûjtemény. Tankönyvkiadó, 907 Ft
BBéékkééssssyy  SSzziillvviiaa  eett  aall.: Matematika 7. Munkafüzet. Tankönyvkiadó, 803 Ft
DDeevveecczz  FFeerreenncc  eett  aall.: Informatika 9. Feladatlapok. Tankönyvkiadó, 560 Ft
GGeerrôôccss  LLáásszzllóó: Hogyan érettségizzek matematikából? Közép- és emelt szint. Új témakörök, típus-
feladatok, hasznos módszerek. DFT-Hung., 1680 Ft
HHeerrcczzeeggnnéé  VVaarrggaa  IIlloonnaa;;  HHoollzzggeetthháánn  KKaattaalliinn: Kémia 10. Munkafüzet. Tankönyvkiadó, 736 Ft
KKáárráásszz  PPéétteerr;;  SScchhnneeiiddeerr  FFeerreenncc: Adatvédelem. Tömörítôk és vírusvédelem. Munkatankönyv.
APC, 792 Ft
PPeettzz  GGyyöörrggyy: Feladatgyûjtemény Madocsai László Irodalom a középiskola 10. évf. számára c.
könyvéhez. Tankönyvkiadó, 1130 Ft
SScchhnneeiiddeerr  FFeerreenncc: Excel. Táblázatkezelési alapok. Munkatankönyv. APC, 792 forint
SScchhnneeiiddeerr  FFeerreenncc: Windows. Operációs rendszer alapok. Munkatankönyv. APC, 727 Ft
SScchhnneeiiddeerr  FFeerreenncc: Word. Szövegszerkesztési alapok. Munkatankönyv. APC, 792 Ft
SSzzáárraayy  MMiikkllóóss: Hogyan érettségizzek történelembôl? Közép-és emelt szint. Térkép- és
ábraelemzés, típusfeladatok, forráselemzés. DFT-Hung., 1680 Ft

társadalomtudományok

BBáánnyyaaii  EEmmôôkkee (szerk.): Szupervízió és tereptanítás a szociális munkában. Válogatás az angol
nyelvû irodalomból. Hilscher R. Szociálpol. Egyes., 1800 Ft
EEddwwaarrddss,,  GGrriiffffiitthh: Az ‘anyag’ természete. Drogok... és miért nyúlnak hozzá oly sokan? Napvilág,
2300 Ft
FFoouuccaauulltt,,  MMiicchheell: Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések foucault-i per-
spektívából. L’Harmattan, 1800 Ft
KKaarriikkóó  SSáánnddoorr (szerk.): Gazdaság és/vagy kultúra? Gondolat, 2450 Ft
KKoolloossii  TTaammááss;;  TTóótthh  IIssttvváánn  GGyyöörrggyy  eett  aall.: Társadalmi riport, 2006. TÁRKI, 2890 Ft
KKoovvááccss  JJáánnooss: Társadalompolitika, szociálpolitika. Agroinform, 2800 Ft
LLáázzáárr  KKoovvááccss  ÁÁkkooss: Önfeladás és megmaradás. Vallásos értelmiség Magyarországon 1948–1991
között. Osiris, 2180 Ft
SSzzáánnttóó  ZZoollttáánn: Analitikus szemléletmódok a modern társadalomtudományban. Helikon, 2990 Ft
TTaammaassii  MMiihháállyy: A változó agrárvilág fél évszázada. Szociográfiai riportok, tanulmányok,
1957–2006. Bába, 1092 Ft
TTeerreessttyyéénnii  TTaammááss: Kommunikációelmélet. Typotex, 4200 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNY

állattan

HHaammmmoonndd,,  PPaauullaa: Veszélyeztetett állatok atlasza. Földünk fenyegetett vadvilága. Elektra, 4900 Ft
OO’’SShheeaa,,  MMaarrkk: A világ mérges kígyói. Athenaeum, 5990 Ft

biológia

JJéékkeellyy  GGáássppáárr: Mester, ébren vagy? Beszélgetések a genetikáról, az egyedfejlôdésrôl és az
evolúcióról. Kalligram, 3000 Ft

csillagászat

HHoorrvváátthhnnéé  SSiipptteerr  JJuuddiitt: A Föld és a világegyetem. Az univerzum titokzatos világa. Graph-Art,
1450 Ft
KKeerrrroodd,,  RRoobbiinn: Képes világegyetem. Útikalauz a világmindenség megértéséhez. Gabo, 5500 Ft

földtan és ôslénytan

CCssiiccssaayy  AAllaajjooss: Szlovákia védett ásványai és kövületei. Lilium Aurum, 1980 Ft
RRaakkááccss  EEsszztteerr (szerk.): Dinoszauruszok. Képes ismerkedés a dinoszauruszokkal. Graph-Art,
1450 Ft

környezetvédelem

VVaarrggaa  AAttttiillaa;;  MMoonnoossttoorrii  AAnniikkóó (szerk.): Tanulás a fenntarthatóságért. Oktatáskut. Int., 1500 Ft

matematika

KKoovvááccss  IIlloonnaa;;  SSzzaammaarraasszz  VVeerraa  ZZooee: Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, 2000 Ft
SSzzeenntteelleekkiinnéé  PPáálleess  IIlloonnaa: Analízis feladatgyûjtemény. Tankönyvkiadó, 4000 Ft

meteorológia

LLiiggeettvváárrii  FFeerreenncc (szerk.): Felmelegedés és vizeink. Válogatott írások. Agroinform, 1500 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

állattenyésztés és állatorvostudomány

BBéékkééssii  JJóózzsseeff (szerk.): A ló- és pónitartás nagykönyve. Gold Book, 4999 Ft

barkácsolás

BBáálliinntt  JJúúlliiaa: Csuhéfonás. Kosarak, dobozok. Cser, 798 Ft
BBaarrnnddeenn,,  BBeettttyy: A hímzés bibliája. Alexandra, 3499 Ft
GGeecckkoo,,  KKeecckk: Kavicsfigurák. Cser, 798 Ft
HHoorrvváátthhnnéé  OOrroosszz  MMáárrttaa: Albumkészítés. Scrapbooking. Cser, 798 Ft
KKiipppp,,  AAnnggeelliikkaa: Filigránok. Cser, 798 Ft
KKoonnttrraa  BBeeaattrriixx: Spatulaállatkák. Cser, 798 Ft
KKoovvááccss  ZZssoolltt: Üvegfestés. Minták a gyerekszobába. Cser, 798 Ft
NNiicchhoollssoonn,,  SSuuee: A világ mûvészete. Ötletek a világ minden részérôl, melyek segítségével
meglepheted családodat és barátaidat. Alexandra, 999 Ft
RRoobbiinnss,,  DDeerrii: Különleges hatások. Alkoss izgalmas és bolondos képeket szokatlan módon.
Alexandra, 999 Ft
TTüüsskkééss  TTüünnddee: Szalmadíszek. Cser, 798 Ft
VVooggeellbbaacchheerr,,  MMaarrggaarreettee: Karácsonyi papírhajtogatás. Cser, 798 Ft

betegápolás és gyermekgondozás

OOrreennsstteeiinn,,  JJuulliiaann: 365 ötlet kezdô szülôknek. A baba elsô éve. Alexandra, 1999 Ft
TTssiiaarraass,,  AAlleexxaannddeerr: Csodálatos utazás: a fogantatástól a születésig. IMIX-Hung., 8980 Ft

egészség és higiénia

BBeennttlleeyy,,  EElliieeaann (szerk.): A masszázs nagykönyve. A test kezelése, a lélek gyógyítása. Alexandra,
3999 Ft
BBooiirroonn,,  MMiicchheellee;;  PPaayyrree--FFiiccoott,,  AAllaaiinn: Homeopátia a mindennapi gyakorlatban. SpringMed, 2980 Ft
FFeekkeettéénnéé  BBookkoorr  KKaattaalliinn: Gyógyíthatatlan? Mozgásszervi betegségek. Bethesda Tó, 1970 Ft
GGllüücckk,,  WWaalltteerr: Homeopatika. Homeopátiás sürgôsségi házi gyógyszertár. Partvonal, 2999 Ft
GGöömmöörr  BBééllaa: A magyar balneológia aranykora. Az egyesület elsô ötven éve. GMR, 1901 Ft
HHoobbddaayy,,  RRiicchhaarrdd: Gyógyító nap. Szukits, 1790 Ft
HHoolltt,,  SSuussaannnnaa: GI-étrend. Könnyû fogások a karcsúság és az egészség megôrzéséhez. Aréna
2000, 3990 Ft
NNeeuummaannnn,,  GGeeoorrgg: Sportolók táplálkozása. Táplálkozásélettan, edzésterhelés. Dialóg, 3480 Ft
OOddyy,,  PPeenneellooppee: Gyógynövények a holisztikus gyógyításban. Saxum, 2800 Ft
PPaauullii,,  MMiicchheellllee: Káma-szútra a természetben. A szenvedélyes szabadtéri szerelmeskedés
fényképes útmutatója. Gabo, 3990 Ft
SSzzaabbóó  NNoorrbbeerrtt;;  VVáárrhheellyyii  GGáábboorr  eett  aall..: Lelki problémák és gyógyításuk. Bach-virágterápia a min-
dennapokban. Virágesszencia, 4900 Ft
TTóótthh  GGáábboorr: Beteg táplálékaink. A szalmonellától a madárinfluenzáig – és azon túl. Pilis-Vet, 2990 Ft

háztartás

110011  ööttlleett  aa  ffööllddsszziinnttrree. Konyhák, étkezôk és nappalik. Alexandra, 1499 Ft
BBaarrnnddeenn,,  BBeettttyy: A horgolás bibliája. Alexandra, 3499 Ft
JJeeffffrriieess,,  DDeennnniiss: Padlóburkolatok. Minden, amit a padlóburkolatokról tudni kell. Cser, 3998 Ft
PPaarrrryy--JJoonneess,,  MMaarriiaa: A kötés bibliája. Több mint 250 hagyományos és újszerû kötésminta
fényképe, könnyen követhetô ábrákkal. Alexandra, 3499 Ft

jármûvek

EEddssaallll,,  LLaarrrryy: Legendás autók. Az autótörténelem legkiemelkedôbb gyártmányai a kezdetektôl
napjainkig. Alexandra, 8999 Ft

mezôgazdaság

BBuurrggeerrnnéé  GGiimmeess  AAnnnnaa;;  SSzzéépp  KKaattaalliinn: Az egyéni (családi) mezôgazdasági üzemek gazdasági
helyzete napjainkban. Agroinform, 2100 Ft

öltözködés, viselet

AAddaammss,,  MMiicchhaaeell: Nyakkendôk könyve. A nyakkendôkötés mûvészete. 
K.u.K., 2400 Ft
HHeennddeerrssoonn,,  VVeerroonniiqquuee;;  HHeennsshhaaww,,  PPaatt: Találd meg a színeidet! Változtasd meg külsôdet – változ-
tasd meg az életedet! Gabo, 3590 Ft

orvostudomány

BBeellllaammyy,,  DDaavviidd;;  BBrrooookkeerr,,  RRaacchheell: COPD az alapellátásban. SpringMed, 3450 Ft
BBNNOO--1100  zzsseebbkköönnyyvv. Betegségek Nemzetközi Osztályozása, tizedik revízió. Gyakori kódok
betûrendes mutatója. Animula, 1590 Ft
CCaayyttoonn,,  HHaarrrryy;;  GGrraahhaamm,,  NNoorrii  eett  aall.: Alzheimer-kór és a demencia egyéb fajtái. SpringMed, 2490 Ft
ÉÉbbeerrtt  JJeennôô: Vigyázat: orvos! Hogyan gyógyuljak meg a kezelés ellenére? Mérték, 3699 Ft
GGoorrddoonn,,  RRiicchhaarrdd  AA.: Nagy orvosi baklövések. “Az orvosok olyan hivatásos gyilkosok, akiknek
errôl diplomájuk van.” Alexandra, 1499 Ft

sajtó

11995566  ssaajjttóójjaa. Válogatás. Geopen, 2990 Ft
TTiisscchhlleerr  JJáánnooss (szerk.): Budapestrôl jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú nemzetközi
sajtóban. Válogatás. 1956-os Int., 5990 Ft

szakácskönyvek

CCsseerrii  MMáárriiaa (szerk.): A grillezés bibliája. Egyetlen kötetben a grillezés minden fogása. Alexandra,
4999 Ft
FFlleeeettwwoooodd,,  JJeennnnii: Villámkonyha. Jószöveg, 6990 Ft
HHaallmmooss  MMóónika: Burgonyás ételek. Újhold, 1155 Ft
HHoorrvváátthh  IIlloonnaa,,  FF.: Házi sütemények. Totem Plusz, 498 Ft
MMuurrrriinn,,  OOrrllaannddoo (fôszerk.): 101 olcsó étel. Kipróbált és bevált receptek. Alexandra, 1499 Ft
MMuurrrriinn,,  OOrrllaannddoo (fôszerk.): 101 vegetáriánus étel. Kipróbált és bevált receptek. Alexandra, 1499 Ft
OOlliivveerr,,  JJaammiiee: Olasz kaják. Park, 5500 Ft
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PPiizzzzaa,,  lleeppéénnyy,,  qquuiicchhee  ééss  ttáárrssaaiikk. Elektra, 1290 Ft
SSttaahhll  JJuuddiitt: Végre otthon! Családi ebédek, baráti vacsorák, ünnepi ételek. Kulinária, 3900 Ft
UUnnggvváárryy  RReennááttaa,,  WW.: A kismama babakonyhája. Sanoma Bp., 3600 Ft

számítástechnika

BBaacczzoonnii  PPááll: Egyszerûen: Microsoft Office Excel 2003. Panem, 1600 Ft
BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Ötletek és tanácsok Windows felhasználóknak (CD melléklettel). BBS, 1970 Ft
BBeennkkôô  TTiibboorrnnéé;;  TTóótthh  BBeerrttaallaann: Free Pascal. ComputerBooks, 3300 Ft
BBôôggeell  GGyyöörrggyy  eett  aall.: Blogvilág. Egy mûfaj születése. HVG, 3200 Ft
HHaarrrriiss,,  SSiimmoonn;;  RRoossss,,  JJaammeess: Kezdôkönyv az algoritmusokról. Szak, 8000 Ft
MMaakkssiimmcchhuukk,,  RRoobbeerrtt  AA..;;  NNaaiibbuurrgg,,  EErriicc  JJ.: UML földi halandóknak. Kiskapu, 3980 Ft
NNóóggrrááddii  LLáásszzllóó: Word XP alapokon. ECDL szövegszerkesztés modul. Nógrádi PC Suli, 1290 Ft
PPéétteerryy  KKrriissttóóff: Képfeldolgozás Corel PHOTO-PAINT programmal. Mûszaki, 1980 Ft
PPeettrreelleeyy,,  NNiicchhoollaass;;  BBaaccoonn,,  JJoonnoo: Linux asztali gépen. Kiskapu, 4980 Ft
RRoooonneeyy,,  AAnnnnee: Táblázatok, grafikonok és diagramok. Fedezd fel, mire jó az adatbáziskezelés.
Alexandra, 999 Ft
SSzziieebbiigg  AAnnddrreeaa (fôszerk.): Az ICT-piac nagykönyve. Vogel Burda, 4000 Ft

MÛVÉSZET, SPORT

építészet és várostervezés

BBaaggyyiinnsszzkkii  ZZoollttáánn: Magyar kastélyok (magyar, angol, német ny.). TKK, 6000 Ft

fényképészet

CCsseepprreeggii  MMiikkllóóss;;  TToollvvaallyy  FFeerreenncc: Tibetben a lélek. Kelet, 5950 Ft
EEöörrssii  LLáásszzllóó (szerk.): Pesti srácok. Portrék 1956-ból. Stencil, 3700 Ft
GGeeddddeess,,  AAnnnnee: Kinn a kertben. Alexandra, 4999 Ft
TTaammáássii  GGáábboorr (szerk.): Abaligettôl Bükkösdig. Nap, 3000 Ft
VViinnccee  MMááttyyááss (fôszerk.): Kor-képek, 1956. MTI, 6900 Ft

film és televízió

BBóóddyy  GGáábboorr: Egybegyûjtött filmmûvészeti írások I. Akadémia, 3880 Ft

mûvészet, általában

BBiisscchhooffff,,  UUllrriicchh: Munch. Képek életrôl és halálról. Benedikt Taschen, 2275 Ft
BBooyyllee,,  DDaavviidd: Reneszánsz. Képzômûvészeti, 3700 Ft
DDeeiicchheerr,,  SSuussaannnnee: Mondrian. Benedikt Taschen, 2275 Ft
DDuuqquueessnnee,,  JJaaccqquueess: A szûznek neve Mária. Officina ‘96, 6500 Ft
EEppeerrjjeessssyy  LLáásszzllóó (szerk.): Madonna ábrázolások a festészetben. Ventus Libro, 2800 Ft
EEppeerrjjeessssyy  LLáásszzllóó (szerk.): Rembrandt. Ventus Libro, 2400 Ft
HHaajjnnaall  GGaabbrriieellllaa (szerk.): Rodin. Ventus Libro, 2400 Ft
LLaammbbeerrtt,,  GGiilllleess: Caravaggio. Benedikt Taschen, 2275 Ft
LLeeee,,  AAllaann: A Gyûrûk Ura vázlatkönyve. Európa, 4900 Ft
MMoollnnáárr  AAnnnnaa: A koreográfia ábécéje. Talajgyakorlatok koreográfiai tervezése a nôi tornában.
Tankönyvkiadó, 4800 Ft
NNéérreett,,  GGiilllleess: Michelangelo. Benedikt Taschen, 2275 Ft
RRoobbiinnss,,  DDeerrii: Sablonok és lenyomatok. Fantasztikus ötletek, modellekhez, képeslapokhoz,
képekhez és díszítéshez. Alexandra, 999 Ft
SScchhuurriiaann,,  WWaalltteerr: Fantasztikus mûvészet. Benedikt Taschen, 2275 Ft
WWoollff,,  NNoorrbbeerrtt: Velázquez. Spanyolország festôje. Benedikt Taschen, 2275 Ft
ZZssoollnnaayy  aa  nnaaggyyvviilláággbbóóll. Gyugyi László gyûjteménye. Helikon, 9990 Ft

színház

KKoollttaaii  TTaammááss: Maszk és meztelenség. Színházi tanulmányok és kritikák. Palatinus, 2800 Ft

zene

BBóónniiss  FFeerreenncc: Élet-képek: Bartók Béla. Balassi, 8450 forint
DDiimmeerryy,,  RRoobbeerrtt: 1001 lemez, amit hallanod kell, mielôtt meghalsz. Gabo, 9999 Ft
JJáávvoorrsszzkkyy  BBééllaa  SSzziilláárrdd;;  SSeebbôôkk  JJáánnooss: A magyarock története 2. Az újhullámtól az elektronikáig.
Népszabadság, 6250 Ft
MMöörriikkee,,  EEdduuaarrdd: Mozart prágai utazása. Európa, 1900 Ft
SSttaannlleeyy,,  JJoohhnn: Klasszikus zene. Mesterek és mestermûvek a kezdetektôl napjainkig. Kossuth,
7990 Ft

NYELVTUDOMÁNY, IRODALOMTUDOMÁNY

irodalomtudomány

CCzziirráákkii  ZZssuuzzssaannnnaa: Az erdélyi szászok története + Erdélyi szász irodalomtörténet. IMEDIAS, 1943 Ft
KKaabbddeebbóó  LLóórráánntt: ‘Ritkúl és derûl az éjszaka’. Harc az elégiáért. Csokonai, 1800 Ft
LLaaiikk  EEsszztteerr;;  HHaannttii  KKrriisszzttiinnaa (szerk.): A magyar irodalom évkönyve 2005. Széphalom, 2600 Ft
MMeesstteerrhháázzii  MMáárrttoonn: Ír ember színpadon. Liget, 3000 Ft
PPaapp  MMiikkllóóss: A borhimnuszok világa. Oskar, 3750 Ft
TTaassnnááddii  AAttttiillaa: Akit a sorsok kultúrába löktek. Bölöni György, a kritikus. Argumentum, 1200 Ft

nyelvtudomány

CCoommrriiee,,  BBeerrnnaarrdd;;  MMaatttthheewwss,,  SStteepphheenn  eett  aall.: A nyelvek világatlasza. A világ nyelveinek eredete és
fejlôdése. Kossuth, 6990 Ft
GGeenneettttee,,  GGéérraarrdd: Metalepszis. Az alakzattól a fikcióig. Kalligram, 1400 Ft
KKöörrmmeennddii  LLaajjooss;;  SSaarruussii  MMiihháállyy: Körmendi és Sarusi szabad csapat. Barbaricum, 1000 Ft
MMéésszzööllyy  DDeezzssôô: Francia ég alatt. General Press, 2500 Ft
PPrraazznnoovvsszzkkyy  MMiihháállyy: Pósa Lajos, a szelíd költô. Siker x, 1750 Ft
VVaassss  LLáásszzllóó: Színek és képek. A több mediális összetevôbôl felépített kommunikátumok
megközelítéséhez. JGYF, 2774 Ft

FÖLDRAJZ, TÖRTÉNELEM

életrajz, önéletrajz

BBaaggoollyy  IIlloonnaa: Híres felfedezôk. Híres utazók és felfedezôk nyomában. Graph-Art, 1450 Ft
BBaannnneerr  ZZoollttáánn: Albert László. Mentor, 2730 Ft

BBaarrllaayy,,  SStteepphheenn: Menekülés és megérkezés. K.u.K., 2400 Ft
BBeennvveennuuttoo  CCeelllliinnii  éélleettee. Európa, 4500 Ft
BBööddôôkk  ZZssiiggmmoonndd: Magyar feltalálók a hírközlés történetében. Nap, 2250 Ft
CCaabbaannnnee,,  PPiieerrrree: Rembrandt. Aquila, 5900 Ft
CCaabbaauudd,,  JJuuddiitthh: A rabbi, aki felismerte Krisztust. Eugenio Zolli élete. Új Ember, 1400 Ft
DDeevvyynncckk,,  DDaanniiééllee: Lautrec. Aquila, 5900 Ft
FFrraannkk  TTiibboorr (szerk.): Honszeretet és felekezeti hûség. Wahrmann Mór, 1831–1892. Argumentum,
5500 Ft
GGeerrggeellyy  AAnnddrrááss: Széchenyi István. Kalligram, 2000 Ft
GGhheeddddoo,,  PPiieerroo: Egyszerûen szentek. A Gheddo házaspár élete. Új Ember, 2400 Ft
GGöömmöörr  BBééllaa: Szemben az árral. László Károly portréja. GMR, 1950 Ft
GGrröössssiinngg,,  SSiiggrriidd--MMaarriiaa: Rudolf trónörökös. Gabo, 2190 Ft
HHeeyymmaannnn,,  DDaavviidd  CC.: Az asszony, akit úgy hívtak, Jackie. Exkluzív életrajz Jacqueline Kennedy
Onassziszról. JLX, 2690 Ft
KKaacczzoorroowwsskkii,,  AAlleekkssaannddeerr: Életjáték. Történet Bohumil Hrabalról. Európa, 2200 Ft
KKeerréénnyyii  TTaammááss: Szívügy. Egy amerikai orvos magyar emlékei. Szeged-’56-New York
Könyvklub, 2800 Ft
KKoonncczz  OOrrssoollyyaa: Hullámvasút. A sárkányos lány lent és lejjebb. Európa, 1800 Ft
MMéérraayy  TTiibboorr: Nagy Imre élete és halála. noran, 3490 Ft
NNeewwllaanndd,,  SSoonnyyaa (szerk.): Híres és hírhedt személyiségek. Ventus Libro, 2980 Ft
PPoollggáárr  ÁÁrrppáádd: Polgársors. Alexandra, 2990 Ft
PPoorrtteerr,,  AAnnnnaa: Fénytörések. Családom történetei és nemtörténetei. Helikon, 3490 Ft
SSaassss  SSyyllvviiaa: A belsô hang. Kairosz, 3800 Ft
SSzzaabbóó  IIssttvváánn: Fûzôláncon. Agroinform, 1900 Ft
TThhiiéébbaauutt,,  DDoommiinniiqquuee: Botticelli. Aquila, 5900 Ft
WWeehhnneerr  TTiibboorr: Wagner Nándor. A filozófus szobrász. Holnap, 6500 forint
WWiillkkiinnssoonn,,  PPhhiilliipp: Gandhi. Geographia, 2950 Ft
WWiillssoonn,,  WWiilllliiaamm  SSccootttt: A magányos szamuráj. Miyamoto Musashi élete. Lunarimpex,
2880 Ft

mûvelôdéstörténet

AAbbddeelloouuaahhaabb,,  FFaarriidd: Utazók és kalandorok. Fél évezred világjáróinak képes útinaplóiból.
Officina ‘96, 6950 Ft
BBaatthhóó  EEddiitt,,  HH..;;  UUjjvváárryy  ZZoollttáánn  eett  aall. (szerk.): Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet
Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jász Múz., 3500 Ft
CCoommttee,,  FFeerrnnaanndd: Istenek és hôsök. A világ mitológiái. Corvina, 9900 Ft
EEnnyyeeddii  GGyyöörrggyy;;  HHoorrvváátthh  GGyyuullaa (szerk.): Magyar tudománytár 6. Kultúra. Kossuth, 8900 Ft
GGrreeggoorryy,,  AAuugguussttaa: Istenek és harcosok. Ír mítoszok és legendák. General Press, 4800 Ft
HHööllllmmaannnn,,  TThhoommaass  OO.: A Selyemút. Corvina, 1600 Ft
MMaaccNNuullttyy,,  KKiirrkk: A szabadkômûvesség jelképei, titkai, jelentôsége. Kossuth, 7500 Ft
MMaattvveejjeevviiccss,,  PPrreeddrraagg: A Földközi-tenger. Tájak, népek, kultúrák. Corvina, 3500 Ft
MMiillllss,,  AAlliiccee (szerk.): Mitológia. Mítoszok, mondák és legendák. Kossuth, 11900 Ft
OOrrbbáánn  FFeerreenncc: A zsidó kultúra nyomában a Kárpát-medencében (magyar-angol ny.). Makkabi,
2400 Ft
RRaajjssllii  EEmmeessee: Szörnyek könyve. Görög mitológia. Móra, 2490 Ft
SSiiggnniieerr,,  JJeeaann--FFrraannccooiiss (szerk.): Titkos társaságok. Athenaeum, 6990 Ft
SSzzeerreeppii  EErriikkaa: Görög mitológia. Istenek, félistenek, földi halandók... Aquila, 1000 Ft
WWoooodd,,  MMiicchhaaeell: A trójai háború nyomában. A legenda mélyreható történelmi elemzése. Alexandra,
2699 Ft

történelem

AAssppeerrjjáánn  GGyyöörrggyy: Csapataink harcban állnak. 1956 regénye. Digital Reality, 3290 Ft
BBeerrttmmaann,,  SStteepphheenn: Élet az ókori Mezopotámiában. Gold Book, 2999 Ft
BBíírróó  DDoonnáátt: Szászrégen és vidéke. Mentor, 1785 Ft
BBrraannddtt,,  HHaarrttwwiinn: Az ókor alkonya. A kései Római Birodalom története. Corvina,
1600 Ft
CCssuurrkkaa  GGeerrggeellyy;;  GGyyaarrmmaattii  DDeezzssôô: 1956 – Ahol mi gyôztünk. Aréna 2000, 4980 Ft
CCzziibboorr  JJóózzsseeff: Viharok szárnyán. A deáki református keresztyén egyházközség története.
Kalligram, 2000 Ft
DDeenntt,,  BBoobb: Budapest 1956. A dráma színterei. Mi történt? Hol? Miért? Európa, 2800 Ft
DDoonnáátt  ÁÁrrmmiinn: Búcsú Recsktôl. Oskar, 2980 Ft
EEöörrssii  LLáásszzllóó;;  SSzzeennttppéétteerryy  TTiibboorr: 1956 mártírjai – 225 kivégzett felkelô. Budapest a forradalom
napjaiban. Rubicon, 3990 Ft
FFeejjttôô  FFeerreenncc: 1956 a magyar forradalom. Az elsô népfölkelés a sztálini kommunizmus ellen.
Holnap, 2300 Ft
FFeejjttôô  FFeerreenncc: A magyar tragédia 1956. Kossuth, 2900 Ft
FFuurreett,,  FFrraannccooiiss: A forradalomról. Európa, 1500 Ft
KKaarrááddii  IIlloonnaa (szerk.): A magyarok története. Officina ‘96, 7990 Ft
KKeelllleerr  MMáárrkkuuss;;  MMoollnnáárr  AAddrriieennnnee  eett  aall.: A forradalom emlékezete. Személyes történelem.
1956-os Int., 5990 Ft
KKooppááttssyy  SSáánnddoorr: ‘Az igazat mondd, ne csak a valódit’. 1956. CET, 1950 Ft
KKôô  AAnnddrrááss: Melbourne 1956. M. Nemzet, 3960 Ft
LLuukkááccssyy  AAnnddrrááss: Angyal szállt le Budapestre. CET, 1950 Ft
MMuurrrraayy,,  JJoohhnn: Királygyilkosok – gyilkos királyok. Gabo, 2190 Ft
NNaaggyy  SSaarroollttaa,,  WW.: Vihartépett életek 1956. Kairosz, 2950 Ft
OOrrbbáánn  ÉÉvvaa: Amit ‘56-ról mindenkinek tudnia kell. A forradalom rövid története. Püski, 1956 Ft
PPlliinniiuuss  CCaaeecciilliiuuss  SSeeccuunndduuss,,  CCaaiiuuss: Panegyricus. Traianus császár dicsôítése. Lectum,
1500 Ft
RRaaddzziinnsszzkkiijj,,  EEddvvaarrdd: Az utolsó cár. II. Miklós élete és halála. Európa, 2800 Ft
RRéétthhllyy  ÁÁkkooss: Magyar forradalom 1956. Premier Média, 1750 Ft
RRhhooddeess,,  RRiicchhaarrdd: A halál mesterei. Az SS-Einsatzgruppék és a holokauszt feltalálása. Gold Book,
2499 Ft
SSiimmáánnddii  IIrréénn: ‘Nemzetközi sajtószemle’ a Szabad Európa Rádióban, 1956. október 22. –
november 10. Gondolat, 1890 Ft
SSzzaabbóó  ZZoollttáánn: 1956: korszakváltás. Osiris, 3800 Ft
SSzzaakkoollcczzaaii  AAttttiillaa (szerk.): 1956. Osiris, 8980 Ft
TTóótthh  DDóórraa: Magyar királyok és királynék. Történetek és adatok a magyar uralkodókról. Graph-Art,
1450 Ft
VViiggaa  GGyyuullaa;;  LLiisszzkkaa  JJóózzsseeff (szerk.): Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez
és néprajzához. Fórum, 3500 Ft
WWaarrnneerr,,  PPhhiilliipp: A második világháború titkos erôi. Gold Book, 2499 Ft
WWiillllmmootttt,,  HH..  PP.: A második világháború. Gabo, 7490 Ft
WWoooodd,,  MMiicchhaaeell: Az elsô civilizációk nyomában. Alexandra, 2699 Ft  
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SZÉPIRODALOM

gyermek- és ifjúsági könyvek

AAnnttaallffyy  EErrzzsséébbeett: Gombóc és a varázsdoboz. Antalfy Erzsébet meséi. Bába, 870 Ft
BBaaggoollyy  IIlloonnaa: Medvék. Kalandos utazás a mackók világában. Graph-Art, 1182 Ft
BBaarrbbeerr,,  SShhiirrlleeyy: Esti tündérmesék. Hét varázslatos történet. Egmont, 1799 Ft
BBaaxxtteerr,,  NNiiccoollaa: Édes álmok. Alexandra, 2499 Ft
BBeessssoonn,,  LLuucc: Arthur és a tiltott város. Cephalion, 2490 Ft
BBeetttteess  IIssttvváánn;;  BBaalláázzssyy  GGéézzaa: Hidegvölgyben. Virágversek – gyermekeknek. Lilium Aurum, 1200 Ft
BBrrooookkss,,  FFeelliicciittyy  eett  aall.. (szerk.): Gyermekenciklopédia. Patricia, 4499 Ft
BBrryyaanntt,,  RRoobbyynn: A mezei egér és a városi egér. Alexandra, 2499 Ft
CCaabboott,,  MMeegg: Misztikus szerelem. Ciceró, 1890 Ft
CCrruummmmeenneerrll,,  RRaaiinneerr: Óceánkutatás. Tessloff, 2370 Ft
DDiissppeezziioo,,  MMiicchhaaeell: Az optikai csalódások rejtélyei. Izgalmas kísérletek gyerekeknek. Alexandra,
999 Ft
FFaazzeekkaass  MMiihháállyy: Lúdas Matyi + Válogatott mûvek. Osiris, 780 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: A koppányi aga testamentuma. Móra, 1590 Ft
AA  ffoorrttééllyyooss  öörreegg. 99 magyar népmese. Officina ‘96, 5990 Ft
GGyyáárrffááss  EEnnddrree: Kössünk masnit, Brumi bátya! Ciceró, 1290 Ft
GGyyöörröökk  EEddiinnaa (szerk.): Az emberi test mûködése. Alexandra, 2999 Ft
HHuuyyggeenn,,  WWiill: A manók. Helikon, 4990 Ft
JJoohhnnssoonn,,  RRoobbiinn: A varázslatos babaház. Athenaeum, 4990 Ft
JJuunnkkeellmmaannnn,,  MMaarrccuuss: Gladiátorok. Az arénák harcosai. Tessloff, 2370 Ft
KKaammaarrááss  IIssttvváánn: Betlehembe kéne menni. Móra, 2190 Ft
KKoorrmmooss  IIssttvváánn: Mesék Vackorról. Osiris, 3980 Ft
KKuunnnnaass,,  MMaauurrii;;  KKuunnnnaass,,  TTaarrjjaa: Mikulás tizenkét ajándékot kap. Cartaphilus, 2500 Ft
LLaa  FFoonnttaaiinnee lleeggsszzeebbbb  mmeessééii. General Press, 3500 Ft
LLooeesscchhnniigg,,  LLoouuiiss  VV.: A Föld titkai. Izgalmas kísérletek gyerekeknek. Alexandra, 999 Ft
MMaarrsshhaallll,,  JJiillll: Jane Blonde a csodálatos csöpiKÉM. Egmont, 1799 Ft
MMiicchheellss,,  TTiillddee: Guszti maci kalandjai. General Press, 2000 Ft
MMiikkllóóss  GGyyuullaa  CCssaabbaa: Kisbakter az intézetben. Kráter, 1400 Ft
MMóórraa  FFeerreenncc: Egyszer egy királyfi. Móra, 1390 Ft
MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd: A kóró és a kismadár. noran, 1999 Ft
PPeettôôcczz  AAnnddrrááss: Csigaházi Eduárd. Móra, 1390 Ft
RRoobbiinnss,,  DDeerrii: Festészet. Bámulatos ötletek és technikák, hogy te is fantasztikus alkotásokat
készíthess. Alexandra, 999 Ft
RRoooonneeyy,,  AAnnnnee: E-mailek és multimédiás üzenetek. Tartsd a kapcsolatot a világgal mókás és
menô e-mailek, valamint weblapok segítségével. Alexandra, 999 Ft
SSccaarrrryy,,  RRiicchhaarrdd: Tesz-vesz város iskolája. Lilliput, 1890 Ft
SScchhrrööddeerr,,  PPaattrriicciiaa: Hôsies szerelem. Egmont, 1599 Ft
SSttiillttoonn,,  GGeerroonniimmoo: Játékok könyve. Alexandra, 1299 Ft
UUllllrriicchh,,  HHoorrtteennssee: Miért ne csókolózz. Egmont, 1699 Ft
VVaarráázzssllaattooss  ppiillllaannaattookk. Egmont, 3999 Ft
VViittéézz  AAnnnnaammáárriiaa: Barangolás az állatok világában. Alexandra, 1999 Ft
WWaarrdd,,  BBeecckk;;  CCrroowwssoonn,,  AAnnddyy: Nagy gépek. Gabo, 2590 Ft
WWeeiinnhhoolldd,,  AAnnggeellaa: A számok felfedezése. Scolar, 2950 Ft

költészet

AArraannyy  JJáánnooss: Balladák. Osiris, 620 Ft
BBaabbiittss  MMiihháállyy: S van-e hatalmasabb a gondolatnál? Babits Mihály füveskönyve. Lazi, 1500 Ft
BBáátthhoorrii  CCssaabbaa: A lírikus 123 epilógja. Babits-parafrázisok. Napkút, 1490 Ft
CCzziillcczzeerr  OOllggaa: Engedelmes planéták. Pro Pannonia, 1500 Ft
DDiiaann  VViikkttóórriiaa (szerk.): Tündérkert virágai. Erdélyi gyermekvers-antológia. Móra, 1980 Ft
GGeerreennddááss  PPéétteerr;;  FFaalluuddyy  GGyyöörrggyy Verseskötet CD-melléklettel. Helikon, 4990 Ft
HHaajjddrriikk--PPaattóó  JJóózzsseeff: Róka Rudi vegetáriánus lett. Vidám, verses gyermekmesék, nemcsak felnôt-
teknek. Divius Lux, 1750 Ft
LLoovváásszz  PPááll: Mecseki rapszódia. Pécs, 1956 ôszutó. Pro Pannonia, 1300 Ft
MMeelliioorriisszz  BBééllaa: Föld és föld között. Versek. Jelenkor, 1500 Ft
MMeesstteerrhháázzyy  BBaalláázzss: Szélen balzsam. Jelenkor, 1500 Ft
SSáárráánnddii  JJóózzsseeff: Birtokviszony. Barbaricum, 1500 Ft
SSvváábbeennsszzkkii  PPááll: A végtelenségig. Új versek. Accordia, 1690 Ft
SSzzaabbóó  LLôôrriinncc  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Palatinus, 1950 Ft
SSzzaabbóó  TT..  AAnnnnaa: Elhagy. Magvetô, 1990 Ft
TTéérreeyy  JJáánnooss: Ultra. Magvetô, 1990 Ft
TTóótthh  ÁÁrrppáádd  vváállooggaattootttt  vveerrsseeii. Osiris, 720 Ft
VVaarrggaa  RRuuddoollff: Versek. Saluton, 2600 Ft

naplók, levelek, riportok

BBaalláázzss  ZZssuuzzssaa;;  TToollvvaallyy  FFeerreenncc: Hiszek tehát vagyok. Tolvaly Ferenccel beszélget Balázs Zsuzsa.
Kairosz, 1500 Ft
BBeennkkeeii  IIllddiikkóó;;  PPeettrrááss  MMáárriiaa: Madárnyelven. Kairosz, 1500 Ft
CCzzuukkoorr  AAnnttaall: A forradalom közkatonái. Masszi, 2490 Ft
LLeennddvvaaii  VVeerraa: Dedikált példányok. Dura St., 3400 Ft
MMiicchhnniikk,,  AAddaamm: Harag és szégyen, szomorúság és büszkeség. Kalligram, 2500 Ft
OOlliivveerr,,  JJoooollss: Mínusz kilenctôl tizenkettôig. Egy kezdô kismama naplója. Park, 3500 Ft
SSeebbeessttyyéénn  LLáásszzllóó: Szárszó + Petôfi Párt + Magyar ôstörténet. Nap, 2850 Ft

szépirodalom

AAddyy  EEnnddrree: Az Élet-Halál Titkai. Ady Endre füveskönyve. Lazi, 1400 Ft
ÁÁgghh  IIssttvváánn: Októberi fogadalom. Nap, 2150 Ft
AAttwwoooodd,,  MMaarrggaarreett: A szolgálólány meséje. Lazi, 2800 Ft
BBaajjaajjaa,,  AAnnttoonníínn: Farkasszem. Romanetto farkasokról, emberekrôl és jelekrôl. Európa, 2500 Ft
BBaakkeerr,,  KKeeiitthh: Örökség. MIMA MUSIC, 2290 Ft
BBeennzzoonnii,,  JJuulliieettttee: Marie I. Az intrikus. Geopen, 2890 Ft

BBeennzzoonnii,,  JJuulliieettttee: Marie II. A szenvedélyes. Geopen, 2890 Ft
BBeerrnniiéérreess,,  LLoouuiiss  ddee: Don Emmanuel háborúja – avagy dél-amerikai exodus. Tericum, 2970 Ft
CChhaappmmaann,,  GGrraahhaamm: Egy hazug ember önéletrajza VI. Cartaphilus, 2800 Ft
CCrroonniinn,,  AArrcchhiibbaalldd  JJoosseepphh: A mesterdalnok. Alexandra, 2699 Ft
CCssééppllôô  FFeerreenncc: Azok a nehéz idôk. Történetek az 1940-es, 1950-es évekbôl. Lilium Aurum, 1540 Ft
DDeelliinnsskkyy,,  BBaarrbbaarraa: Tisztakék. Gabo, 1990 Ft
DDoorrtthh,,  DDiiaannaa: Mindent a szerelemért. Pallas Antikv., 960 Ft
DDuummaass,,  AAlleexxaannddrree,,  iidd.: A jávai orvos. Arión, 2390 Ft
DDuutteeuurrttrree,,  BBeennooiitt: A kislány és a cigaretta. Európa, 1900 Ft
EEnnqquuiisstt,,  PPeerr  OOlloovv: Blanche és Marie könyve. Európa, 2300 Ft
EErrnnyyeeyy  BBééllaa: Tapadós tangó. Athenaeum, 2990 Ft
EExxlleeyy,,  HHeelleenn: A házimunka sosincs kész. Alexandra, 1299 Ft
FFaarrssaanngg  KKáárroollyy: Én vagyok az élet. Jelenlét 2000’, 3500 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Kísértés. Lazi, 2200 Ft
GGááll  HHaalláásszz  AAnnnnaa: Hegyek – közel egymáshoz. Smart Contact, 1500 Ft
GGeerree  IIssttvváánn: Szelídek és vadak. Felsômagyarország, Szépírás, 1899 Ft
GGrreennddeell  LLaajjooss: Tömegsír. Kalligram, 2000 Ft
HHaammssuunn,,  KKnnuutt: Élettöredékek. Nagyvilág, 2000 Ft
HHaarrrriissoonn,,  IIaann: Híres párok enciklopédiája. Jószöveg, 5990 Ft
HHaawweess,,  AAnnnniiee: Extra szûz. Angol lányok, olasz konyha. Kelly, 2980 Ft
HHeeaatthh,,  LLoorrrraaiinnee: A grófné titka. Alexandra, 599 Ft
HHooffffmmaannnn,,  EE..  TT.. A.: A király menyasszonya. Attraktor, 1900 Ft
HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa: Kígyóasszony. IPC, 1500 Ft
HHuuggoo,,  VViiccttoorr: A nyomorultak I-II. Lazi, 4990 Ft
KKaarrááccssoonnyy  BBeennôô: Nyári délután a régi Fehérvárt. Összegyûjtött novellák. Kalota, 1995 Ft
KKaarrddooss  PPéétteerr;;  NNyyáárrii  GGáábboorr: Szabad nép. Szerepjáték. Jonathan Miller, 1980 Ft
KKeenneeaallllyy,,  TThhoommaass: Schindler listája. Lazi, 2800 Ft
KKeerrttéésszz  ÁÁkkooss: A Nap utcai fiúk. Ab Ovo, 1950 Ft
KKhhaaddyy: Megcsonkítottak és megalázottak. Dokumentumregény. Ikar, 2299 Ft
KKiiccuunnee: A szamuráj erényei (Itó könyve). Trajan, 2000 Ft
KKiissss  YYuuddiitt: Apám halálának nyara. noran, 2499 Ft
KKnniitttteell,,  JJoohhnn: El Hakim. Egy orvos regénye. General Press, 2800 Ft
KKoommáárr  JJóózzsseeff: Gyerekek a viharban. Jószöveg, 1590 Ft
KKoommoorr  AAnnddrrááss: Nászinduló. Múlt és Jövô, 3100 Ft
KKoonnrráádd  GGyyöörrggyy: Kôóra. noran, 3990 Ft
KKoosszzttoolláánnyyii  DDeezzssôô: Ilyen az ember... Kosztolányi Dezsô füveskönyve. Lazi, 1500 Ft
KKoovvááccss  MMaaggddaa: A gonosz asszony hagyatéka. Lilium Aurum, 2900 Ft
KKoovvááccss  PPéétteerr: Törmelék. Magvetô, 1990 Ft
KKöörrmmeennddii  LLaajjooss: Az álom fonákja. Válogatott írások. Barbaricum, 3500 Ft
KKöövveess  JJóózzsseeff (szerk.): Bölcsek ajándéka Neked. Gondolatok az év minden napjára.  K.u.K., 2600 Ft
KKrriissttóó  NNaaggyy  IIssttvváánn: „Itt élned, halnod kell” Pannon-Literatúra, 916 Ft
KKrrúúddyy  GGyyuullaa: Regények és nagyobb elbeszélések 3. Kalligram, 2700 Ft
KKuujjiirraaddoouu,,  MMiissaahhoo;;  MMiillkkyy,,  DD..JJ..  eett  aall.: Ai hercegnô 1. Útkeresés. GoodInvest, 1990 Ft
LLáázzáárr  EErrvviinn: A fehér tigris. Osiris, 2480 Ft
MMaaccGGrreeggoorr,,  KKiinnlleeyy: A csábítás mestere. Alexandra, 599 Ft
MMáárraaii  SSáánnddoorr: A forradalom elôérzete. 1956 Márai Sándor írásainak tükrében. Helikon, 2490 Ft
MMaassoonn,,  SSaarraahh: James hálójában. Alexandra, 2499 Ft
MMeezzeeii  AAnnddrrááss: Szerencsés Dániel. A ‘hunyorgó’ regénye 1956. Athenaeum, 1990 Ft
MMoollnnáárr  FFeerreenncc: A zenélô angyal. Lazi, 2000 Ft
NNyyíírrôô  JJóózzsseeff: Az elszántak. Lazi, 2000 Ft
OOllddffiieelldd,,  JJeennnnyy (vál.): Történetek lovakról és pónikról. Alexandra, 2999 Ft
PPaarrttii  NNaaggyy  LLaajjooss: A fagyott kutya lába. Magvetô, 2490 Ft
PPoollll,,  KKaatthheerriinnee: Viharfelhôk. Az örökösnô I. Alexandra, 1699 Ft
PPooppppeerr  PPéétteerr: Napidô. Húsz portré. Saxum, 2280 Ft
PPuuttnneeyy,,  MMaarryy  JJoo: Megtört szivárvány. General Press, 1990 Ft
QQuuiicckk,,  AAmmaannddaa: Az éj leple alatt. Maecenas, 1498 Ft
QQuuooiisstt,,  MMiicchheell: Önátadás. Anne-Marie naplója. Szt. István Társ., 1500 Ft
RRaauummeerr,,  AAlleexxaannddrraa: Lisa csak egy van. Ennél többet akarok. M&C, 1490 Ft
SSaakkaaii,,  SSttaann: Usagi Yojimbo 1. A rónin. Vad Virágok, 1490 Ft
SSeellbbyy,,  HHuubbeerrtt: Utolsó letérô Brooklyn felé. Cartaphilus, 2900 Ft
SSeelliinnkkoo,,  AAnnnneemmaarriiee: Desireé. Palatinus, 3200 Ft
SSeellll,,  CCoolllleeeenn (szerk.): Egy csésze vigasz tanároknak. Szívmelengetô történetek emberekrôl, akik
oktatnak, nevelnek és bátorítanak minket. Alexandra, 1299 Ft
SSeerrnnoo,,  WWoollff: A vándorsebész küldetése. Opus, 3490 Ft
SSiimmkkóó  GGyyöörrggyy (szerk.): Öngyilkosok szigete. Nyolcvannégy magyar író elbeszélése a XX. század
elejérôl. Eri, 4410 Ft
SSmmuuddjjaa,,  GGrraaddiimmiirr: Vincent és Van Gogh. Képregény. Nyitott Könyvmûh., 2980 Ft
SSpprriinngg,,  HHoowwaarrdd: Szerelmetes fiam. K.u.K., 3500 Ft
SStteeiiggeerr,,  BBrraadd;;  SStteeiiggeerr,,  SShheerrrryy  HHaannsseenn: Csodálatos elbeszélések állatokról. Lelkesítô és hôsies,
valóban megtörtént esetek. Alexandra, 1299 Ft
SStteeiiggeerr,,  BBrraadd;;  SStteeiiggeerr,,  SShheerrrryy  HHaannsseenn: Csodálatos elbeszélések gyerekekrôl. Lelkesítô és hôsies,
valóban megtörtént esetek. Alexandra, 1299 Ft
SStteennddhhaall,,  HHeennrrii  BBeeyyllee; Korcsmáros Pál et al.: Vörös és fekete. Képregény. Képes, 790 Ft
SSzzáávvaaii  GGéézzaa: Aletta bárkája. Pont, 2580 Ft
TTaarrcczzaaii  GGyyöörrggyy: Margit-legendák (reprint). Barnaföldi G. Arch., 1400 Ft
TToollvvaallyy  FFeerreenncc: Tibetben a lélek. Könyv és CD egyben. Kelet, 4900 Ft
TToorrmmaayy  CCéécciillee: Emberek a kövek között. Lazi, 2000 Ft
TTöörröökk  MMááttéé (szerk.): Megkopott harangszó. 1456–1956 (CD melléklettel). Mikes, 3956 Ft
UUlliicckkaajjaa,,  LLuuddmmiillllaa: Szonyecska. Magvetô, 1690 Ft
UUllllmmaannnn,,  LLiinnnn: Kegyelem. Scolar, 2150 Ft
VVeerrrraasszzttóó  GGáábboorr: Szivar a kapucsengô alatt. Prózai szövegek. Napkút, 1290 Ft
VViinncceennzzii,,  PPeennnnyy: Botrányos szerelem. Alexandra, 2999 Ft
WWaallsseerr,,  RRoobbeerrtt: Jakob von Gunten. Scolar, 2200 Ft
WWiittttmmaann  ffiiúúkk. A hívatlan vendég. Étteremkritikák. Népszabadság, 3190 Ft
ZZiillaahhyy  LLaajjooss: Két fogoly. K.u.K., 3500 Ft
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 428-1010

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

Minden könyvet egy helyrôl!

A Hatágú Síp Alapítvány ezúton is köszöni
mindazoknak a támogatását, akik 2005. évi sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át a könyvszakmai
képzések javára adományozták. Az összeget
(177 728 Ft) kulturális programok finanszírozásá-
ra fordítottuk.

Hatágú Síp Alapítvány
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könyvbölcsô

■ …s mentünk is, mily sokszor, novemberben,
a Debreceni Irodalmi Napok mindig érdekessé-
get jelentô eseményeire, vitázni, színházi elô-
adást nézni, koccintani. Most – vaskos kötetek-
kel – Debrecen „látogat el” íróasztalunkra,
könyvespolcunkra. Az elsô három mû a Tóth
Könyvkereskedés és Kiadói Kft. mûhelyébôl érke-
zett. Szép küllemükben, formai jegyeikben ro-
konulnak, noha mindhármat más tervezte. A

Debrecen lexikon
Murányi János tollából a város és a Hortobágy
„múltját, kevésbé jelenét kívánta feldolgozni”.
E nemes és hasznos célkitûzésnek általában di-
cséretesen tesz eleget azzal, ami benne van – s
értékeit súlyosan rontja a kihagyott, kifelejtett
címszavak sokaságával. A patinás intézmények, tisztségek,
foglalkozások stb. történetének szinte valamennyi fonto-
sabbjáról, a híres debreceni személyiségek sokaságának élet-
rajzi adatairól, munkásságáról tájékozódhatunk. A tömör
fogalmazásban gördülékeny, lokálpatrióta regényesség rej-
lik. Debreceni törzsménes és Református Fôgimnázium,
ház után való föld és a Hortobágyhoz kapcsolódó rengeteg
információ, DEAC, DVSC és Hatvani István professzor:
csupa szócikk-kincs. De mit keres itt például a Szabad Nép
– debreceni utalás nélküli – mini adat-
tára, ha egy sereg (fôként irodalmi és
színházi) nagyság kimaradt?! Jó talál-
kozni mondjuk Mata János fametszô,
költô, filozófus nevével, akinek „életé-
ben nem jelent meg egyetlen verse
vagy novellája sem” – ám hányaknak
megjelent, bôséggel, országos vissz-
hanggal! S hány, innen kifeledett, le-
gendás rendezôje, színésze volt a vá-
rosnak! Azon is lehetne meditálni,
arányban áll-e (példának okáért) az E
betûnél az erdei kisvasút 43 sora (124
év krónikája) az erkölcsökkel (sok száz
esztendô; debreceni erkölcsök: 30
sor), s akkor az R-nél a reformáció: 17
sor, s abból is csak 10 Debrecenrôl –
„a kálvinista Róma” lexikonában!

Épp ezért Tóth Pál könyve, a

Debreceni utcanevek
dialogikus viszonyba is kerül az iméntivel (egyes

adat- és megítélés-eltérésekkel pedig tudományos
disputákra szolgáltat okot). Mivel már van utcája,
itt van címszava Bán Imrének, Barta Jánosnak, s a
két professzoron kívül másoknak is. Az 1287 ut-
ca, közterület mennyit mesél az idô mélyébôl, a
jelen kavargásából! A Boldogfalva, a Csapó, a
Harsteinkert, a Hegyi Mihályné, a Számadó, a
Wolaffka utca és társaik! S hogy a Vöröskatona
utcából Abigél utca lett, a Debrecen szülötte Szabó Magda
hôsnôjére emlékeztetve! Felesleges viszont a köznévi eredetû
utcaneveknél a részletezô tárgyi magyarázat. A Majoránna ut-
cánál hét sor a majoránna („emésztési zavarok kezelésére hasz-
nálják” stb.), három sor a debreceni utca („a gyermekvasút
[Zsuzsi] fancsikai megállójától délre” stb.). Utcanévtár mellett
kis fû-, fa-, viráglexikont is kapunk.

Bényei József

Debreceni komédiások
címmel, Arcélek a színház közelmúltjából alcím-
mel sorakoztatta fel mûvészportréit. Az érzé-
keny tollú, nagyszívû költô-újságíró, aki di-
rektora is volt a teátrumnak, személyes emlé-
kek, adattári kutatások, szóbeli információk
alapján, s nem csekély mértékben a saját régi
írásai felidézésével, friss szövegkörnyezetbe
ágyazásával dolgozott. Így alkotta meg a ma-
gyar színháztörténet egésze számára nyeresé-

get képzô, a kultúra-centrum Deb-
recen befogadó mivoltát fényezô
– felejtô és kitaszító mogorvaságát
ostorozó albumát. Fényképsor is
személyesebbé varázsolja az eleve
erôsen személyes rajzolatokat, me-
lyeket pontosságigény és szubjek-
tivitás, szeretet és rezignáció egy-
szerre hat át (s még a lírikus önval-
lomása is feltör). Színmûvészek és
rendezôk, békétlenek és béketû-
rôk, évtizedekig játszók és hamar
aláhullók, arisztokratikus elzárkó-
zók és a színészklub menthetetlen
iszákosai… – Bényei a színpadi
teljesítmény alapján mindegyikük-
nek az ôt valóban megilletô helyet

keresi. Tériét, Mensárosét, Márkusét, Latinovitsét, s a ki-
tartó debreceniekét: Bángyörgyiét, Novákét, Sárosdyét,
Gerbárét, másokét.  Könyvtári tájékozódásai lehettek
volna alaposabbak, következetesebbek. Pagonyi Nándor
például a Magyar Színházmûvészeti Lexikonban igenis
szerepel, s ha az ottani adatok jók, nem menekülhetett
megpihenni-meghalni „szülôfaluja csöndjébe”, hiszen
budapesti volt. Nem árt az olvasó némi óvatossága a

darabcímek, dátumok elfogadásában – de
ilyen szép, gazdag, múltat mentô színészport-
rékönyv rég nem látott napvilágot!

„A debreceni Krúdy”
az Összegyûjtött mûvei sorozat 4. kötetében mu-
tatta meg magát. (A gyûjteményrôl e hasábokon
már szóltunk.) 1895: a Debreceni Reggeli Újság,
a Debreceni Hírlap, a Debreceni Ellenôr, a
Debrecen, a Debrecen-Nagyváradi Értesítô sok-
szor közölt tôle (a lapok többsége nem lelhetô
fel a Debrecen lexikonban. Krúdynak van utcá-
ja a városban). A 5. kötet (Regények és nagyobb el-
beszélések 2.) budapesti orgánumoknak küldött
szövegekkel gyönyörködtet ma is. A sajtó alá
rendezést példásan végzô Kelecsényi László két is-
mertebb (Hétszilvafás uraink; Az álmok hôse) és
két ismeretlenebb (Száll az ének szájrul-szájra; Az

aranybánya) mûvet tesz közzé. Nem a történetek átütôek, ha-
nem a szöveghangulat, a Krúdy-nyelv ejt rabul (a Szindbádban
talán nem ekként van?).

A négy mûbôl az elsô bármely 150–220 kilométeres, Debre-
cenbe vezetô vonatúton ringatózva-rázkódva elolvasható.
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■ Nem ismerem irigy embernek magam, néha
azonban elfog a vágyakozás. Nem másokéhoz
hasonló javakra áhítozom, hanem a lehetetlenre.
Mostanában, hogy elolvastam a Mérei élet-mû cí-
mû kötetet, például arra, hogy személyesen is
megismerjem, több órán át hallgathassam a Mes-
tert, a „varázsos”, az „öntörvényû”, a mindig
mindenütt „csoportkohéziót csiholó” embert,
Mérei Ferencet. Csakhogy Mérei már több mint
húsz éve halott, 1986 februárja elôtt személyesen
egyszer sem találkoztam vele, sokáig egyetlen
könyvét olvastam csak, a Binét Ágnessel közösen
jegyzett Gyermeklélektanát, amibôl még valami-
kor az 1970-es évek közepén vizsgáztam – talán
szigorlatoztam is – s amelynek tanulásakor foly-
vást csodálkoztam, hogy egy tankönyv lehet ér-
dekfeszítô, nagyképû tudományoskodástól men-
tes és egyben remek olvasmány. 

Nos tehát, akiket irigyelek, azok azok, akik tanítványai, hallgatói, in-
terjúvolói lehettek életük valamely szakaszában Mérei Ferencnek, jósze-
rével azok, akik – s most következhetne egy hosszabb névsor – az Új
Mandátum Kiadó új kötetét jegyzik visszaemlékezéseikkel, tanulmá-
nyaikkal, akik részesültek a sors kegyelmében, akik a magyarországi
pszichológia történetének egyik nevezetes tanújának tanítványbirodal-
mához tartozhattak. Voltak jó néhányan, s az igazság az, hogy nem elô-
ször tartanak „osztálytalálkozót”; a „szikrát”, a „gyertyát”, a „fáklyát”, a
„lámpást” tartó, a saját út megtalálásában segítô Méreirôl idôrôl idôre
újabb és újabb összeállítások látnak napvilágot, ôk rendezik sajtó alá a
szerteágazó „nagy hagyaték” még publikálatlan darabjait, ôk írnak hoz-
zá személyes hangot (is) megütô utószavakat, értelmezéseket, ôk gon-
dolják tovább friss és nagyívû tanulmányokban a Mérei által felvetett
ötletmorzsákat – s jutnak hosszú tanulmányozás után arra a következ-
tetésre, melyet a mester prognosztizált. 

Elôször csak néztem és lapozgattam a Mérei élet-mû címû összeállí-
tást, beleolvasgattam a 15 szerzô 16 tanulmányába, az 1972-ben készült
s a maga idején meghökkentést keltett hosszú rádiós interjú szövegébe
és a Mérei-levelestár most közzétett darabjaiba, s minél inkább elmerül-
tem bennük, annál inkább éreztem, hogy – a korábbi ismereteimet is
beleszámítva – a saját házi- és pótlólagos Mérei-stúdiumomnak csak a
kezdetén járok. Ezen ok, no meg az esetenként (mint most) mérhetet-
lenül szorító helyhiány miatt kísérletet sem teszek a szóbanforgó gon-
dolatgazdag kötet legvázlatosabb ismertetésére sem. Inkább csak két re-
mekbeszabott Litván György-írás nyomán felvillantanék valamit abból
a személyiségbôl, amely a nehéz helyzetben mutatja meg leginkább ma-
gát. A „nehéz helyzet” és a tanulmány szerzôjének neve már „árulko-
dik”, igen, 1956-ról, pontosabban a forradalom megtorlásának idejérôl
van szó, arról, hogy 1959 márciusában a Hungaricus-perként elhíresült
ügyben Méreire elsô-, Litvánra pedig harmadrendû vádlottként csapó-
dott rá a cellaajtó – elviekben – 10 illetve 6 esztendôre. 

„Az élet nem arra való, hogy jól járjak benne” – mondogatta sokszor
Mérei, aki ötvenévesen kerülve börtönbe, az azonnal ráragadt „Papa” be-
cenéven mutatott példát abból, hogy miként lehet, sôt: kell a leghátrá-
nyosabb helyzetet is a magunk elônyére, épülésére változtatni. „Mérei-
bôl sugárzott az érdeklôdés, az életkedv és a szolidaritás” – emlékszik
vissza Litván a közös rabság idôszakára s arra, hogy Széll Jenôvel hár-

masban megalapították az „Élvezd a börtönt” mozgalmat,
s arra, hogy a hozzájuk csatlakozni akaró (a rendszerváltás
utáni államfô) Göncz Árpád „felvételét” Mérei jó ideig az-
zal az indoklással utasította el, hogy a „kérelmezô” attitüd-
je még inkább heroikus, mintsem hedonisztikus…

E jellemzôen színes epizódnál, persze, sokkal fontosabb
dolgok is történtek Méreivel a börtönében, hogy mást ne
említsek, szinte „lábon” hordott ki egy szélütést. Az 1960-
as agyérgörcs nyomán – szakszóval – afáziás lett, irtózatos
erôfeszítésekbe került a szavak megtalálása, kimondása. Eb-
ben a magányos – de mint látjuk majd: nem magára hagya-
tott – állapotban, „az én elvesztésétôl való félelemben” lá-
tott munkához, s mert más nem akadt, hát WC-papírra
kezdte írni – a szolidáris rabtársak által gyûjtögetett grafit-
törmelékbôl készített házi ceruzával – a nevezetes, azóta is
sokat emlegetett Lélektani naplót, amely az öngyógyításon
túl máig ad folytatnivalót, továbbgondolnivalót a tanítvá-

nyoknak. Ennek egy fejezete, kompakt egysége bizonyosan nem készül-
hetett volna el a börtön „élménye” nélkül.

Litván György Méreirôl írott dolgozatai a maguk nemében szokatlanok
és páratlanok: személyes emlékeit minduntalan a történész alaposságával
elegyíti, s a „Krampuszról”, vagyis a „Belügy”-rôl írt tanulmányában levél-
tári kutatásának eredményeit is közzéteszi. A maga idején az államvédelmis
nézôpontból megrajzolt, de inkább csak felskiccelt – és szigorúan államti-
tokként kezelt – Mérei-portré szûken vett témánk, a Mester lenyûgözô ha-
tásának szempontjából is meglehetôsen tanulságos, hiszen például még
olyan fegyôr, pontosabban nevelôtiszt is akadt, aki „nagyvonalú figyelmet-
lenségével” járult hozzá, segítette elô, hogy a feljegyzések kikerüljenek a bör-
tönbôl, s ezzel megmentôdjenek az utókor számára. De mintaszerû Litván
azon elbeszélése is, amelyet a Méreit – voltaképp egész életében – körülve-
vô ügynökök jelentései alapján írt meg, nem hallgatva el, hogy a „több év-
tizedes játszmának” (hiszen az államvédelem Méreit már jóval a letartózta-
tása elôtt is, majd egészen a haláláig figyelte) bizonyos szakaszaiban a macs-
kaügyességû megfigyelt önvédô ébersége felmondta a szolgálatot, éppen a
legkritikusabb idôszakban, a vizsgálati fogság idején, amikor a halálos ítélet-
tel való fenyegetettséggel próbálták Méreit, egyébként végül is sikertelenül
megpuhítani. A játszma, mint azt Litván bizonyítja, a szabadulás után is
folytatódott. Tulajdonképpen Mérei Ferenc pszichológiai elemzô tollára
való (lett volna) az is, ami 1980 júliusában történt. A magasrangú belügyér,
Horváth József tábornok látogatta meg a lakásán Méreit – s a figyelmezte-
tô, fenyegetô beszélgetést titokban magnóra is vette. A belügy által koránt-
sem az üdvtörténet okán rögzített beszélgetés az utókori olvasónak, azt hi-
szem, mindennél többet árul el arról a varázslatosan lenyûgözô, brutálisan
szókimondó, mégis megfoghatatlan személyiségrôl, aki a hatalom gôgjébôl
közelítve kap olyan pszichológiai értelemben megsemmisítô kioktatást rá-
adásul úgy, hogy a súlyos sértés még retorzió alkalmazására sem ad semmi-
fajta ürügyet. Merthogy Mérei úgy vonul vissza, hogy mégsem, mikor azt
mondja: „Nagyon erôsen meg fogom fontolni amit mondott, de nem azért
mert meggyôzött, hanem azért, mert megijesztett” – fejti ki, miközben esze
ágában sincs hátrálni, megtagadni azokat, akiket nem volt szándékában so-
ha megtagadni, mert tudta, tanította, hogy ezzel elsôsorban önmagával ke-
rült volna feloldhatatlan ellentmondásba.

Murányi Gábor
Mérei élet-mû. Tanulmányok. Szerkesztette Borgos Anna,
Erôs Ferenc, Litván György. Új Mandátum, 308 oldal, 4200 Ft
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■ „Mit láttam a Csendes-óceánnál?”
Konrádnak azért kellett fogalmazást
írnia, mert állítólag nincs fantáziája.
Ha csak ezt az egyébként helyesírási
hibáktól hemzsegô dolgozatát olvas-
nánk, már akkor jól szórakoznánk,
másrészt igazolva látnánk, hogy
nemcsak számolni tud jól, hanem
eleven eszû, érzékeny és a vidámsá-
got kedvelô gyerek, amilyennek egy
kilenc-tíz évesnek lennie kell. A Má-
jus 35. Erich Kästner legmulatságo-
sabb, abszurd humorra épülô regé-
nye, amelyben a két fôszereplô a be-
szélô lóval, Negro Kaballoval együtt
a Csendes-óceánhoz jut el fantasztikus kalandok során át.
A kötet Fenyô László fordításában, az eredeti zürichi kiadás
illusztrációival, Horst Lemke rajzaival jelent meg újra a Hol-
nap Kiadó Ifjúsági Könyvek sorozatában.

A Holnap új kiadásban, megvál-
toztatott formátumban, színes fo-
tókkal jelentette meg népszerû
szerzôjének, Bálint Ágnesnek egyik
legismertebb képes mesekönyvét, a
Mazsolát. Nemzedékek nôttek fel
azokon a Futrinka utcai története-
ken, amelyeknek fôszereplôje a kis-
malac és barátja, Manófalvi Manó.
Népszerûségüket részben a róluk
szóló könyveknek köszönhették,
de talán még inkább annak, hogy
TV-sztárok lettek. A bábfigurákat
Bródy Vera tervezte, az ô rajzai és
az említett színes fotók díszítik a
kötetet, amelyben tíz mesét olvashatunk a kismalac sokszor
hebehurgya, oktalan viselkedésérôl és Manó türelmes, szere-
tetteljes segítôkészségérôl. Emberi gyarlóságaink és lehetsé-
ges bölcsességünk példatára ez az „örökzöld” kiadvány.

Petôcz András József Attila-díjas költônek, írónak ez már a
sokadik gyerekkönyve, a Móra Kia-
dónál éppen a negyedik. A Csigaházi
Eduárdról szóló, versben írt mese
könyvészetileg azért érdekes, mert
hat kemény táblából áll, de ennél
fontosabb, hogy a költônek egyen-
rangú alkotótársa az illusztrátor, Da-
mó István, akinek a kétoldalas képe-
in, gyönyörû színekben és szellemes
formában jelennek meg a történet
szereplôi: a címszereplô, a leopárd,
a békacsapat. A legkisebbeknek kell
kézbe adni, hadd gyönyörködjenek
a színpompás lapozóban, nekik kell
felolvasni a fülbemászó, játékosan
rímelô verset.

A Móra Kiadó másik újdonsága ugyancsak állatokról szól,
mégpedig madarakról, s a cím azt is érzékelteti, hogy a Nagy
Nóra által angolból fordított regény témája a valóság, a ter-
mészet (és áttételesen) az emberi világ sajnos mindennapi je-
lensége, a gonosz és a jó küzdelme. Clive Woodall könyvé-
nek színtere a Madárvilág, ahol a mindenre elszánt szarkák

tartják rettegésben a náluk kisebbeket, gyöngébbeket. A
madarakat (és a mezei állatokat) az ember is pusztítja, de
mi ehhez képest az az irtó hadjárat, amit a szarkák indí-
tottak, és amelynek áldozatai vörösbegyek, rigók, galam-
bok, seregélyek stb. A fôszereplô Kirrick, a párját vesztett
vörösbegy menekül, de útja küldetéssé válik, segítségért
igyekszik, hogy megállítsák az esztelen pusztítást. A bag-
lyok, a sólymok, a sirályok mellett legfôképpen a sasok-

ban bízik. A roppant izgalmas kötet
kalandregénynek mondható, de mon-
dandójának komolysága és az elôadás
szépsége a mûfaj legnemesebb képvi-
selôi közé emeli. Tehát a Szárnyak há-
borúja az állattörténetek és a kalandre-
gények kedvelôinek igényeit egyaránt
kielégíti.
A Ciceró Könyvstúdiónak is van egy ki-

tûnô sorozata, a Klasszikusok Fiata-
loknak, amelyben egy mû megjelenése
garantálja hogy az illetô kötetet érde-
mes kézbe venni, elolvasni. A legújabb
Fehér Klára-kötet két gyerekregényt is
tartalmaz, s érdekessége a kiadvány-
nak, hogy a Mi, szemüvegeseket (ezt

akár lányregénynek is nevezhetjük) Marton Magda, a He-
tedhét tengerent (ezt a Május 35.-re hajazó meseregényt)
pedig Mészáros Márta illusztrálta. Az elôbbi egy barátság

megszületésének a megható, fi-
noman ábrázolt története. De
micsoda elôzmények után talált
egymásra Éva és Zsuzsi!? A má-
sik, ugyancsak nagy-nagy szere-
tettel és odafigyeléssel megírt
mû pedig egy kisfiú mesei fantá-
ziavilágába kalauzolja olvasóit.
Vonzó vonása a vidámság, a
könnyed elôadásmód.

A kästneri Déltengertôl most
eljutottunk az Óceánkutatásig, a
Tessloff és Babilon Kiadó ismeret-
terjesztô sorozatának 95. darabja
a tengerekrôl, a tengerek felfede-
zésérôl és modern kutatásáról kí-

nál pontos, remek ábrákkal, gyönyörû színes felvételek-
kel illusztrált beszámolót. Térben horizontálisan, vala-
mint vertikálisan is megmutatja a szerzô, dr. Rainer

Crummenerl ezt az izgalmas, körül-
tekintést és bátorságot igénylô te-
vékenységet. Ami pedig az idôt il-
leti: a tenger ôsidôk óta foglalkoz-
tatja az embert, titkait igyekszik
megfejteni, s most már jól látjuk,
meg kell is kell védenie. Tekintet-
tel arra, hogy bolygónk (Ter-
ra=Föld) felületének csaknem 3/4
részét víz borítja, a tengerekkel
kapcsolatos kérdések, gondok az
egész emberiség sorsát, jövôjét
érintik, befolyásolják. (Fordította:
Frenkel Éva.)
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Zsolnay a nagyvilágból címmel különle-
ges album látott napvilágot a Helikon

gondozásában. Hozzávetôlegesen ötszáz
különleges Zsolnay-alkotást ábrázolnak
a kivételesen szép tárgyfotók, jeles mû-
vészettörténészek készítették a leíráso-

kat. Egyetlen gyûjtô, az Amerikában élô
Gyugyi László kincseit mutatja be a kö-

tet. Vele beszélgettünk a kerámiához va-
ló vonzódásáról és a ritka darabokról,
amelyekben most már nemcsak ô gyö-
nyörködhet, hanem a könyv segítségé-

vel a nagyközönség is.

■ – Ötvenhatos kivándoroltként Ön a világ egyik legnagyobb elekt-
ronikai gyárának kutatóintézetében dolgozott, s a hatvanas években
kezdett mûtárgyakat gyûjteni. Hogyan kapcsolódott össze az életé-
ben a természettudomány és a mûvészet?
– Gyerekkoromtól kezdve volt valami hajlamom meg kedvem a festé-
szetre, jól rajzoltam, egy idôben majdnem azt gondoltam, hogy mûvé-
szi pályára megyek. De a matematikához, a fizikához is kedvet érez-
tem. Amikor végül mûszaki területre léptem, egy ideig rajzoltam, fes-
tettem a szabad idômben, aztán elkezdtem gyûjteni a mûtárgyakat.
Mint a legtöbb emigráns, magyar vonatkozású anyagot választottam,
elôbb festményeket és népi tárgyakat. Egy helyi aukción láttam meg
egy kis Zsolnay-korsót, virágos népies mintával. Nagyon megtetszett, s
megvettem. Mint késôbb kiderült, az 1880-as évekbôl való, Klein Ár-
min tervezte. 
– Már akkoriban is felkészült volt a Zsolnay-kerámiákból? 
– Nagyon keveset tudtam róluk. Ennek az is oka volt, hogy amikor
én errôl tájékozódhattam volna, akkor nem ismerték el Magyaror-
szágon a szecessziót, sôt dekadensnek kiáltották ki, pedig a Zsolna-
yaknak ez volt a legsikeresebb korszaka. A Zsolnay-gyár államosítá-
sa után a mûvészeti kerámiák készítését leállították, afféle porcelán-
üzem lett belôle. Én is úgy tudtam, hogy kávés- és étkészleteket
gyárt. Késôbb aztán a kormány rájött, hogy nagy exportlehetôség,
ha megpróbálnak visszatérni az eredeti mûvészi kivitelhez, amely a
Zsolnay gyárnak a hír- és márkanevet szerezte. A nyugati világban
az 1970-es években a szecesszió megújulása következett be. Hirtelen
Párizsban, Londonban és New Yorkban, nagy világvárosokban divat
lett szecessziós tárgyakat gyûjteni. Sok új, kisebb és nagyobb keres-
kedô ezzel foglalkozott, s ekkor a Zsolnay-darabok bekerültek a pi-
acra. A kintiek lényegében semmit nem tudtak a gyárról, de tetszet-
tek nekik ezek a mûtárgyak, az értékük emelkedett, s a Zsolnay név
ismertté vált a szecessziós stílus kedvelôi elôtt.
– Hogyan „képezte” magát az iparmûvészet e sajátos szakágában?
– Rendszeresebben néztem a magyar múzeumokat, a publikációkat, kü-
lönösen Zsolnay lányának, Teréznek a könyve adott eredeti informáci-
ót a gyárról. Gyûjtôként két fô irányra figyeltem: az 1878-as párizsi ki-
állításra, amikor Zsolnay aranydíjat kapott, s megalkotta a maga sajátos
technológiáját a historizmus stílusirányzatára. Ez az úgynevezett por-
celánfajansz és a magastûzû máz volt, azok a darabok nagyon szépek.
A másik kedvencem az úgynevezett ékszertechnika, amely nagy kéz-
ügyességet kívánt a készítôjétôl. Ezek között néhányon alkalmazták az
úgynevezett üvegtechnikát. Az áttöréseket mázzal fedik be, mintha ab-
lakok lennének. Ugyanakkor a szecessziós darabok is vonzottak. Így,
amint mások értékelik, a gyûjteményem nagyjából átfogja a Zsolnay-
történelmet.  

– Hányszor járt a Zsolnay gyárban?
– Soha, mert személyes véleményem sze-
rint az, ami ott az elmúlt két-három évti-
zedben zajlik, nem képviseli Zsolnay Vil-
mos szellemét. A gyár az ô idôszakában
élte a fénykorát, az volt az elv, hogy újat
és állandóan jobbat kell kiadni a kezeik
közül. Ô magasan képzett, mûvészi te-
hetséggel megáldott, ugyanakkor kísérle-
tezô ember volt, nála a tûzmestertôl a ké-
zi festôkig mindenki tudta a feladatát.
Tudott szervezni, s üzletembernek sem

lehetett rossz, ha másfél évtized
alatt ki tudta alakítani Magyar-
országon a monarchia legna-
gyobb kerámiagyárát, amely az
építészeti elemek forgalmazásá-
ban is az élen járt, s ezek bevé-
telébôl fedezte a mûvészi te-
vékenységet.  Az utóbbi húsz
évben az ô újragyártott darabjai
meg sem közelítik a hajdania-
kat. A hozzáértôk azonnal látják
a különbséget. 
– Külön „múzeumszobában”
tartja a hatszáznál több mûre-
meket?
– Közöttük élek. Mióta nyug-
díjas vagyok, megtehetem,

hogy ülök és csodálom ôket a változó megvilágításban. A ház föld-
szintje valósággal a Zsolnay-kerámiáké.
– Ki törölgeti a kincseket?
– A feleségemmel abban egyeztünk meg, hogy a nagytakarítás az én
gondom. Ilyenkor egyenként veszem le és tisztogatom a darabokat.
De ne kérdezze, hány ilyen van egy évben!
–  Nem fél, hogy betörnek vagy összetörnek a darabok?
– Az egyedi töréstôl nem nagyon félek, mert e sérülékeny tárgyak keze-
lésében nagy gyakorlatom van. Majdnem azt mondhatnám, hogy dara-
bonként vittem ôket haza a világ minden részébôl repülôgéppel. Gye-
rekeket is neveltünk. Egyetlen egy törött el az idôk folyamán, régebben
fényképezés közben egy láda fölborult és egy tárgy leesett.
– Hogyan találta meg egymást könyvkiadó és gyûjtemény?
– Kiállítást rendeztünk New Yorkban a két magyarországi intézmény
anyagából és az én gyûjteményembôl. Ott volt látogatóban a Mûte-
rem Galéria társtulajdonosa, Török István, aki felhívta rá a figyelme-
met, mekkora a felelôsségem. Ha valami történne ezzel az anyaggal, az
nemcsak az én veszteségem lenne, hanem az egész magyar kultúráé és
iparmûvészet-történeté. Még egyszer nem lehetne összehozni ezt a
kollekciót, amelyben a világon sehol máshol föl nem lelhetô darabok
is vannak. De szerettem volna, ha a könyv szakmai szempontból füg-
getlen tôlem. Ezért szakértôkkel dokumentáltattam az anyagot, Hárs
Évával és Csenk Évával. A teljes dokumentációhoz a fotókat én készí-
tettem el, mert ez nagy szakértelmet, gyakorlatot igényel. Szól ezenkí-
vül az angol nyelvû változat a külföldi gyûjtôknek is, akik nem tudnak
hozzájutni megfelelôen megírt Zsolnay-szakirodalomhoz, pedig bô-
vebb ismeretekre van szükségük a muzeológusokénál is. A mûgyûjtô
nagyon sokat veszíthet, ha drága pénzért kevéssé értékes darabot vásá-
rol. S szerettem volna könyvben átadni a gyûjteményem a magyar mû-
vészetkedvelôknek, akik fôleg csak azokat a kerámiákat láthatták eddig,
amelyekkel Magyarország kereskedett a közelmúltban. Ez a kötet most
olyan, mintha egy kiállítás lenne.

Mátraházi Zsuzsa
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■ Mert több mint civilizáció-história, több, meré-
szebb – bár ugyanoly hajmeresztôen találgatásos –
mint hadi, politikai történelem: ez a három könyv
jószerén „Test és lélek” gyûjtôcímmel jelenik meg,
és József Attila szavával élve „szép fajunk”, már
amennyire szép, az emberiség kialakulásával, mai
örök célszalag-átszakításával, soha-végsôségével
foglalkozik. A gyûjtôcím alá nem tartozó mû Jared
Diamond „népszerû tudományos” kategóriájában
Pulitzer-díjas munkája, a HÁBORÚK, JÁRVÁ-
NYOK, TECHNIKÁK (A társadalmak fátumai).
Fiziológus, evolúcióval foglalkozó biológus teszi
asztalunkra e kalandozó összefoglalót – olyan szó-
rakoztató, hogy álmunkban sem különbet, és
annyira szerény, hogy… maga is elismeri, hipoté-
zis. Hajmeresztôen merész, amikor a fajok kérdésé-
hez is hozzányúl. (Miért van az, hogy ti, fehérek,
olyan sok árut termeltetek és hordtatok Új-Guine-
ába, míg nekünk feketéknek oly kevés saját árunk
van?”) Növényzet, éghajlat, földmûvelési lehetôsé-
gek, koncentrálódási szükségszerûségek (városok,
népsûrûség… „hogyan lett Kína kínai?” …az ega-
litarianizmustól a kleptokráciáig… „hogyan lett
Afrika fekete?” … motorcsónak Polinéziába…
megannyi szokatlan szempont, csábító ajánlat. Ki-
egyensúlyozott stílus, a magabiztosság és a meg-
kockáztatható kaland biztos egyensúlya. Olyan ez
a könyv, mintha hajós írná, aki nemcsak hogy
megkerüli a Horn-fokot, de viharok közepette kô-
zetmintát is vesz… bocsánat, majdnem ennyi…
tehát az optimális remeklések egyike. Azért állítja
el lélegzetünket, hogy hûtôzésül ráérjünk egy jó
adag fagylalt elfogyasztására és a fagylaltárus is ô,
csudás elôadásának szünetében, ismétlem, Jared
Diamond (már a 3. kiadás a mûhelynél)!

Mint gyakorló írót, költôt, esszéistát, filozofálga-
tót elemi erôvel (elemi gyengeségbôl) érdekel min-
den, ami az irodalommal, ha elméletileg, ha meg-
alkotott mûvek formájában összefügg; tanulni vá-
gyom. (A regényírást eddig is bevallottan, alpinis-
taként, nebulóként gyakorlom, 7000–7600 méter
körül járok, innen már nem is látszom kellemesen
magaslati-levegôzô, turistaházazó kollégáimnak;
Graham Greene-nek, a Brontë-nôvéreknek. Mar-
tin du Gard-nak kiabálok fel, soha ôket el nem
érem, de sebaj.) A régen tudományos ismeretterjesztô rémszó alá sorolt
közönségirodalom mára megnemesült azonban, s rokonomnak ér-
zem: magam is halovány vagy élénkebb színû tudnivalókat próbá-
lok szépirodalmi formában közvetíteni létezésünk viharosabb réte-
geibôl a Kegyesnek (az Olvasónak). Kövecses Zoltán a METAFORA
címû könyve (2005, Typotex, kb. 280 oldal) elemi erôvel kezdett
érdekelni, s nem is csalódtam. Az ELTE nyelvészeti és szemantikai
szakértôje, tanára stb. évtizedek óta foglalkozik mûvészeti vonatko-

zású tárgyaival, és közreadott most, íme egy kötetet,
mely azonnal Pilinszky-, Márquez- és Dsida-idéze-
tekkel nyit. A tudósi elemzés nem nyomja el az ihle-
tettséget, mely utóbbival Kövecses gazdagon válogat
a magyar költészetbôl, s eleven anyagát szinte tovább
pezsdítve ad józan és bódító „fürdôzhetôst” (József
Attila-hasonlat) valóban tisztaságos forrásokban. Re-
mek eredmények tarkázzák a lelkiismeretes és sosem
fáradó vonalvezetést. Mindenkinek, aki a magyar
nyelv lehetôségei iránt érdeklôdést érez, a közép-vo-
gul és szláv-török igetövek iránt azonban nem vonul-
tathat fel bátorságot, ajánlom tudósi élményülésre is,
és ez az elmélyülése remélhetôleg a magyar poézis to-
vábbi mélyéig vezeti majd ôt. Szép volt, tanár uram,
várjuk a folytatást!

A Test és lélek-sorozat kötetei, ismétlem, mind ci-
vilizáció- és kultúratörténettel foglalkoznak, embe-
riségünk históriájával. (Mert ember vagyunk, ne ves-
sék meg ezt, így Kosztolányi hangján József Attila,
anno.) Teljesen friss szemlélet viszont az IDÔRE-
ZSIMEK szerzôjéé itt, a név Johan Goudsblom (Hol-
landia), és az Örök Történetet (honnan jöttünk, hol
vagyunk, hová megyünk) merôben váratlan szem-
pontok, pszichológiai vagy fiziológiai szempontok
szerint vezeti le az amszterdami egyetem professzo-
ra. A szégyen… a nemiség… az idô mérése… Ön-
magukban nem elhanyagolt dolgok, de hogy embe-
riségtörténetet magyarázni – ezekbôl?! És létrejön a
hihetetlen.
Hogy kitûnô fordítások, hogy izgalmas alapanyagok

– a Typotexnél ezt külön mondani sem kell. Mond-
juk mégis! A Kosztolányi-megállapítás („Különbö-
zöm, tehát vagyok”) nem túl újszerû, de Goudsblom
könyvében is elemi izgalommal hat. Megismételhe-
tetlen a történelem, az egyéni élet csakúgy, mint a vi-
lágtendencia! És mikro-elemekrôl derül ki, alapvetô-
ek (legalább egy nem is oly önkényes szemlélet sze-
rint, itt). Csak ámulunk, bár egészséges kétkedéseink
is a szerzô által kitûzött célt szolgálják: gondolkodni!
Tovább!
A kiadó helyében a niche szót, falifülke, bemélyedés

stb., ahol ez a változat, hogy „EMBER”, elfért, s
amely tovább tágult és (meddig?) tágul, ezt én „beug-
ró”-nak fordítottam volna. Egy beugró az emberiség
(élete, léte). Beugrottunk volna? Kinek, minek? Vagy

beugrottunk, ahogy egy pofa sörre stb. szokás, egy Unicumra? Be-
ugrottunk egy univerzumra. De – mégis, kérdem Zelk Zoltánnal –
hova? És ami több, hovára? A jövô nemzedékeket kedvelve mon-
dom: ez, ha kiderül is, reméljük, minél sokábbra!

Addig is élvezzük a népszerû tudományos irodalmat. Nem túl
népszerûnek mondható mindennapi életünkben jó gondûzô.
Vagy gondihletô?

Tandori Dezsô
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Beugró – de hova?
3 Typotex-könyvrôl; emberiségtörténet
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KARÁCSONYI KERESZTSZEMES HÍMZÉSEK
Saját kezûleg sorozat, kötve, 80 oldal, 1780 Ft
Nagyszerû minták kezdôk számára, és nehezebb fela-
datok gyakorlott kézimunkázóknak, melyeket még
karácsonyra elkészíthetünk.

Weissensteiner, F.:
ZSENIK GYERMEKEI
Kötve, 256 oldal, 2500 Ft

A zsenik gyermekei, akik
befolyásos apáktól és
anyáktól származnak,

szüleik árnyékában élnek,
az ô hírnevük halványítja

el alakjukat. Ebben a könyvben néhány ilyen
gyermek életét ismerhetjük meg: August von

Goethe, Siegfried Wagner, Anna Freud, Erika
és Klaus Mann, Anna Mahler.

Még kapható
a boltokban:

Pándi Marianne:
Hangversenykalauz
I. kötet
ZENEKARI MÛVEK
Kötve, 536 oldal, 3500 Ft

Pándi Marianne:
Hangversenykalauz
II. kötet
VERSENYMÛVEK
Kötve, 312 oldal, 3000 Ft

Pándi Marianne:
Hangversenykalauz.
III. kötet
KAMARAMÛVEK
Kötve, közel 120 szerzô,
464 oldalon, 3500 Ft

Pándi Marianne:
Hangversenykalauz
IV. kötet
ZONGORAMÛVEK
Kötve, 536 oldal, 3500 Ft 

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ajánlata

F. Molnár Márta – Vályi Rózsi:
BALETTEK KÖNYVE 
Kötve, védôborítóval, 430
oldal, 64 oldal egész oldalas
színes fotóval, 3500 Ft
A teljes operaházi
balett-repertoár. 

Kertész Iván:
OPERAKALAUZ

(Bôvített kiadás)
Kötve, védôborítóval, 520

oldal, 3500 Ft
Kétszáz zeneszerzô

több mint félezer operáját tartalmazza.

Saxum Kiadó Bt. 1134 Bp., Szabolcs u. 4. Telefon/fax: 237-0659 E-mail:saxumkiado@freemail.hu

KÖZEL 30 ÉV UTÁN KAPHATÓ
A TELJES SOROZAT!

DDiiaannee  PPaauull::
BBAALLKKEEZZEESSEEKK  KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVVEE
2., felújított kiadás
Hogyan lehet a balkezességbôl származó
hátrányokat kiküszöbölni, sôt, e sajátos
helyzetbôl elônyt kovácsolni? A szerzô
Angliában a balkezesek jogaiért folytatott
küzdelem élharcosa. Könyvében, amely az
írás megtanulásától a karrierépítésig szá-
mos hasznos tanáccsal szolgál, megtalál-
hatják a választ a kérdésre. A kötet végén
címjegyzék található, amelyet a Magyaror-
szági Balkezesek Egyesületének elnöke
állított össze kifejezetten a magyar balke-
zesek számára.
120 x 190 mm, kartonált kötés,
visszahajtott füllel, 336 oldal, 1950 Ft

HHaahhnneerr  PPéétteerr::
AAZZ  EEGGYYEESSÜÜLLTT  ÁÁLLLLAAMMOOKK  EELLNNÖÖKKEEII
Átdolgozott, bôvített 2. kiadás
A neves történész egészen friss adatokat
és információkat tartalmazó kötetében
(szerkesztés lezárva: 2006. augusztus)
biztos kézzel vázolja fel az amerikai törté-
nelem korszakait. Élvezetes betekintést
nyújt az elnökök életrajzába, bemutatva
nemcsak kormányzati tevékenységüket,
de emberi vonásaikat is. A kötet különle-
gessége, hogy tartalmazza az amerikai al-
kotmány teljes szövegét eredetiben és ma-
gyar fordításban
165X235 mm,kötve, 432 oldal, 2990Ft

KKuurrtt  VVoonnnneegguutt::
ÉÉJJ  AANNYYÁÁNNKK
3. kiadás
Howard W. Campbell Jr. hírhedett amerikai
náci, Hitler propagandagépezetének fontos
beosztású munkatársa. És az USA német-
országi titkos ügynöke. Rádiómûsora a leg-
rosszabb fajta háborús uszítás, népirtásra
való buzdítás. És persze nélkülözhetetlen
információforrás az amerikai hírszerzés és
hadvezetés számára. Így azután Howard
W. Campbell Jr. meg sem próbál eligazod-
ni és dönteni az emberi lét legnagyobb kér-
déseiben. Vonnegut vérfagyasztó humora
ezúttal a feketénél is sötétebb.
110X195 mm, kötve, 224 oldal, 1950Ft

SSzzaabbóó  LLôôrriinncc::
3355  VVEERRSS  ––  3355  PPOOEEMMSS
Szabó Lôrinc egyik vezéralakja volt a mo-
dern magyar költészet második nemzedé-
kének, amely Babitsét követte. Mûvészeté-
nek legfontosabb és leginkább példa erejû
újdonsága, hogy figyelmét a köznapi lét re-
alitásaira összpontosította, és szenve-
déllyel boncolta érzelmeinek kavargó vilá-
gát. A vers prozódiájának is jelentôs újítója
volt, az elôzô nemzedék édes hangzását
érdesre cserélte. Legemlékezetesebb ver-
seit Tótfalusi István válogatásában és an-
gol fordításában adja közre ez a kötet.
Kétnyelvû verseskönyvek sorozat
102X172 mm, plüsskötés, arany
fólianyomás, védôborító, 148 oldal, 2490Ft

AA  MMAAEECCEENNAASS  KKöönnyyvvkkiiaaddóó  aajjáánnlljjaa
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A CICERÓ Könyvstúdió ajánlja
P. G. Wodehouse:
MEGÔRÜLT, JEEVES?
A lebilincselôen humoros könyv fôhô-
se ezúttal is Bertie Wooster és Jeeves,
az inasok gyöngye, akinek sínre kell
tennie Bertie unokahúga, Angela,
nagynénje, Dália néni és francia fôsza-
kácsuk, Anatole sorsát, és persze, nem
mellékes körülményként, fölbukkan a
történetben egy fehér zakó is…  
A/5, 268 old., kötve,1890 Ft

Meg Cabot:
A MEDIÁTOR 6.
Virradat (Tök jó könyvek)
Suze mediátor, akinek, mondhatni, na-
pi munkája, hogy halottakkal társalog-
jon. Azt persze sosem gondolta, hogy
az egyikbe – Jessebe, ebbe a XIX. száza-
di vonzó fiatalemberbe – bele is szeret.
Amikor rájön, hogy dönthet Jesse sorsá-
ról, vagyis megakadályozhatja, hogy
meggyilkolják, válaszút elé kerül.
A nagysikerû sorozat befejezô része.
A/5, 214 oldal, kartonált, 1890 Ft

Sharon Creech:
RUBIN-VÖLGY
Dallast és Floridát úgy könyvelték el,
hogy ôk a bajkeverô ikrek. Az árvaház
és különféle nevelôszülôk között hány-
kolódnak, és arra vágynak: hogy ott-
honra találjanak végre. Egy napon Áb-
rahám és Sára, a különcnek tûnô idôs
házaspár meghívja ôket a Rubin-völgy-
be. A völgy varázsa lebilincseli a gyere-
keket, s négyük között láthatatlan kötô-
dések kezdenek kialakulni... 
A kalandos, gyermekien játékos, más-
kor viszont szívbe markoló jelenetek-
kel tarkított regény Newberry Medal-
díjjal kitüntetett írónôje arra mutat rá,
hogy szeretni sohasem késô.
A/5, 264 oldal, kötve, védôborítóval,
2490 Ft

CICERÓ KÖNYVSTUDIÓ
1133 Bp., Pozsonyi út 61.
Telefon/fax: 239-0180
cicero@chello.hu
www.cicerokonyvstudio.hu

A GENERAL PRESS KIADÓ ÜNNEPI AJÁNLATA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA
Bányai Éva rajzaival
Mesegyûjtemény, amelyben többek között
a Jégország királyává váló Jánossal, a
színében változó királynéval, a cserfes
Csiricsári kisasszonnyal
találkozhatunk. 
168 oldal · 2900 Ft

Treesha Runnels: TÍZ KICSI CSILLAG
Kapcsold le a lámpát, és láthatod, ahogy

a csillagok világítanak a sötétben! –
Visszafelé számolgatós könyv

foszforeszkáló csillagokkal. 
24 oldal · 1990 Ft  

Szádi: RÓZSÁSKERT
Szádi e legismertebb és legkedveltebb
mûvének népszerûsége vetekszik az
Ezeregyéjszaka meséinek ismertségével. Jelen
kiadásunk az Erôdi Béla fordításában készült,
1889-ben megjelent változat átvétele,
megôrizve annak eredeti szépségét,
archaikusságát. 
296 oldal · 3000 Ft

Karen Essex: LEONARDO HATTYÚI
A történelmi regény két fiatal lány életét
mutatja be a 16–17. század fordulójának

Itáliájában, amely az egymással
viszálykodó hercegségek zajától hangos. 

448 oldal · 2600 Ft

General Press Kiadó
1138 Budapest
Népfürdô u. 15/D
Tel.: 359 1241, 350 6340
www.generalpress.hu





Vajon létezik csodafegyver a nézettség
növekedésének elérésére? Mi határozza

meg a nézettséget és milyen sorrend-
ben kell követniük egymást a különbö-
zô mûsorfajtáknak a mutatók emelke-
déséhez? Mik a kereskedelmi tévé fel-

adatai és mûfajai? Triviálisnak tûnô kér-
dések, de magyar nyelvû összefoglaló

munka most jelent meg elôször róluk.
Kolosi Péter alig százoldalas munkája

alapvetô fogalmakat tisztáz és tesz helyre a kereskedel-
mi televíziózással kapcsolatban, munkája szándékoltan

gyakorlati megközelítésû és minden leendô média-
szakember hasznosan forgathatja. A szerzô is gyakorla-

ti ember: az RTL Klub programigazgatója.

■ – A könyvet átlapozva felmerült bennem, hogy ez az összefoglaló
akár tankönyvként is megállná a helyét. Ezzel a céllal (is) készült?

– Igen. Miután elvégeztem a színmûvészetit, elkezdtem egy posztgradu-
ális DLA-képzésre járni. Miközben tanítottam az utánam jövô évfolyamo-
kat, elhatároztam, hogy DLA- diplomamunkaként tankönyvet szeretnék ír-
ni a televíziózásról, mert Magyarországon errôl a témáról nincs ilyen. Az
interneten utána lehet nézni, hányféle nyelven hányféle könyv született a
témáról, és ezen belül a kereskedelmi tévékrôl, míg itthon kizárólag elmé-
leti mûveket publikáltak a médiáról. Újságírásról létezik gyakorlati munka,
de televíziós programingról nem. 
– Mit tanítanak akkor vajon a különbözô egyetemek különbözô mé-
diatanszékein?

– Jó kérdés. Csak arról tudok beszélni, amit jól ismerek, a többit nem mi-
nôsíteném. Az ELTE Médiatanszékén tanítva azt látom, hogy a televíziós
munkát ma még inkább az érzések világába sorolják, ami természetesen
kell is ehhez a munkához, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy van
ennek egy nagyon is gyakorlati és empirikus úton kutatható része is. Sze-
rintem a televíziózásnak nem sok köze van a mûvészethez. Lehet üzletnek
nevezni, de elsôsorban is ipar, a szórakoztatóipar része. Valószínûleg min-
den egyetemen mást és mást tanítanak errôl a kérdésrôl különbözô színvo-
nalon. Amikor György Péter meghívott az ELTE-re, azt mondta: tudja,
amit én képviselek, távol áll az esztéta vagy a tévékritikus gondolkodásától,
de az egyetemen mindent meg kell mutatni, és a hallgató majd eldönti, mit
választ. Egyszóval ez a szemlélet még mindig nem bevett Magyarországon,
noha azt gondolom, hogy a nagy televízióknál dolgozó kollégák hasonló
módon, kvázi szakmaként fogják fel ezt az egészet. Csak hogy egy példát
mondjak: az, hogy egy mûsor melyik idôpontban fut, annak nagyon ko-
moly okai vannak. És tény az is, hogy nem a budapesti értelmiség igénye-
inek megfelelôen kell programozni egy országos televíziót, de egy kisebbet
sem, hacsak nem ôk a célközönség. Hogy a könyvszakmából hozzak egy
példát: az ember nemcsak olyan könyveket árul, amiket maga is szívesen
olvasna, hanem amire kereslet van. És nincs ez másképp a televízióban
sem. Hiába a felháborodás, amire kisebb a kereslet, azt periférikus idôben
mutatjuk (ilyen mûsor most a  XXI. Század). Sajátos magyar vonás, hogy
a nézôk fejében még mindig nem alakult ki a különbség a közszolgálati és
a kereskedelmi tévék között. Olyasmit kérnek számon tôlünk, ami nem fel-
adatunk. Ez részben a közszolgálati tévé, részben a médiatörvény bûne. A

nyugat-európai nézô, pontosan tudja, mit várjon a BBC-tôl
vagy a ZDF-tôl. És a kereskedelmi tévéktôl nem várnak köz-
szolgálati funkciókat. Egyébként szakmai berkekben sincs
tisztázva ez a kérdés. Néhány elméleti cikk született ugyan
errôl a témáról, de az ORTT vagy a médiatörvény nem se-
gít a funkciók szétválasztásában.
– Könyvének elsô oldalain leszögezi: a kereskedelmi te-
levíziózás alapvetô feladata az informálás és a szórakoz-
tatás. Látjuk, hogy a kereskedelmi tévéken alig van kultu-
rális mûsor és még kevesebb szó esik a könyvekrôl, nem-

csak az ún. elit irodalomról, hanem a
nagypéldányszámú szórakoztató lek-
tûralkotásokról is. Rosszul látom?
– A könyvvel van egy alapvetô problé-
ma: nem képi mûfaj, vagyis nehéz a
képernyôn megjeleníteni. Voltak és van-
nak nagy kereskedelmi szemléletû té-
vékben is sikeres könyvvel foglalkozó
mûsorok, amelyek az olvasási és vásárlói
kedvet fokozzák. Nálunk is volt ilyesmi:
a Fábry showban nemrég ott ült Tisza
Kata, kooproducerei voltunk a Teréz
anyunak, a Fókusz szerkesztôségében lé-
tezett egy vasárnapi kulturális különkia-
dás, amely megállta a helyét, vagy Kepes
Andrásnak volt egy fiatal írókat bemuta-

tó sorozata. Amikor foglalkoztunk a Biblia kódja címû könyvvel, érezhe-
tôen megnôtt a forgalom a könyvesboltokban. A kultúra szóval nem sok
nézôt lehet a tévé elé csalogatni, de az üzenetet át lehet adni. Nem egy
ilyen dolgot csinálunk: például az Üzenet címû mûsort, aztán kulturális té-
mák röviden szerepelnek egy-egy mûsorban. Az RTL a saját módján segít
abban, hogy az emberek értesüljenek arról, hogy van egy magas kultúra, és
abban mi történik. Persze színházi elôadást és komolyzenei koncertet nem
fogunk közvetíteni. Nem a mi feladatunk. Lehet, hogy a könyves szakmá-
nak nem fog tetszeni, amit mondok: vagyis hogy a televíziós szakmához
hasonlóan nekik is tudomásul kell venniük, hogy a fogyasztás hatalmas
mértékben átalakult és alakul most is, például az internet javára. Az ott lé-
vô tudásanyag hihetetlenül sokszínû és jól felhasználható. Nem gondo-
lom, hogy a mûveletlenség felé mennénk, bár kétségtelen, hogy az inter-
net a könyv rovására (is) terjeszkedik. De a televízióéra is.
– Vagyis a tévének, rádiónak, vagy a könyvnek egyaránt fel kell ké-
szülnie egy digitális jövôképre? Mit gondol a jövô kereskedelmi te-
levíziójáról?

– Megpróbálunk rá felkészülni. A mi számunkra ez elsôsorban azt jelen-
ti, hogy egyre több televíziós csatorna lesz. Amire kétféle választ szoktak
adni: egyrészt át kell alakítani a mûsorokat és olyan mûsorokat tervezni,
amiket a nézô csak ezen a csatornán érhet el (sportközvetítések, bizonyos
sorozatok, saját gyártású produkciók stb.), másrészt a nagy televíziók világ-
szerte létrehoznak új csatornákat, hogy a nézôket megtartsák. Nálunk ezt
a törvény nem teszi teljesen lehetôvé. Néhány nyugati országban, ahol a
digitalizálás már jóval elôrébb tart, látni lehet, miként alakultak át a nézôi
szokások. Vagyis néhány hónapig, esetleg évig nagyon sokfelé elmennek a
nézôk, aztán csatornát választanak.  Siránkozás helyett alkalmazkodni kell.
Ami a folyamatot kissé lassíthatja, az a mi nagy szerencsénk és hátrányunk
egyszerre: nevezetesen a magyar nyelv. Nálunk nagyobb nyelvi közössé-
gekben sokkal kiélezettebb a verseny e tekintetben, nálunk viszont a sajná-
latosan gyenge idegennyelv-tudás miatt még sokáig a magyar nyelvû csa-
tornákat részesíti a nézô elônyben.
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A 2006. évi Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásár

november 21–22-én (kedd, szerda)

10-tôl 18 óráig tart nyitva, hagyományos helyszínén,

a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

(Mûegyetem rakpart 3.) aulájában.

A kiállításon megtalálható könyvek 20 százalékos

kezdvezménnyel vásárolhatók meg.

Idén a vásárt kísérô konferencia fô témája:

A kormány tankönyv- és könyvtártámogatási rendszere.

Szó esik még a jövô tankönyvtámogatási elképzeléseirôl,

a 2006. évi pályázatok értékelésének szempontjairól,

a digitális tankönyvportálok látogatottságáról, valamint

a szekcióülések érintik a kereskedôk és kiadók,

a könyvtárosok és kiadók együttmûködésének témaköreit.

Meg nem válaszolt
kérdések a felsôoktatási
tankönyvekrôl
■ Magyarországon az évente megjelenô könyvcímek kb. 40
százaléka szakkönyv, tudományos mû, vagy olyan kiadvány,
amelyet a felsôoktatásban alapvetô tananyagként kezelnek.
1996-ban Magyar Bálint a Felsôoktatási Tankönyv- és Szak-
könyvvásár megindításával egy idôben komoly támogatási
programot hirdetett meg: 1996-ban 600 millió, 97-ben 400
millió volt a megpályázható összeg, majd ’98-tól 150, ill. 100
millióra sorvadt a tankönyvek támogatása. Erre az évre újra
100 milliót szánnak a felsôoktatási tankönyvek támogatásá-
ra. A MKKE felmérése szerint ez a jogos igények alig negye-
dére lesz elegendô, és nem születhetnek meg fontos, innova-
tív kiadványok, melyekbôl a felsôoktatás színvonalát megfe-
lelô módon biztosíthatják. Nem tudni, vajon a sok kérdôjelt
felvetô tandíj (amely ellen épp az elmúlt hetekben tiltakoz-
tak a hallgatók), vagy ahogyan a minisztérium nevezi, fejlesz-
tési részhozzájárulás, bármiben is segítené ezt a területet. És
itt nemcsak a nagy példányszámú tankönyvekrôl, hanem a
jóval kisebb példányszámú tudományos publikációkról is
szó van. Hiszen tudjuk: a tudományos tankönyvek és szak-
könyvek komoly szellemi és anyagi tôkét igényelnek, a nyel-
vi korlátok miatt csak kis példányszámban jelennek meg és a
fogyásuk lassú. Ha nincs rajtuk támogatás, elôállítási áruk
olyan magas, hogy épp az érintett egyetemi oktatók, hallga-
tók, könyvtárak nem képesek megvásárolni ôket. Miben le-
het a megoldás kulcsa? Felmerül az import könyvek behoza-
tala (de számos tudományág csak nemzeti nyelven mûvelhe-
tô és különben sem célszerû a hazai tudományos szakmunkák
mellôzése). Ha nincsenek magyar nyelvû tankönyvek, a tudo-
mányos nyelv is elszegényedhet. Senki sem tudja, mi lesz a
mára veszélyes méretet öltött, csökkenô tendencia hosszú tá-
vú következménye. Nem tudni azt sem, hogyan gondolják e
tendencia megállítását, vagyis biztosítani a magyar szerzôktôl
származó szakkönyvek, tankönyvek publikációs lehetôségét és
a megfizethetô árát. Mert nyilván nem tekinthetô megoldás-
nak a szinte iparággá vált illegális tankönyvmásolás, ami az
utóbbi években nagy divattá vált.

Sz. Zs. 4
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A minôségi könyvrôl szerveztek szakmai beszélge-
tést nemrégiben. Ki a kötet küllemét, ki a tartalmát

tekintette meghatározónak, más arra hivatkozott,
hogy külcsínnek és belbecsnek összhangban kell

lennie. A beszélgetés egyik kezdeményezôje az Aka-
démiai Kiadó volt. A könyvmûhely igazgatója,

Bucsi Szabó Zsolt álláspontját tudakoltuk: 

■ – A minôségi könyv kérdésénél nem szabad elfeledkezni a
könyvnek, mint tárgynak a kétarcúságáról. Egyrészt árucikk, pi-
aci termékként viselkedik, tehát marketingeszközökkel is fel kell
rá hívni a vásárló figyelmét, a külalakjának hívogatónak kell len-
nie, és a beltartalom képes háttérbe szorulni. A másik arcát néz-
ve a könyv kulturális, a társadalmi tudatot jelentôsen formáló
eszköz, olyan termék, amely generációkat tud jó vagy rossz
irányba vezetni. 
– Hogyan lehet megtalálni a helyes egyensúlyt a szakmai
könyvek esetében?
– Az irányításom alá tartozó két cégnél, vagyis az Akadémiai Ki-
adónál meg a hajdani Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó utóda-
ként mûködô CompLexnél, ma már nincs akkora papíralapú ki-
adványtömeg, mint régebben. Leginkább a CompLexnél lehet
látni az új idôk jelét: a szakkönyveket, szakmai információkat
megpróbáljuk minél frissebben, elektronikus módon eljuttatni a
felhasználókhoz. Az Akadémiai maradt a klasszikus, papíralapú
kiadványoknál, bár például a szótáraknál is megjelent az elekt-
ronikus változat. Igaz, a legnagyobb „szótárfogyasztók”, a fiata-
lok kedvelik a modern megjelenési formát, de papíron sokszo-
rosított szótárak nélkül ma még nem tanulnak nyelveket. A szó-
tárnak egy családban 10–15–30 évig szolgálnia kell a nemzedé-
keket, tehát illik bibliapapírra, tartós kötésben elkészíteni, hi-
szen keresés közben sokat forgatják.
– Milyen ismérveit találjuk a minôségi könyvnek a többi Aka-
démiai-kiadványnál? 
– A könyv a kiadó számára a kézirat beérkezésével kezdôdik.
Óriási az elsô szûrôt jelentô munkatársak feladata, hogy észre
veszik-e az üzleti érték mellett a tartalmi értéket. Ha szakkönyv-
rôl beszélünk, akkor a kiadónak két szempontból kell elbírálnia
a kéziratot. Az egyik az önös érdeke, hogy, ha végigviszi a kiadá-
si munkafolyamatot, és belefektet pár millió forintot, van-e re-
ménye arra, hogy visszaáramoljon ez a pénz, sôt, tisztes haszon-
ra is szert tegyen. Emellett még azt is el kell bírálnia, hogy tar-
talmilag megvalósul-e az a szakmai küldetés, amely a könyv cí-
mében megfogalmazódik, hogy ez a mû igazodik-e az adott tu-
dományág XXI. századra elôrevetített fejlôdéséhez. Ezután kö-
vetkezik a viszonylag bonyolult, de gyönyörû feladat: a tartal-
mat a könyvtesttel összhangba hozni. 
– Korunkban a tudomány eredményei hamar elavulnak.
Mennyire érdemes maradandó külsôt adni a szakmai kiadvá-
nyoknak?
– Elég sokrétû a tevékenységünk, a Magyarországon évente
megjelenô 12–13 ezer cím közül az Akadémiai Kiadó száz-
húsz–százharmincat, a CompLex hetvenet ad ki. Ott van ezek
sorában a több tízezer példányos Adólapok címû folyóirat, de
akad olyan angol nyelvû, nukleáris kémiával foglalkozó tudo-
mányos folyóirat is, amely a maga néhány száz példányával
üzletileg is kiváló: évente tizenkét szám jelenik meg belôle,

számonként 300-400
oldalon, az elôfizetési
díja körülbelül egymil-
lió forint. A szakmai,
például a jogi informá-
ciók jelentôs köre
azonban gyorsan köz-
zé teendô és részben
romlandó információ,
a kiadványnál a tartósság nem követelmény. Ugyanakkor sze-
rintünk, kell igénynek és fizetôképes keresletnek lennie arra,
hogy egy tradicionális, megbízható kiadó tizenöt évenként le-
tegyen az asztalra egy-egy tudományágra vonatkozó összegzé-
seket, most például a kémia, a világirodalom, valamint a ma-
gyar nyelv kérdéskörét mutatjuk be. 
– Hol van erre vevô?
– A „tescósodott” terjesztéssel általában nagy gondok vannak.
Aki szakkönyvkiadásra adja a fejét, annak szinte személyes isme-
retséget kell kialakítania a vevôkkel. A tudományági áttekinté-
sekrôl azt gondoljuk, hogy öt-tízezer vevôjük lehet, szélesebb
közönséghez szólnak, azt a célt szolgálják, hogy idônként bele-
belekukkanthassanak. A vásárlók ez esetben az ismeretlenség
homályában a könyvesbolt alkotta paraván mögött maradnak. 
– Keresnek-e utakat az egyetemistákhoz?
– Igen, de azon a piacon fontos feltétel, hogy a kiadónak saját
területe legyen. A szakosodásban az Akadémiai Kiadó 2005-ben
a közgazdasági területet választotta, a CompLex pedig a jogi
egyetemek számára szerkeszt egyetemi tankönyveket. Nagy
problémát jelent a fénymásolás. Súlyosan sérti a szerzôi jogot,
született már ebbôl büntetôügy is, de az egyetemek mellett most
is ott mûködnek a másolómûhelyek, s a fénymásolt változatok
olcsóbbak, mint az eredeti példányok.
– Milyen árkategóriába tartoznak az egyetemi tankönyvek?
– Köszönô viszonyban sincsenek azokkal a jegyzetekkel, ame-
lyekbôl én tanultam. A maiak bekötött, keménytáblás, jól meg-
szerkesztett, szép papírra kivitelezett könyvek, amelyeket négy-
ezer forint alatt nem lehet megvenni.
–  A jó szerkesztés és a tartalom magas színvonalának min-
dig kívánalomnak kellett lennie. De szükség van-e a kemény-
kötésre, a hófehér papírra? Ön például meddig ôrizte az
egyetemi tankönyveit?
– Minden költözésnél kicsit selejteztem, azt hiszem, most
már egy sincs belôlük. Én úgy érzem, mintha a mostani mi-
nôséget piaci igény keltené. Nekem nem lenne erre igényem.
De kiadói körökben nagyjából elfogadottnak tûnik, hogy a
tankönyv ma ilyen. 
– Mint amikor tévémûsor-kínálatra mondják, hogy ezt igény-
lik a nézôk, akik nem tudják, mi minden mást kaphatná-
nak… Talán kevesebb egyetemi tankönyvet fénymásolná-
nak, ha nem ilyen magas áron adnák a köteteket.
– Lehet. De akkor is itt van a harmadik veszély. Kopogtatnak
az ajtón az elektronikus könyvek és tananyagok. Aki tankönyv-
kiadással foglalkozik, annak erre a következô években határo-
zott ajtónyitással kell válaszolnia. Mi is sokat gondolkozunk,
sôt, dolgozunk is ezen. A töprengés legfontosabb oka, hogy
nem találjuk a jó üzleti modellt. Egy elektronikus könyvet, plá-
ne az egyetemisták világában valószínûleg egy példányban le-
hetne eladni…

Mátraházi Zsuzsa
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Hogyan látja ma a tankönyv- és
szakkönyvkiadás helyzetét

Magyarország egyik legnagyobb
szakkönyvkiadójának vezetôje? 

■ – Aligha lehet kérdéses, hogy a magyar könyv-
szakmában ma a legnehezebb helyzetben a fel-
sôoktatási tankönyv- és fôleg a szakkönyvkiadás
van. Ezen a területen kivételt a bevezetés jellegû
tankönyvek jelentik, amelyek viszonylag magas
példányszámban jelennek meg, továbbá ahol a
beruházás már megtörtént, azaz csak az után-
nyomást kell biztosítani. De a kis példányszá-
mú, fajsúlyos, sok munkát igénylô szakkönyve-
ket ma szinte lehetetlen megjelentetni. Minded-
dig e terület finanszírozása megoldott volt a Felsôoktatási szak-
és tankönyvpályázat révén, amely mintegy tíz évvel ezelôtt több
mint 400 millió forinttal indult. Ma ez az összeg már csak 100
millió forint, és elsôsorban internetes felhasználásra és termé-
szettudományos munkákra írják ki. Ennél sokkal nagyobb baj,
hogy az ilyen jellegû könyvek példányszáma az elmúlt néhány
évben drasztikusan csökkent. Ma tehát nincs, aki finanszírozza
ezt az alacsony példányszámot. Pedig ezek a könyvek igen nagy
anyagi ráfordítást igényelnek. Mindebbôl az következik, hogy
támogatás híján a piac fogja szabályozni a felsôoktatási és szak-
könyvkiadást, következésképpen egész mûfajok tûnnek majd el
a magyar könyvkiadásból. Hogy ennek mi lesz a következmé-
nye, azzal ma senki sem törôdik. A minisztériumban teljes a zûr-
zavar (talán még a problémát sem érzékelik), az egyetemek ok-
tatói abban érdekeltek, hogy a saját jegyzeteiket adják fel (s nem
foglalkoznak ennek gazdasági irracionalitásával, mint ahogy ezt
már a kilencvenes évek elején az ún. japán jelentés megfogal-
mazta), a kiadók pedig szép lassan elhagyják a süllyedô hajót,
vagy csak egyszerûen kivárnak. Ugyan mi mást tehetnének? Szó-
val teljes a káosz, s ma az történik, ami általában Magyarorszá-
gon történni szokott, azaz nincsenek összehangolva a dolgok,
nincsenek átgondolt döntések. Ebben a helyzetben minden nor-
mális országban – sajnálatosan Magyarország nem tartozik ezek
közé – összeülnek a felek, a minisztérium, az egyetemek, a diá-
kok képviselôi és a kiadók, s megvitatják a problémát. Ma ennek
a leghalványabb jelét sem látom.
– Mindenképpen állami segítség kellene ezen könyvek meg-
jelentetéséhez?
– Úgy gondolom, igen, hiszen a mai pénzügyi és gazdasági elit-
tôl semmi jó nem várható. Ennél sóherebb és rövidlátóbb gaz-
dasági elitje aligha volt Magyarországnak az elmúlt kétszáz év-
ben… Valakinek ugyanis fizetni kell a révészt, ellenkezô esetben
nincs átkelés a folyón. Ma inkább ez utóbbi felé tartunk. De az
állam szerepe nemcsak a támogatás miatt fontos, mert az sem el-
hanyagolható, hogy milyen a könyvkiadás jogbiztonsága. Az el-
múlt években ugyanis hihetetlen mértékben megnôtt a könyvek
illegális sokszorosítása, egyrészt fénymásolás révén, másrészt di-
gitális úton. Ennek illusztrálására el szoktam mesélni, hogy a
szegedi rendôrség értesítette az Osiris Kiadót, hogy több százas
példányszámban másolják a könyveinket, majd az eljárás végén
közölték, hogy a kiadót számításaik szerint 5770 Ft kár érte, to-
vábbá azt kérdezték, hogy igényt tart-e a kiadó erre a pénzre. Te-

hát ma Magyarországon nincs semmi-
lyen jogi következménye a könyvek il-
legális másolásának, a diákok azt tesz-
nek, amit akarnak, sokszor a tanárok
biztatására. Ebben a helyzetben, akinek
egy csöpp esze van, az kivonul errôl a
piacról, amilyen gyorsan csak lehet. 
– De az Osiris Kiadó leginkább tudo-
mányos könyveket jelentet meg. Né-
hány szépirodalmi mû szerepel a kí-
nálatában, de nem ez a jellemzô.
– Ez utóbbiakat természetesen magamra
is értettem. Nincs mese, ha valamit nem
lehet csinálni, akkor nem lehet csinálni
és kész… Ezek ugyanis komoly köny-
vek, amelyek nagy beruházást igényel-
nek. 4-5 milliós befektetést igényel egy-

egy fekete-fehér könyv, színes könyveknél ez az összeg 15 millió
forint is lehet. Ha egy ekkora összegû beruházásnál nincs bizto-
sítva, hogy a befektetett összeg megtérül, akkor nem érdemes be-
lekezdeni az adott vállalkozásba. Szerintem az fog történni a jö-
vôben, hogy nem lesz olyan hülye Magyarországon, aki megjelen-
tesse ôket. Ma ugyanis véleményem szerint annak az európai szin-
tû tan- és szakkönyvkiadásnak a szétzúzása történik, mely a rend-
szerváltás után jött létre több magas színvonalon mûködô kiadó
közös munkájaként. Ezen okokból az Osiris Kiadó jelenlegi, évi
körülbelül 100 új könyvcímét kénytelenek leszünk csökkenteni
évi 20–30-ra. Azokat a könyveket tartjuk továbbra is a piacon, ame-
lyek már nem igényelnek újabb beruházást, tehát már kész köny-
vek. S csak nagyon korlátozottan állhatunk elô ezen a területen új
dolgokkal. Ameddig nincsenek a jogi feltételek tisztázva, és amíg a
kulturális tárca nem dönti el, hogy mi az ördögöt akar, addig ki
kell várni, vagy profilt kell váltani. De továbbra is azt mondom,
hogy ebben a vészhelyzetben le kellene ülniük a szereplôknek…
– Hogyan érintik majd ezek a változások a kiadót?
– Természetes, hogy ha kevesebb könyvet jelentetünk meg, ak-
kor csökkenteni kell az itt dolgozók számát. A külsôsök száma
is csökken, nem jut pénz magyar szerzôkre, külsôs korrektorok-
ra, szerkesztôkre, mûszaki szerkesztôkre. De a fordítások megje-
lentetése is egyre nehezebb lesz, hiszen ott a magas összegû jog-
díj mellett hasonlóan nagy tétel a fordító díj is. Ez a tendencia
már ebben az évben is látható az Osiris könyvein: ma körülbe-
lül kétharmad-egyharmad a magyar és a külföldi könyvek aránya
a szakkönyveinknél. Bár más szempontból én ezzel az aránnyal
elégedett vagyok, hiszen így teret és lehetôséget tudunk nyújta-
ni a magyar szerzôknek, miközben a jelentôs és fontos külföldi
tudományos munkákból is megjelentetünk néhányat. De tudva
tudom, hogy a fele-fele arány lenne a kívánatos. Bizonyos szem-
pontból szerencsés helyzetben van az Osiris Kiadó, mert a szer-
zôk egy része eleve bennünket keres meg, hiszen ismeri a köny-
veinket, tudja, milyen színvonalú és minôségû könyveket adunk
ki. De a könyveink nagy része mégis megrendelésre készül. Itt
azonban van egy komoly probléma, amelyrôl eddig még nem
esett szó: a szerzôk, fordítók munkamorálja. Egyre nehezebb
ugyanis jó és megbízható szerzôket, fordítókat találni, és egyre
nehezebb a határidôket betartatni. A rendszerváltás óta határo-
zottan romlott a helyzet, paradox, de mintha nem közelednénk,
hanem távolodnánk Európától… 

Jolsvai Júlia 4
6
7

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

felsôoktatási tankönyv és szakkönyv

Felsôoktatási tankönyvkiadás
Interjú Gyurgyák Jánossal, az Osiris Kiadó igazgatójával



Kicsi Sándor András

MAGYAR KÖNYVLEXIKON
A Magyar könyvlexikon szócikkeinek egyik része a könyves, nyomdai
szakkifejezéseket értelmezi, másik része a „könyv” széles értelemben vett
„világának” szereplôit, intézményeit, kiadói, nyomdai cégeit, kulturális,
mûvelôdéstörténeti jelenségeit írja le a mûfajhoz illô tömörséggel. A
lexikon címében viseli anyagának válogatási szempontját: elsôsorban
magyar, és ebbôl az anyagból is csak a II. világháborút követô álla-
mosításig terjedô idôszak került bele. 
A könyvlexikonban szereplô személyek, fogalmak, intézmények minde-
gyike beleillene más-más, különbözô szempontok alapján építkezô
lexikonba vagy enciklopédiába – a teljesség igénye nélkül sorolva
ilyeneket: mûvelôdéstörténeti, könyvtártudományi, bibliofil, irodalmi,
technikatörténeti, képzômûvészeti, nyomdászati –, azonban éppen az
adja a könyvlexikon sajátos jellegét, hogy ebben együtt vannak azok a
címszóként leírt ismeretek, amelyeket a felsoroltak külön-külön, mint
területükhöz nyilvánvalóan nem tartozót, kihagynának-kihagytak.
Gyakorlati hasznát is éppen ez adja: a lehetôségek és a korlátok által
keretek közé szorított terjedelemben ugyan, mégis egy kötetbe gyûjtve
tartalmazza mindazt az ismeretanyagot, ami a könyv mai jelentéstar-
tományának kialakulásához vezetett.
A kötet függelékében a szerzô egy nagyobb lélegzetû, A könyv filozófiája
címet viselô tanulmányban foglalja össze a könyvlexikon alapvonalait.

17x25 cm, 364 oldal, több mint 2000 címszó (szócikk és utaló),
szövegközti illusztrációkkal, keménytáblás, burkolóval, 4900 Ft

Megvásárolható a könyvesboltokban,
viszonteladók megvásárolhatják
az Alexandra, Líra és Lant, Tóthágas,
Bookline.hu, Lap-Ics, Pult nagykereskedéseiben.

A kötet megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alap.



Nem vízió ma már, hogy a kisgyerekes édesanya,
miután megfôzött, kitakarított, megetette és elaltat-

ta csemetéit, odamegy a számítógéphez, megnézi
rajta az aznapi házi feladatot, megkeresi a megol-
dásához szükséges oldalakat a képernyôn, esetleg
elôadással is megjelenik elôtte valamelyik tanára,

de a tananyagot mindenképpen megnyithatja a ta-
nulmányi oldalakon, sôt, ha megismerkedett a tar-
talommal, egy  anonim próbavizsgát is megkísérel-

het az e-learninges oktatási rendszer tesztjeivel. S
ugyanezt teheti a száz kilométerekkel távolabbi kis
faluban az egyelôre a mezôgazdaságból élô fiatal-

ember, a határokon túl a külföldi szolgálatot telje-
sítô katona, a kihelyezett idegenvezetô. Egy évfo-

lyamon tanulnak, mégis legfeljebb csak a vizsgákon
találkoznak egymással, de nemsokára már a meg-

méretést is rá lehet bízni a számítógépre.

■ A Gábor Dénes Fôiskola a hazai felsôoktatási intézmények
közül az elsôk között kínált távoktatást a hallgatóinak. Az
e-learning bevezetésében ugyancsak az élen jár: harmadik éve
mûködteti az internetes távoktatást segítô ILIAS keretrendszert.
A tavalyi kísérleti év után szeptembertôl az alapképzésben részt-
vevô elsôéves hallgatók már mind ezzel a módszerrel tanulnak.
A tapasztalatokról dr. Hullám István tudományos rektorhelyet-
tessel, intézetigazgatóval és az elektronikus oktatásért felelôs Bu-
dai Attila docenssel beszélgettem.
– Gondolom, segítségükre volt a technikai fejlesztésben,
hogy a papíralapú távoktatásos tankönyveik is tanulóbarát
szerkezetûek voltak: ikonokkal, tipográfiával és ellenôrzô
kérdésekkel tagolták, mintegy fontossági sorrendbe állítot-
ták, súlyozták az információkat?
– Mivel az e-learning a távoktatás egyik eszköze, a korábban
kialakult és a gyakorlatban bevált módszertant beépítettük az
elektronikus tananyagot használó oktatásba. Az önellenôrzés
például minden távoktatási formánál kulcskérdés: az egyéni-
leg tanulónak tudnia kell, milyen mértékben sikerült elsajátí-
tani a tananyagot. Régebben a tankönyvfejezeteink végén el-
lenôrzô kérdések sorakoztak, amelyek visszakérdezték példá-
ul a tanult fogalmakat, meghatározásokat. Az elektronikus
oktatás esetében arra is biztatjuk a tanárkollégákat, hogy a fel-
adatok helyes megoldása az összefüggések megértését mérje.
Az e-learning rendszer automatikusan javítja a teszteket, s az
anonimitás érdekében a tutorok is csak az összesített ered-
ményt nézhetik meg.
– Milyen az elektronikus oktatási rendszer hatékonysága?
Jobban tanulnak az e-learninges hallgatók hagyományos
rendszerben végzô társaiknál?
– Fokozatosan vezettük be a módszert. Elôször csak kutatásokat
folytattunk a fejlesztéssel kapcsolatban, majd 2004 ôszén háttér-
szolgáltatásként indítottuk el az ILIAS-t, a tananyagokat tettük
interneten hozzáférhetôvé. Az elôzô tanévben már kísérleti cso-
portokat indítottunk körülbelül negyven fôvel. Esetükben a ta-

nulás és oktatás folyamata teljességgel e-learninges módszerek-
kel történt. Ezeknél a csoportoknál a tanulmányi eredmények
feltûnôen jobbak, kevesebb a lemorzsolódás, a hallgatók sokkal
nagyobb arányban vizsgáznak és teljesítik a tanulmányi követel-
ményeket. E tapasztalat általánosításával azonban óvatosak va-
gyunk, mert ezek a diákok önként jelentkeztek internetes távok-
tatásra, s elképzelhetô, hogy az ô felkészültségük és érdekeltsé-
gük eleve felülmúlja a fôiskolai hallgatói átlagot.
– Hogy fogadták az újítást a hallgatók? 
– Teljes természetességgel. A tanévet most számítógéptermi kép-
zéssel kezdtük, s majdhogy nem volt mit tanítanunk: ez a ko-
rosztály tökéletesen használja az internetet. Megváltozott a kö-
zeg. A mostani tanévben a százhatvan elsôéves budapesti hall-
gató közül százharminc jól megtanulta a rendszer használatát és
hozzáfért a tananyagokhoz, ötvenen szinte mindennap tanul-
nak az ILIAS-szal. A többiekkel a mentorok veszik fel a kapcso-
latot a lemaradás vagy késlekedés okának felderítésére.
– Az oktatók egy-két generációval idôsebbek a hallgatóknál.
Velük is könnyû volt elfogadtatni a változást?
– Ez eléggé nehéz kérdés. Minden új rendszer bevezetésének
kulcsa, hogy a szervezet miként fogadja el a változásokat. A
múltkor egy konferencián általános tapasztalatként hallottam,
hogy a tanársegédek és az adjunktusok általában könnyen meg-
nyerhetôk az e-learningnek, a docenseknél esetenként kellô tan-
székvezetôi, dékáni ráhatás szükséges, a professzorok egy részé-
nek azonban már nemigen van a módszertani váltásra ideje és
energiája. Itt a GDF-en valamivel jobb a helyzet az országos át-
lagnál, mert informatikát tanít a tanárok többsége, ezért nem je-
lentôs az elzárkózás.
– Sokáig nem lehet kitérni a korszerû e-learning szolgáltatá-
sokat is magába foglaló képzés elôl, hiszen várhatóan erre
fog haladni a felsôoktatás.
– Azt hiszem igen, ha komolyan gondoljuk az élethosszig tartó
tanulásra való felkészülést. Nekem kétszer kellett pályát változ-
tatnom az életem során, a szüleimnek egyszer sem, a mostani
hallgatóinknak, ha figyelembe vesszük a fejlett európai országok
tapasztalatait, három-öt alkalommal kell majd várhatóan meg-
újítani szakismereteiket. Ez olyan nagy mennyiségû és minôsé-
gû képzési igényt jelent, amelyet csak a hagyományos, tanterem-
ben folyó képzési formákkal nem tud kiszolgálni a felsôoktatás.
– A bolognai folyamat megkívánja, hogy átjárhatók legyenek
az intézmények. Ehhez tud-e alkalmazkodni a GDF a maga
e-learning tananyagaival?
– Az internetes távoktatás jövôképében megjelenik a többször
felhasználható tananyag. E nemzetközi szabvány szerint  én itt,
a GDF-en készíthetek egy animációkkal szemléltetett, mondjuk,
a mikroprocesszorokkal foglalkozó naprakész tananyagot, s ha
ezt angolul is publikálom az interneten, akkor a világhálóról
bárki letöltheti és felhasználhatja az oktatásban. Megteheti ezt a
kölni egyetem ugyanúgy, mint párizsi társa. 
– De akkor csak az erkölcsi elismerés lesz az Öné, munkája
anyagi javadalmazása elmarad.
– Egyes szoftverek még a díjazás elszámolását is segítik. Azt vár-
ták az internetes oktatás hívei, hogy ezután tömegesen fognak
megjelenni a világhálón ilyen tananyagok. De a lehetôség a fej-
lett európai országokban sem vált közkedveltté. A technológia
tehát már létezik, ugyanakkor szervezeti és emberi érdekek egy-
elôre hátráltatják a megvalósulást.
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Új távoktatási forma a GDF-en
Jobban tanulnak az e-learninges hallgatók 
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■ A modern magyar gon-
dolkodásban a samaniz-
mus fogalmának rögzítését
elôbb talán S. M. Shiroko-
goroff (1887–1939) orosz
néprajzosnak és Róheim
Gézának (1891–1953),
majd Diószegi Vilmosnak
(1923–1972) köszönhet-
jük, s utánuk a feltételezett
ôsmagyar sámánhit re-
konstruálásának reményé-
ben tudósaink nemcsak
Eurázsiában, hanem szerte
a világon intézményesen,
szisztematikusan keresték
e gondolkodásmód ma-
radványait, megnyilvánu-
lásait. Fontos szemléletbe-
li kérdés, hogy a sámánhit
Eurázsia egy meghatáro-
zott sávjának hiedelemtí-
pusa-e (ez volt Diószegi
nézete), avagy legalábbis
nyomaiban szerte a vilá-
gon megtalálható kultikus módszer, amely ráadásul más, egy-
mást sorban követô hitformák (animizmus, monoteizmus stb.)
között helyezhetô el. Mindenesetre az ôsi magyar samanizmus
szálai Kamcsatkáig vezetnek, akárcsak a nyelvünkben levô ma-
gánhangzó-harmónia (hangrend) areális kapcsolatai.

Diószegi, majd elsôsorban Hoppál Mihály ré-
vén a samanizmus magyar kutatói nemzetközi
elismertséget nyertek, s tudományszervezôi si-
kerüket az is tanúsítja, hogy több tucat jeles ha-
zai tudós foglalkozik behatóan a témakörrel.

Jelen kötet a samanizmus általános kérdései
mellett az ázsiai és amerikai sámánkultúrák né-
melyikét mutatja be. A kötet 26 tanulmányának
egyike Diószeginek az életmûvét összegezô „sa-
manizmus” szócikke, amelyet eredetileg az En-
cyclopaedia Britannicába (1974) írt. Nyelvroko-
nainkkal a néphitbeli párhuzam is joggal felté-
telezhetô, így Csepregi Márta és Nagy Zoltán
osztják (hanti), Hoppál Mihály nyenyec témát
tárgyal. A további tanulmányok Ázsiából a kir-
giz, kazak, mongol, kínai, tibeti és brú samaniz-
musról szólnak, s négy szerzô a jelenség ameri-
kai vonatkozásait elemzi.

A kötet néhány cikke kitér a több tekintetben
veszélyesnek mutatkozó, pogány kultuszokat fel-
élesztô városi vagy neo-samanizmus kérdéseire
is. A leginkább közvetlen eredménnyel kecsegte-
tôek azonban a sámánhit pszichoterápiában való
alkalmazhatóságát tárgyaló tanulmányok.

Kicsi Sándor András
Sámánok és kultúrák
Szerkesztette Hoppál Mihály,
Szathmári Botond, Takács András
Gondolat, 465 oldal + 15 színes tábla, 4480 Ft

Már a XI.
■ A nagy könyvsorozatok idônk, életünk egy lehetséges homok-
órájának is számítanak. A Magyar Katolikus Lexikon I. kötete
Esztergomban, 1993 húsvétján nyerte el Ajánlását – s a megjele-
nés tervezett ritmusát tartva már a Septimius Severus, Septua-
ginta, sepulchrum címszavakig jutott (illetve a középsô már
visszautalás a Hetvenes-fordításra).

Minden betûtartománynak akadnak különösen fontos, rész-
ben a betûvéletlen kijelölte jelentéskörei. Így a XI., Pob-Sep
kötetbe került szükségképp az, ami-aki püspök, püspöki, Püs-
pök (püspök a magyar református egyházban; Püspök Pál;
Püspöki Nyomda; püspöki szék akadályoztatása stb.). Ez a
nyilván sok vitát lehetôvé tevô reformáció szócikk, valamint
az összes Róma, Roma, római szócikk tomusza (Roma locuta,
causa finita; római birodalom; római iskola stb.). Itt sorakoz-
nak a majdnem egytôl egyig (azaz a VIII.-ig) jelentékeny Sán-
dor pápák portréi, s itt a San, Sancta, Sankt, Santa, São
(Szent), Szent- elôtagú címszavak, melyekbôl bizonyára egy-
részt túl sok van, másrészt túl kevés.

A Dr. Diós István fôszerkesztô és Dr. Viczián János szerkesztô
nevével fémjelezett munkára eddig is jellemzô markáns karakter
(és katolikus pozíciójú vagy oppozíciójú tárgyilagosság) hatja át
Prohászka Ottokár bemutatását, a qumrani közösség körvonala-
zását, a rabbi, rabbiavatás, rabbinizmus címszavakat. Az encik-
lopedikus igénynek terjedelmileg-tartalmilag nem valamennyi

szócikk felelhet meg. Románia mûvészete nyilvánvalóan nem
taglalható másfél hasábban, a romantika se kettôben. Az ilyen
típusú ismertetéseknél mindig az a kérdés, sikerült-e megtalálni
az ebben a lexikonban kívánatos specifikus közelítést.

Egyes szöveghelyek alapvetôen fontosak (például a pogány
címszó), mások roppant érdekesek (a porphürioszi fa, a teljes ol-
dalas, a textusnál többet mondó illusztrációval), megint mások
(itt) periferiálisak (ponyvairodalom stb.). A cikkíró egyik szemé-
lyes „kedvence” a kitûnô premontreiek címszó, s a (korábbi cím-
szavakhoz is kapcsolódó) Podolini Piarista Gimnázium (az elsô
magyarországi kegyes iskola). Néha dialogizál önmagával a lexi-
kon, hiszen például a Robert Schuman Intézet Európáért sorai
a betûhatárok jóvoltából még rátalálhatnak Robert Schuman-
nak, „Európa atyjának” (az európai uniós gondolat egyik kipat-
tintójának) nevére. Sajnos, a formális-pontos Radnóti Miklós
címszó nem találkozik ugyanígy a Sík Sándor címszóval, pedig
tanítvány és mester, nagy költô és mesterköltô, fiú és atya talál-
kozása mily beszédes lehetne… 

Sík Sándor nevét és munkásságát a következô kötet tárja majd
a Magyar Katolikus Lexikon olvasója elé. Türelemmel és biza-
lommal várjuk tehát a XII.-et.

T. T.

Magyar Katolikus Lexikon
XI. kötet Pob-Sep
Szent István Társulat, 2006 
1020 oldal, kötve 5900 Ft4
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felsôoktatási tankönyv és szakkönyv

Sámánok nyomában
A magyar samanizmus kutatás szintézise
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külföld

Bizonyára sokan vélekedhetnek
úgy: ha valami 58. éve minden
októberben menetrendszerûen

megtörténik, az már sok izgalmat
nem kelthet. Nincs így. A Könyv-
vásár színes, forgatagos, a párhu-
zamosan zajló események szédí-

tôek. Bár a számok is hasonló-
képpen újra és újra elkábítanak:

idén 380 000 könyvet állított ki a
113 országból érkezett 7272 kiál-

lító. És akkor még a filmekrôl,
hangoskönyvekrôl, szoftverekrôl

nem is beszéltünk. Jürgen Boss
vásárigazgató igazán büszke volt, hogy mindig si-

kerül rekordot dönteni. Tavaly például 103 or-
szág képviseltette magát. Az elsô napon kb. ezer-
rel kevesebben jöttek, mint 2006-ban az elsô na-

pon: ennek azonnal bôszen keresték az okait. 

■ Kétfelé érdemes figyelni – bár inkább a „szakadni” kifeje-
zés a pontosabb. Az ember elsôsorban saját hazájának meg-
mutatkozására és a „díszvendég” ország teljesítményére kí-
váncsi . (Természetesen ha nem standjához szögezett kiállító
vagy húsz percekre lebontott tárgyalási idôbeosztással szágul-
dozó kiadós.) 

A szokásos helyét az 5-ös csarnok földszintjén elfoglaló
magyar stand, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése szervezésében, küllemében megújult. Tematikus
dekorációját  az 1956-os forradalom és szabadságharc évfor-
dulója  ihlette, bejárata elôtt a Time-magazin híres fôoldalá-
nak hirdetôoszlopra kasírozott másolatával. És számos kiad-
vánnyal, magyarul és több nyelven: az 50. évfordulót a ha-
zai és a nemzetközi könyvkiadás is méltóképpen ünnepli. A
fotóalbumok, a ritka, vagy eddig nem közölt képek hallatla-
nul sokatmondóak. A berlini Collegium Hungaricum, a kul-
turális tárca németországi kulturális évada, az Ungarischer
Akzent  keretébe illesztette, s ezzel kiterjesztette a magyar
programok sugarát, most  természetesen az 56-os ôszre kon-
centrálva. Rainer M. János, az 56-os Intézet igazgatója a
nagysikerû berlini könyvbemutató után itt is beszélt Nagy
Imre-könyvérôl, melyet németül a Schöningh Verlag jelente-
tett meg. Ô  az egyórás, vadonatúj dokumentumfilm szöveg-
könyvének írója is – ezt a frankfurti közönség az elsôk kö-
zött láthatta október 7-én este, a patinás Majna-parti Film-
múzeumban. (Forró ôsz a hidegháborúban – Ein heisser
Herbst im kalten Krieg – Ungarn 1956 címmel.)

De 56 emlékét idézte a Frankfurtban élô Török Miklós író-
újságíró szerkesztette kötet is, aki az egykori németországi
emigránsokat vette rá, hogy írják meg személyes emlékeiket.

E kötet premierjének helyszíne is a magyar stand volt. 
Néhány hét, és már talán tudni  fogjuk, hogy milyen vissz-

hangra talált a német olvasók körében Závada Pál Jadvigája,
Kerékgyártó István németül kissé frivol címet kapott – En-
gelsfurz – Makk-ász az Olajfák hegyén címû, két éve a Jelen-
kornál megjelent regénye. 

A dtv kiadásában Sándor Iván
Drága Liv címû nagysikerû, szin-
tén „56-os” regénye nemcsak
Frankfurtban, hanem Stuttgart-
ban és Münchenben is értô kö-
zönség elôtt mutatkozhatott be.

Nádas Péter kedves vendég
Frankfurtban. Ült a nagyon nép-
szerû kék pamlagon, azaz a Blaue-
Sofá-n, a kedvelt irodalmi interjú-
mûsor élô kiadásában, majd Dalos
Györggyel és Végel Lászlóval
együtt is felolvasott abból az anto-
lógiából, melyet a DAAD Deut-
scher Akademischer Austausch-
dienst), azaz  a Berliner Künstler-
programm magyar résztvevôinek

Berlinrôl szóló írásaiból állí-
tottak össze. A majd négy év-
tizedes ösztöndíj-program ke-
retében Susan Sontag vagy
Vargas Llosa ugyanúgy egy-
éves, termékeny alkotói idô-
szakot kapott, mint egykor el-
sôk között Bálint Endre vagy

Mészöly Miklós, de  Kurtág György, Tarr Béla vagy nemrégiben
Parti Nagy Lajos vagy Láng Zsolt. Zenészek, filmesek, képzômû-
vészek élvezhetik az írókon kívül ezt a támogató nagyvonalúsá-
got, a német kultúratámogatás szép ajándékát.

Indiát nehéz befogadni. A rengeteg program, színházi ren-
dezvény, a különleges karikatúra-kiállítás, az étkek, a tablák
és szitárok, a 70,  személyesen jelen lévô írójuk is csak felvil-
lantani volt képes valamit ebbôl a földrésznyi gazdagságból.
Már az elképesztô, hogy 22 hivatalos nyelv van, 13 féle írás-
mód: a tavalyi koreai bemutatkozáshoz hasonló szerkezetben
mutatta meg ezt fô kiállításuk. A frankfurti Literaturhausban
zajló felolvasáson hindi, bengáli, urdu, kannada vagy assay-
am  – nem sorolom tovább –  nyelven alkotó szerzôk mutat-
koztak be: ôk egymással, csakúgy, mint például a kiállítás
hostessei – angolul értekeztek.

A mindennap megjelenô Frankfurter Rundschau vásári ki-
adása legígéretesebb, már nemzetközi hírnevet is szerzô író-
ként utalt Mahasweta Devi-re, Uday Prakash-ra, Shasi Tha-
roor-ra, Sudhir Kakar-ra. Ôket német vagy angol fordítás-
ban olvashatjuk – remélhetôleg magyarban is. Erre lehetô-
séget kínál, hogy 2007-ben a Budapesti Könyvfesztivál dísz-
vendége szintén India lesz. Amiben a fejlôdésérôl, gazdasá-
gáról is számot adó India világelsô: az elkészített filmek
számában. A filmes börzének is nagy helyet szentelô
Könyvvásáron fókuszáltak a Bombay-ben mûködô filmipa-
ri centrumra, azaz Bollywoodra, ahol valóban szinte futó-
szalagon készülnek a filmek: ontják a kommerciális igénye-
ket kielégítô munkákat.

Jövôre a katalán kultúra lesz Frankfurt centrumában, 2008-
ban pedig Dél-Afrika könyvei.

Kína bizonyára készül valamire: igyekezett számos akció-
val magára terelni a média  érdeklôdését. De ez szinte min-
denkire vonatkozik: ha nem a frankfurti négy nap alatt, ak-
kor ugyan hol gyûlik össze ennyi híresség, ennyi kamera,
ennyi mikrofon, ennyi könyvet szeretô vagy könyvbôl meg-
élô ember?

k.b.

Frankfurt 2006



Környe könyve
■ A falukutatás, ha nem is azon a fo-
kon, mint az 1930–1940-es években,
újra divattá vált. A falu életét egyes
tudósok, alkalmi kutatócsoportok,
tudományos intézetek egyaránt rend-
szeresen tanulmányozzák. Ôrszige-
thy Erzsébet Környérôl szóló mun-
kája a Jelenkutató Alapítvány keretei
között készült.

A szocializmus korában Környe
mintaszerû mezôgazdasági kombi-
nátjáról volt híres, mely nemcsak a
növénytermesztésben (búza, kukori-
ca, lucernaszéna) és állattenyésztés-
ben (szarvasmarha, sertés) mutatott
kiemelkedô eredményeket, hanem a
kistermelôket integráló tevékenysége
(nyúltenyésztés, sertéshízlalás) is jelentôs volt.
Ôrszigethy az egykor sváb falunak elsôsorban társadalmi

és gazdasági jellemzését nyújtja. Az általa behatóan elem-
zett utcaszerkezet azonban többé-kevésbé tükrözi Környe
társadalomrajzát is. Az egykori fôutca népies, helyi neve

Páuerkozn (parasztkorzó), de a paraszto-
kat sorra felváltották az iparosok és ke-
reskedôk. A XX. század eleje óta szinte
minden évtizedben volt Környének egy-
egy úgynevezett újtelepe. A szervesen
fejlôdô faluszerkezetet az 1940-es évek
ki- (svábok) és betelepítései (felvidékiek)
kuszálták össze, majd a rendszerváltás
után különbözô vállalkozások rendezték
újra át. Ôrszigethy különösen ezek jel-
lemzésében remekel, bemutatva például,
hogyan mûködik a Tatai-medence ezen
falujában a helyi vendéglátóipar jeles
képviselôje, a Gyôri Panzió. Az újabb
ipartelepítések alkalmával Környe elsô-
sorban autógyáraktól esett el, de a fejlô-
dés útját mégis az ipari és kereskedelmi
vállalkozások jelzik.

KSA

Ôrszigethy Erzsébet:
A nép keveredik, a falu kerekedik
Találkozások Környén
Új Mandátum Könyvkiadó, Jelenkutató Alapítvány
289 oldal, 2890 Ft4
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míg itt némely publicisták „forró ôsznek” nevezték a
mocskot, a bûzt, a köztéri fertôzést; a Kossuth Lajos
teret emberi ürülékkel telerondító budapesti ôszt, a mi

testi-lelki rohadással beszennyezett nyárutónkat, addig én,
szerencsémre, Párizsban jártam. Ott az ôsz ugyanolyan verô-
fényes volt, de melegebb; a fák tovább ôrizték a lombok zöld
színét. A nap késôbb kelt, de késôbb is nyugodott: fél nyolc-
kor még világos volt. 

Párizs az állandóság és a
folyamatos megújulás váro-
sa. Ezt a várost ötszáz éve
egységes akarat tervezi, az
egymást váltó államfôk,
polgármesterek, rendszerek
és rezsimek mindig folytat-
ni tudták az elôdök munká-
ját és terveit (pedig a francia
történelem sem volt éppen
szélsôségektôl mentes vagy
ingerszegény), mert a napi
politikai érdeken túl mindig a Város volt a fontos, Francia-
ország sôt egész Európa büszkesége. 

A 13-as Metrót Anières és Gennevilliers között meghosszab-
bítják, ott csatatér van, de a közlekedés nem állt meg. Min-
den utcában építkezés vagy fölújítás, ám a St-Michel, a St-
Germain, az Étoile vagy a La Défense, a Luxemburg kert vagy
a Montmartre változatlan, oda akárhányszor visszatérek,
mindig megtalálom a régebbi lábnyomomat.

A Notre-Dame elôtt most kivételes meglepetés ért: csúcsos
fehér sátrak álltak a templomtéren, és közöttük életre kelt a
középkor és a kora reneszánsz: Rabelais és a Carmina Bura-
na vagy, ha tetszik, Villon világa. A régi kézmûvesek és mes-
teremberek korabeli ruhákban és korabeli szerszámokkal ûz-
ték hagyományos mesterségeiket, körükben büszke lehetett
az európai ember a múltjára, kultúrájára, történelmére. A
varga és csizmadia reneszánsz csizmákat és cipellôket árult,
a pék kenyeret, kalácsot, perecet sütött, az aranymûves ék-

szert és bizsut kínált, a kovács kovácsolt holmit, és a fazeka-
sok bögrét, vázát, lábast és fazekat, és az üvegfúvók a közön-
ség nagy érdeklôdése mellett ott helyben fújták az üvegárut:
öblösüveget és üvegdíszeket; és hentes és fûszeres és szabó
és csipkeverô és nyerges és bôrdíszmûves és kesztyûs és eser-
nyôkészítô és kalapos és korcsmáros és pecsenyesütô kínálta
a portékáját, és a vásártér közepén mutatványosok, színját-

szók és zenészek szórakoz-
tatták a népet korabeli stí-
lusban és jelmezben, kora-
beli hangszereken és korabe-
li dallamokkal. Ez, tudni le-
hetett, nem üzleti vállalko-
zás volt, hanem a polgár-
mester által kezdeményezett
kulturális esemény a polgá-
rok örömére. 
Itt újra megéreztem a Város
lelkét, de a közönség is, aki-
ket Párizs magához asszimi-

lált, pedig a világ minden tájáról, mindenféle népség idecsô-
dült; helybeliek és turisták, öregek és gyerekek, fehérek, feke-
ték és ázsiaiak; és – lehet, hogy nincs jelentôsége – de ebben
a nyüzsgô, tarka tömegben, ebben az evés-ivásban a lábunk
alá néztünk, és egy szikra szemetet nem láttunk, ebben a ka-
vargásban egy hangos szó nem esett, egy agresszív mozdulat
meg nem indult. 

Istenem, gondoltam, ilyen vásárt mi is ki tudnánk állítani;
a néprajzosaink, a skanzeneseink, a mi zenészeink, színésze-
ink, néptáncosaink éppen így elô bírnák varázsolni a magyar
középkort, a magyar reneszánszt… csak félô, hogy a Bazilika
plébánosa ugyanúgy elzavarná a vásározókat a térrôl, mint
ahogy nem tûrte el a mûanyag teheneket sem… nálunk min-
denki mindent sunyi célzásnak, ideológiai gyalázkodásnak,
blaszfémiának, ironikus sértegetésnek venne. 

Ady jutott eszembe, A Gare de l’Est-en. Nem idézem, csak
fölidézem – tekintse a kedves olvasó ajánlott olvasmánynak…

Kertész Ákos
Téli sírkertek

szele jô… 

A
kertész



A Librotrade Kft. ajánlja

HHoowwaarrdd  SSpprriinngg::
SSZZEERREELLMMEETTEESS
FFIIAAMM
604 oldal,
kötve, 3500 Ft
A legyôzhetetlen
szeretet és a mindent
elsöprô szerelem
nagy regénye
Howard Spring
angol író
legsikeresebb mûve.
Számos nyelvre
lefordították már.

ZZiillaahhyy  LLaajjooss::
KKÉÉTT  FFOOGGOOLLYY
534 oldal,
kötve, 3500 Ft
Zilahy ebben a regé-
nyében az elsô világ-
háborút és a hadifo-
golyéletet festi széles,
olvasmányos tablóban.
Az utolsó békeév zsú-
rozó-bálozó világában
„végzetszerûen” egy-
máshoz sodródó két fi-
atal ember, Takács Pé-
ter és Almády Miett bol-
dogtalanságáról szól a

történet. Pár hónapos házasság után kitör a háború,
Péter a frontra kerül, majd fogságba esik, és Miett
hét évre egyedül marad. Ô is fogoly lesz...

MMiicchhaaeell  AAddaamm::
NNYYAAKKKKEENNDDÔÔKK
KKÖÖNNYYVVEE
AA  nnyyaakkkkeennddôôkkööttééss
mmûûvvéésszzeettee
64 oldal,
végig színes
kötve ,2400 Ft
Akár szolid, akár
élénk nyakkendôt
viselünk, egyéni
stílusunkat juttat-
juk kifejezésre.
De mit ér akár a
legszebb nyak-
kendô, ha nem
tudunk rá tökéletes csomót kötni? Mindazon
férfiak számára, akik adnak valamit nyakkendô-
jükre, megbízható segítséget nyújt ez a gazda-
gon illusztrált könyvecske.  A szerzô már meg-
jelentetett egy nagy sikerû kiadványt e témáról.
Idôközben átdolgozta és kibôvítette munkáját.
Ez a mû korszerûbb és divatosabb illusztrációk-
kal és sok praktikus tanáccsal mutatja be a
nyakkendôk eleganciáját, a nyakkendô-
és csokornyakkendô-kötés titkait.

AA  1155  éévveess  KK..uu..KK..  KKiiaaddóó  aajjáánnllaattaa

Hirdetésfelvétel:
209-1875

Irodalom
Szabó Magda: The Door 4287 Ft
Paolini,Christopher: Eragon 1837 Ft

Grimm Kiadó
Nagy Botond: Budapest (magyar, angol,francia, német nyelveken) 7900 Ft
Nagy Botond: Budapest (olasz, orosz és spanyol nyelveken) 8500 Ft
Vigyázz, angol! (az angol, ahogy azt valóban használják) 1790 Ft
Vigyázz, spanyol! (a spanyol, ahogy azt valóban használják) 1790 Ft

Librotrade Kft 11773 Budapest Pesti út 237. Tel:254-0-254 Fax:257-74-72
E-mail:books@librotrade.hu
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest, Újpesti rkp.6. Tel:288-0771 
Fax:288-0769 E-mail:famulus@chello.hu
Melódia Könyvesbolt 1053 Budapest, Semmelweis u. 1-3. Tel/Fax:317-66-28

KK..uu..KK..  KKiiaaddóó
11113388  BBuuddaappeesstt,,  NNééppffüürrddôô  uu..  1155//EE
TT//FF::  223399--11118899,,  335599--11663344
ee--mmaaiill::  kkuukk..kkiiaaddoo@@cchheelllloo..hhuu
wwwwww..kkuukkkkaannttoo--hhuu
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Ropolyi László: AZ INTERNET TERMÉSZETE
Az Internet egy új emberi létforma, a hálólét kibontakozásának biztosítéka, hajtóereje és meghatározó
eszköze. Az internet filozófiája, természetének elemzése technikai, kommunikációs, kulturális és szerve-
zôdési szempontból, egy filozófus-fizikus tollából.

Terestyéni Tamás: KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET
A testbeszédtôl az internetig, a matematikai kommunikációelmélet, a szemiotika, az elméleti nyelvészet,
a nyelvfilozófia, a játékelmélet, a kognitív tudomány, a szociológia, a társadalomelmélet és az etológia
eredményeinek tükrében. Nem lehet nem kommunikálni.

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2006. szeptember 15. – október 19.

Széprodalom
1. Faludy György:

A Pokol tornácán
Alexandra Kiadó

2. Amanda Quick: Az éj leple alatt
Maecenas Könyvkiadó

3. Tisza Kata: Reváns
Ulpius-Ház Könyvkiadó

4. Dan Brown: A Da Vinci-kód
Gabó Kft.

5. Leslie L. Lawrence:
Gyilkosság az olimpián
Gesta Könyvkiadó

6. Robin Cook: Válság
Alexandra Kiadó

7. Danielle Steel: A ház
Maecenas Könyvkiadó

8. Corinne Hofmann:
Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó

9. Paulo Coelho: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

10. Vavyan Fable:
Ki feküdt az ágyamban?
Fabyen Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Könyvkiadó
2. Tolvaly Ferenc:

Tibetben a lélek
Kelet Kiadó

3. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.

4. 101 egyszerû vacsora
Alexandra Kiadó

5. Gati, Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó

6. Tokio Hotel – Ahogy a torkodon kifér!
M & C Kft.

7. Melinda Blau – Tracy Hogg: 
A suttogó mindent megold
Európa Könyvkiadó

8. Orbán Éva:
Amit ’56-ról mindenkinek tudnia kell
Technika Alapítvány

9. Vujity Tvrtko: Pokoli történetek…
és ami azóta történt
Alexandra Kiadó

10. James Redfield:
Mennyei prófécia
Alexandra Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. C. S. Lewis: A végsô ütközet

M & C Kft.
2. Geronimo Stilton:

Játékok könyve
Alexandra Kiadó

3. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

4. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Joachim Masannek:
A vad focibanda 1. – Leo, a cselkirály
Fabula Stúdió Kft.

6. Verdák
Egmont-Hungary Kft. 

7. A világ állatai képes enciklopédia
Alexandra Kiadó

8. Lázár Ervin:
A négyszögletû kerek erdô
Osiris Kiadó

9. Marék Veronika:
Jó éjszakát, Annipanni!
Print-X Kiadó

10. Történetek lovakról és pónikról
Alexandra Kiadó

Bookline sikerlista
2006. szeptember 15. – október 20.

Szépirodalom
1. Lawrence, Leslie L.:

Gyilkosság az olimpián
Gesta Könyvkiadó

2. Faludy György: A Pokol tornácán
Alexandra Kiadó

3. Christie, Agatha: Gyilkosság a paplakban
Európa Könyvkiadó

4. Fable, Vavyan: Ki feküdt az ágyamban?
Fabyen Kiadó

5. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

6. Popper Péter: Napidô – Húsz portré
Saxum Kiadó

7. Szabó Magda: Régimódi történet
Európa Könyvkiadó

8. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Kiadó

9. Christie, Agatha: Hercules munkái
Európa Könyvkiadó

10. Brown, Dan: A megtévesztés foka
Gabo Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Könyvkiadó
2. Stahl Judit: Végre otthon! – Családi

ebédek, baráti vacsorák, ünnepi ételek
Kulinária Kiadó

3. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold – Alvásról,
evésrôl, viselkedésrôl...
Európa Könyvkiadó

4. Spaeth, Radu: 1 forma – 50 muffin
Holló és Társa

5. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 1.
A csecsemô gondozása és nevelése
Európa Könyvkiadó

6. Schmedes, Christa: Bögrés sütemények
(könnyen, gyorsan, finomat)
Holló és Társa

7. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó titkai 2. – A kisgyermek nevelése
Európa Könyvkiadó

8. Gati, Charles: Vesztett illúziók –
Moszkva, Washington, Budapest
és az 1956-os forradalom
Osiris Kiadó

9. Atkinson-Hilgard-Smith-Nolen:
Pszichológia
Osiris Kiadó

10. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: Narnia krónikái 1–6.

M & C Marketing Tanácsadó Kft.
2. Micimackó – Kincses karácsony

Egmont-Hungary Kft.
3. Lázár Ervin: A négyszögletû kerek erdô

Osiris Kiadó
4. Marék Veronika: Kippkopp a hóban

Ceruza
5. 'Kerekecske dombocska...' –

vidám mondókák
Pro Junior Kft.

6. Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok
Ceruza

7. Marék Veronika: Boribon kirándul
Pozsonyi Pagony

8. Emmons, Katherine: Vadkaland (Disney)
Egmont-Hungary Kft.

9. Marék Veronika: Kippkopp a fûben
Ceruza

10. Kormos István:
Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról
Osiris Kiadó

Libri sikerlista
2006. október 15. – október 22.

Szépirodalom
1. Faludy György: A Pokol tornácán

Alexandra Kiadó
2. Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek

Kelet Kiadó
3. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk

Ulpius-Ház Könyvkiadó 
4. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó 
5. Márai Sándor:

A forradalom elôérzete
Helikon Kiadó 

6. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

7. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó 

8. Merle, Robert: Mesterségem a halál
Európa Könyvkiadó 

9. Pamuk, Orhan: Hó I–II.
Ulpius-Ház Könyvkiadó 

10. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó 

Ismeretterjesztô
1. Guiliano, Mireille:

A francia nôk nem híznak
Athenaeum 2000 Könyvkiadó 

2. Gati, Charles: Vesztett illúziók
Osiris Kiadó 

3. Popper Péter: Napidô
Sziget Könyvkiadó 

4. Hogg, Tracy – Blau, Melinda:
A suttogó mindent megold
Európa Könyvkiadó 

5. Somerwille, Neil:
Kínai horoszkóp 2007
Édesvíz Kiadó

6. Néret, Gilles: Gustav Klimt
Vince Kiadó

7. Csics Gyula:
Magyar forradalom 1956 – napló
1956-os Intézet

8. Lendvai, Paul:
Forradalomról tabuk nélkül 1956
Napvilág Kiadó 

9. Bono, Edward de:
A csodálatos elme
HVG Kiadó 

10. Schobert Norbert:
Norbi Update zsebkönyv 2006
Norbi Welness Média Kft.

Gyermek, ifjúsági
1. Lewis, C. S.: A végsô ütközet

M & C Kft. Marketing Tanácsadó Kft.
2. 3 perces mesék micimackóról

Egmont-Hungary Kft.
3. Disney:

Bûbájos hercegnôk foglalkoztatókönyv
Egmont-Hungary Kft.

4. T. Aszódi Éva: Cini-cini muzsika
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Trencsényi-Waldapfel Imre:
Görög regék és mondák
Móra Ferenc Könyvkiadó

6. Csukás István: Sün Balázs
Gesta Könyvkiadó

7. Steer, Dugald A.: Varázslástan
Egmont-Hungary Kft.

8. Marék Veronika:
Kippkopp és a hónapok
Ceruza Kiadó

9. Miler, Zdenek: A vakond autója
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Egyiptológia
Egmont-Hungary Kft.

Lira sikerlista
2006. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Faludy György: A Pokol tornácán

Alexandra Kiadó
2. Golden, Arthur: Egy gésa emlékiratai

Trivium Kiadó
3. Brown, Dan: A da Vinci-kód 

Gabo Kiadó
4. Lawrence, Leslie L.:

Gyilkosság az olimpián
Gesta Könyvkiadó

5. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Kiadó

6. Steel, Danielle: A ház
Budapest Könyvkiadó Kft.

7. Márai Sándor: Füves könyv
Helikon Kiadó

8. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó

9. Homérosz: Odüsszeia
Európa Könyvkiadó

10. Tamási Áron: Ábel a rengetegben 
Talentum Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Moldova György: Kádár János I–II.

Urbis Kiadó
2. Gati, Charles: Vesztett illúziók

Osiris Kiadó 
3. Dr. Lenkei Gábor:

Cenzúrázatlan egészség
Free Choice Kiadó

4. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Szalay Kiadó

5. Huszár Tibor:
Kádár – A hatalom évei 1956–1989
Corvina Kiadó

6. Pályaválasztás, továbbtanulás 2007.
Okker Oktatási Kft.

7. Deák Sándor:
Gyógyítás fény- és színterápiával
Dr. Deák Eü. Szolg. Bt 

8. Vermeulen, Nico:
Fák és cserjék enciklopédiája
Ventus Libro Kiadó

9. Debreczeni József:
Az új miniszterelnök
Osiris Kiadó

10. Andorka Rudolf:
Bevezetés a szociológiába
Osiris Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Ablak–Zsiráf

Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Fekete István: Vuk

Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Móricz Zsigmond:

Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó

4. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Knight, Eric: Lassie hazatér
Talentum Kiadó 

6. Kästner, Erich: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

7. Színezd ki…és számolj Te is 
Göncöl Kiadó

8. Kästner, Erich: Emil és a detektívek
Talentum Kiadó

9. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Varga Katalin:
Mosó Masa mosodája
Móra Ferenc Könyvkiadó
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WWOOLLFFGGAANNGG  KKUUHHNN::
AA  DDAARRWWIINNIIZZMMUUSS  BBUUKKTTAATTÓÓII
282 oldal, kartonált, ára: 2950 Ft
Darwin evolúcióelméletének kritikája
szembeszáll azzal a próbálkozással,
amely az élôlények evolúcióját csupán
a testi fölépítésükben és viselkedésük-
ben létrejött véletlen, öröklôdô válto-
zásokkal (mutációkal) valamint utóla-
gos kiválogatódással (szelekcióval) – a
rend létrejöttének egyetlen vélt okával
– kísérli megmagyarázni. Hogyan is
lehetett komolyan elhinni, hogy csu-
pán az értelem, tervszerûség és cél nél-
küli, tehát „szellem nélküli ” véletlen
mutáció és az irgalmatlan „létért való
küzdelem” hozott létre olyan hatalmas
kiterjedésû ésszerû rendet, amilyent
mi minden tudományunk és tech-
nikánk ellenére se vagyunk képesek
utánozni? 

SSTTEEFFKKAA  IISSTTVVÁÁNN::
RREENNDDSSZZEERRVVÁÁLLTTÓÓKK
392 oldal, kartonált, ára: 4200 Ft
„...még véletlenül se higgyünk nagy
mellényû politikusoknak, akik öntel-
ten bejelentik, hogy véget ért, lezá-
rult, kiteljesedett a rendszerváltás. Ha-
zudnak. A rendszerváltás csak elkez-
dôdött tizenhat éve, azóta hol meg-
erôsödik, hol megbicsaklik, hol félbe-
marad, hol visszafordul. De a folyama-
tot folytatni, végigvinni, még most,
amikor a gazdasági, pénzügyi, politi-
kai, tömegkommunikációs erôviszo-
nyok nem a magyar társadalom döntô
többségének érdekei mellett szólnak –
még most sem, soha nem késô.” (Ugró
Miklós elôszavából)

SSOOMMOOGGYYII  GGYYÔÔZZÔÔ::
MMAAGGYYAARR  KKIIRRÁÁLLYYOOKK  AARRCCKKÉÉPPCCSSAARRNNOOKKAA
64 oldal végig színes, kartonált, ára: 2900 Ft
Szép kivitelû, látványos ismeretterjesztô
könyv, amelyet elsôsorban az iskolások
figyelmébe ajánlunk. Somogyi Gyôzô fest-
ményeit korábban a Néprajzi Múzeumban
lehetett megtekinteni, most könyv formában
minden érdeklôdô számára lehetôség nyílik
megismerkedni velük. A magyar királyok
ábrázolása mellett minden koronás fô
uralkodásának legfontosabb mozzanatait,
adatait is megtaláljuk a kötetben.

IISSTTEENNNNEELL  AA  SSEEMMMMIIBBÔÔLL
AA  VVÉÉGGTTEELLEENN  FFEELLÉÉ  
BBööjjttee  CCssaabbáávvaall  bbeesszzééllggeett  CCsseennggeeyy  ÁÁggoottaa
Miért hiszek? c. sorozat XXXIII. kötet
120 oldal, kartonált, ára: 1500 Ft
„Jézus arra biztat, hogy ne féljünk, hogy
merjük megfogni az ô kezét. 
Azt szeretném, hogy az emberiség
megértse, jót tenni, irgalmasnak lenni
másokhoz, ez Istenhez tesz hasonlóvá min-
ket. Istennek a csodaszép vonásai akkor
ragyognak föl bennünk, ha irgalmas
szeretettel le tudunk egymáshoz hajolni.”

SSAASSSS  SSYYLLVVIIAA::
AA  BBEELLSSÔÔ  HHAANNGG
160 oldal, keménytáblás, ára: 3800 Ft
„Elindultam... Talán a három mágus
segített? Követem a régi álmom, megyek a
Fény felé. Megfestve, megénekelve, átadva a
tanítványoknak, és ezeket a sorokat írva...”
A világhírû opera-énekesnô naplószerû
gondolatairól, a belsô hangokról vall ez a
kötet, amelyet a mûvész saját grafikái
illusztrálnak. 

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

A Jó könyv – szolgálat A Kairosz Kiadó ajánlata

Gerd Theißen
A JÉZUS-MOZGALOM
Az értékek forradalmának társadalomtörténete
Volt a zsidóságon belül egy megújulási mozgalom, melybôl az ôskeresztyénség
mint új vallás megszületett, amely a hatalom forradalma helyett az értékek
és normák forradalmát valósította meg.
328 oldal; keménytáblás, 2700 Ft

Németh Balázs
„…ISTEN NEM

ALOSZIK,
REJÁNK PISLONG…”

Református életforma kialakítása
a folyamatosság és a változások

közepette
– a 16. századi Magyarország

mint példa
A mai nyugat-európai társadalom

és életforma magyar protestáns
vonatkozású szálai

a 16. századtól napjainkig.
352 oldal; kartonkötés, 1900Ft

REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Telefon/fax: 386-8267, 386-8277
E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu; honlap: www.kalvinkiado.hu
Internetes megrendelés esetén 10% engedmény!

A Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvvásáron kiadványainkat
20% engedménnyel kínáljuk!



A magyar tôzsde történelmé-
ben elôször jegyeztek könyves
részvényeket, augusztus végén.
– A papírok azóta a nyolcszo-
rosát érik, a céget 2,6 milliárd

forintra értékelte a piac –
büszkélkedik a Bookline inter-
netes könyváruház igazgatója,

Dietrich Tamás. A jelenrôl,
érthetô módon, szívesen be-

szél – terveirôl viszont alig le-
het kihúzni belôle valamit. Ha
kifecseg egy jó ötletet, az a be-
fektetôknek is sokba kerülhet.

– Eddig a vásárlók kegyeit keresték.
Mostantól a befektetôkre koncent-
rálnak?
– Nem hinném, hogy egyik kizárja a
másikat.
– Annak, hogy a házhoz szállítás pár
hónapja már Budapesten is 399 forintba kerül, és gyarapo-
dik a cég vagyona, minden bizonnyal csak a befektetôk
örülnek.
– Kilencezer forintos rendelés felett továbbra sem kell ezért
a szolgáltatásért fizetni.
– Átlagosan mennyit költenek önöknél egyszerre?
– Ötezer forint körül.
– Tehát a vásárlók nagy részét érinti a változás. Ezt a ked-
vezményt eredetileg is csalinak szánták, arra az idôre,
amíg odaszoknak a vásárlók?
– Nevezzük inkább marketingfogásnak. Ezt a többletkiadást
csak egy ideig tudtuk vállalni. De még így is ráfizetünk.
– Nem vették rossz néven ezt a lépésüket a vásárlók?
– Adtunk helyébe mást. Három könyv után 25 százalék ked-
vezményt. Aki pedig nem szeretné igénybe venni a futárszol-
gálatot, bemehet a központi antikváriumba vagy a nyáron
nyitott két üzletünkbe.
– Az internetes piacnak nem éppen az a lényege, hogy ne
kelljen üzletet fenntartani, és a költségeit a könyv árában
megfizettetni?
– De igen, csakhogy nálunk még nem tudta kiszorítani ez a
fajta piac a hagyományosat, jobbnak láttuk megszemélyesíte-
ni a virtuális könyvesboltunkat. Sokak örömére most bele is
lehet lapozni a könyvekbe, személyesen lehet válogatni a kí-
nálatban. 
– Mikorra várható, hogy a helyzet megváltozik?
– Folyamatosan változik. Egyre többen élnek ezzel a prak-
tikus vásárlási formával, és ami még fontosabb, egyre töb-
ben bíznak is benne. A mi oldalunkon eddig 130 ezren re-
gisztráltak.
– Egyre többet is költenek?
– Az elmúlt három év hatszázmilliós forgalmához képest az
idén elérjük a másfél milliárdot.
– Hol állnak ezzel az internetes könyvpiacon?
– Az elsô helyen.  
– Veszélyes ellenfelek?

– Nagyképûség volna azt
mondani, hogy nincsenek.
Mindig nagyon résen kell len-
ni, mert ahogy szakmai kö-
rökben mondják, a következô
üzlet egy kattintásra van. 
– Kik még a meghatározó
szereplôk a piacon?
– A három legnagyobb ha-
gyományos könyvkereske-
dô, a Libri, az Alexandra és
a Fókusz online változata,
de hármuk éves összforgal-
ma nem éri el a mienket.  
– Ezek után szinte kézen-
fekvônek tûnik, hogy a tôzs-
dére is bemerészkedtek.
Még alig két hónapja van-
nak ott, azért megkérde-
zem: bejött a számításuk?
– Úgy tûnik. Egyrészt öröm-
mel fogadtak minket, mint
minden újfajta papír gazdáját.
Másrészt az üzleti kimutatása-
ink alapján 2,6 milliárd forint-
ra értékelték az üzletet. A száz-

forintos részvényeink pillanatnyilag nyolcszáz forintot érnek. 
– Meggyôzô. 
– Többen így gondolták. Volt, aki 90 millióért kötött le pa-
pírokat. 
– Személyesen is ismerik a komoly befektetôket?
– Egyelôre még senkit, a legnagyobb vásárlás értéke eddig
nem haladta meg a cég törzstôkéjének három százalékát, be-
jelentkezési kötelezettség pedig csak öt százalék fölött van.  
– Értékpapír, törzstôke, bejelentési kötelezettség. Honnan
ért a tôzsdéhez?
– Készültem. Muszáj volt, mert egyelôre én intézem ezeket
az ügyeket a cégnél. Rendszeresen kikérem külsô szakértôk
véleményét, de magam is sok idevonatkozó tanulmányt,
könyvet, törvényt elolvastam.
– Hogy birkózott meg a száraz szakszövegekkel? 
– Azért vannak kellemes olvasmányok is, mint például Jeff
Bezos Amazon.com címû könyve.
– Jeff Bezos?
– Az internetes könyvkereskedés feltalálója. Ô jött rá arra 1994-
ben, hogy egyetlen komoly szerver fenntartásával felveheti a ver-
senyt a legnagyobb amerikai könyves hálózattal, a Barnes&Noble-
lel, anélkül, hogy a könyves mamuthoz hasonlóan fenntartana
ezer darab ezer négyzetméteres üzletet. 
– De ha jól tudom, az Amazonon golfütôtôl kezdve a cu-
min keresztül a homárig mindent lehet kapni.
– A könyv az elsôdleges. Abban meg nincs semmi rossz, hogy egy
kiépített vevôkörnek a legszélesebb választékot akarják nyújtani.
– Mikor mehetek önökhöz golfütôért?
– Tény, hogy tervezzük az árukínálat bôvítését mûszaki cik-
kekkel, játékokkal. Golfütô a közeljövôben nem lesz.
– És mi lesz még?
– Sok ötletem van, de egyelôre nem beszélnék róluk. 
– Amióta tôzsdézik, nagyon titokzatossá vált. 
– Csak óvatosabbá. Gondolok a befektetôkre. 

Szablyár Eszter
Fotó: Szabó J. Judit 4
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Regényes részvények



A kiadó köteteit kézbe véve citálhatjuk a well
szó számos jelentésárnyalatát. Például: nos, jó;

jól, helyesen, szerencsésen. Társítva: very-well =
igen helyes; well-done = bravó, pompás; well
advised = megfontolt, bölcs; well-balanced =

kiegyensúlyozott, értelmes, okos; well-directid =
jól irányzott; well-grounded = jól megalapo-
zott; well-made = jól elkészített, szép alakú;

well-ordered = rendezett, jól szervezett; well-
tied = jól idôzített. Mindezeket a Press szóhoz

illesztve, asszociálva valóban „wellezve”, sok
szép, jó, hasznos „nyomatra” számítunk.

■ – Olyan elôzmények alakították-e érdeklôdését, szemlélet-
módját, gondolkodását, amelyek óhatatlanul a „megfontolt”,
„megalapozott” kiadói munkához, „jól elkészített” könyvek
megjelentetésére késztették?

– A könyvek szeretetét otthonról hoztam, és pataki diákként is-
merkedhettem a híres könyvtár lenyûgözô gazdagságával. Ez is, az
is hozzájárult ahhoz, hogy tisztelettel tekintsek mindazon szelle-
mi kincsre, szépségre, gondolatra, amelyet egy-egy könyv megtes-
tesíthet, ránk örökíthet, közvetíthet. Népmûvelés-könyvtár szakot
végeztem a fôiskolán. Egy ideig a Miskolci Nemzeti Színház kö-
zönségszervezô osztályát vezettem. Már 1991-ben próbálkoztam
önálló vállalkozással. A „nos, lássuk, mire vagyok képes” gondolat
jegyében. Vagyis: well, jó lesz-e, amivel próbálkozom. Létrehoztuk
a Well Bt.-t. Foglalkoztunk a színház sajtó- és reklámügyeivel, részt
vettünk kiállítások, irodalmi rendezvények (többek közt a Tokaji
Írótábor) szervezésében. 1998-tól, új tulajdonostársunk, Esterházy
György „belépésétôl” Well-PRess Kiadó Kft. lett a nevünk. (Az el-
nevezés már a könyviadásra és pr-tevékenységünkre egyaránt utal.)
– Úgy fest: a Well-PRess egyik legfôbb szándéka – a híres régi
sorozat címét idézve – Magyarország felfedezése. Milyen mó-
don tárják fel hazánk „látnivalóit”? Klasszikus értelemben vett
bédekkereket íratnak, vagy ennél többre, másra is törekednek?

– Elsôsorban magyarországi útikönyveket, hazai turisztikai kiad-
ványokat publikálunk. A rendszerváltás után ugyanis a szervezett
belföldi idegenforgalom jószerivel megszûnt – élve a hirtelen jött
lehetôséggel –, aki csak tehette, külföldre igyekezett. Egy beszélge-
tés alkalmával a miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója elpa-
naszolta, mennyire megcsappant az érdeklôdés kiállításaik iránt.
Szóba került: szükség lenne értékeinket népszerûsítô kiadványok-
ra. Voltaképp ez adta az ötletet, hogy elkészítsük, kiadjuk Vendég-
váró. Látnivalók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében címû kötetün-
ket. Szeretettel, figyelemmel fogadták, így sorozat lett belôle; a
Vendégváró útikönyvek sorában immár mind a tizenkilenc me-
gyénket bemutattuk. (Elsô kötetünknek épp most dolgozunk ötö-
dik, felvidéki kirándulásokkal bôvített kiadásán.) Felkészült szerzôi
gárdánk közremûködött a Látnivalók Magyarországon címû úti-
könyv összeállításában is. Ennek alcíme: Utazók Bibliája. S hasz-
nálói valóban így forgatják, amit az is bizonyít, hogy (immár ötö-
dik kiadásával) százezernél több példányban jelent meg. (Egyéb-

ként angol, német nyelven is, s már nyomdában van a francia és
orosz fordítás.) Hagyományos bédekkerek ezek olyan értelemben,
hogy tények sokaságát mutatják be élvezetesen (kis történetekkel
ízesítve, anekdotákkal fûszerezve), világos útbaigazítások kíséreté-
ben, szükségszerûen, szépen illusztrálva. De korszerû kötetek is, hi-
szen a legfrissebb információkkal, tudnivalókkal, sôt kuriózumok-
kal is szolgálnak. Az összegyûlt hatalmas ismeretanyag alapját ad-

hatta 2001-ben indított www.ven-
degvaro.hu címû, internetes tarta-
lomszolgáltató turisztikai site-
unknak. Ez mintegy 250 ezer ol-
dalon mutatja be Magyarország
2160 településének látnivalóit. E
mind arculatában, mind szolgál-
tatásaiban folyamatosan frissülô
megjelenés nem ártott, sôt hasz-
nált könyveink népszerûségének.
– Úgynevezett Spirál könyveik
külföldön is segíthetik az uta-
zókat. Mennyiben különböz-
nek ezek a rokon kiadványok-
tól? Miképp ismerhetô fel ben-
nük-rajtuk a Well-Press szem-
lélete? Mit publikálnak nem-
csak magyarul?

– Célunk természetesen az is, hogy ne csak honfitársaink, ha-
nem az ide készülôdô, hozzánk érkezô külföldiek is áttekintôen,
egyszersmind tüzetesen és bensôségesen megismerhessék Ma-
gyarországot. Ez indokolta, hogy más nyelvre-nyelvekre fordít-
tassuk bizonyos köteteinket. Angolul megjelenô kiadványaink
külföldi terjesztése kapcsán találkoztunk az AA Publishing, az
angol autóklub Spirál könyveket megjelentetô szerkesztôség ve-
zetôivel. Megismertük egymás munkáját, aminek eredményekép-
pen (vehetjük ezt szakmai elismerésnek is) megbíztak bennünket
sorozatuk magyar nyelvû kiadásával. Így témakörünk bôvült: túl-
léptünk (gyakran igencsak jócskán) határainkon. Kitûnô lehetô-
séghez jutottunk, hiszen a Spirál könyveket nagyon felkészült,
írástudó, olvasmányosan s egyszersmind szakszerûen fogalmazó
szerzôk jegyzik. E kötetecskék valóban útitársként kísérhetik vi-
lágjárásában az utazót. Eddig megjelentetett „Spiráljaink”: Anda-
lúzia; Párizs; Ciprus; Skócia; A török tengerpart; Róma; Spa-
nyolország; Írország; és készül már Barcelonát, Amszterdamot és
Londont bemutató kötetünk.
– Egyéb könyveik milyen megfontolás alapján kerülnek „címlis-
tájukra”? Miért adták ki például Végvári Lajos Szônyi–Bernáth-
kötetét, vagy éppen a Dozvald–Megyesi duó munkáját stb.?

– Nem zárkózunk el más jellegû könyvek kiadásától sem.
Rendszerint olyankor kerül erre sor, ha a szerzô és a kiadó közt
személyes kapcsolat alakul ki. Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy mûvészettörténet-írásunk doyenje, Végvári Lajos
bennünket bízott meg a Szônyi István és Bernáth Aurél mun-
kásságát bemutató – immár klasszikusnak tekinthetô – mûvének
kiadásával. Jól ismerjük és nagyra becsüljük Dozvald János fotó-
mûvészt és Megyesi Gusztáv újságírót, akik Budapest. Egy nagy-
város apróságai címû kötetükben a maguk módján újra fölfede-
zik fôvárosunkat. Szebeni András pedig Bécs–Budapest fotóal-
bumának megjelentetését bízta ránk. Örömmel vállaltuk ezt is.
– Végezetül a szokványos záró kérdés: mire készülnek? Foly-
tatják az eddigieket, vagy váltanak, ilyen-olyan irányban tágít-
ják kiadványaik körét?
– A válasz is megszokottan hangozhat: folytatjuk, mert – hál'is-
tennek – bevált, amit mûvelünk. És változunk: eddig általános
igényeknek kívántunk megfelelni, most sorra kerülhetnek sajá-
tos kívánságok-kívánalmak is. Eddig tájegységeket mutattunk be,
lesznek tematikus, témákat egybegyûjtô könyveink is.4
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