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■ Kevés spanyol mû tett szert akkora
népszerûségre hazájában az utóbbi évek-
ben, mint a teljesen ismeretlen, elsô
könyves Ildefonso Falcones A Tenger
Katedrálisa címû történelmi ihletettségû
regénye. 2006-ban került a spanyol köny-
vesboltok polcaira és hamarosan több
százezer példány kelt el belôle. A közép-
korban játszódó cselekményes történet
Barcelona lakosainak állít emléket, akik
önerôbôl emelték a Santa María del Mar-
templomot, szó szerint a Tenger Szûzé-
nek Templomát, mivel Szûz Mária a ha-
lászok, hajósok, kikötôi munkások és
hordárok védôszentje volt. Innen a
könyv címe: A Tenger Katedrálisa. Ka-
tedrális, mert a templom ugyan nem volt
hivatalosan püspöki székhely, az egysze-
rû nép kitartása székesegyházi rangra
emelte; és a tenger katedrálisa, mert a ki-
kötôi negyed lakói építették, és ablakain
a Földközi-tenger fényei játszottak. A mû
azonban nemcsak Katalónia fôvárosában
talált meleg fogadtatásra, hanem az egész
félszigeten: Spanyolországban már több
mint egymillió példány kelt el belôle, és
lefordították közel 30 nyelvre. Mi a titka
a váratlan sikernek? Az izgalmas törté-
net? A fôszereplô? Az olvasmányos stílus? Errôl és az írásról be-
szélgetünk a szerzôvel, Ildefonso Falconesszel.

– Miért választotta a regény helyszínéül éppen Barcelonát?
Az Ön számára mi a legvonzóbb a magyar turisták körében
igen népszerû városban? 
– Azért választottam Barcelonát, mert itt élek és itt dolgozom
ügyvédként. Közel áll hozzám, és Barcelona lenyûgözô város,
egyszerre metropolisz és a mediterrán kultúra fellegvára. És ez
még inkább így volt a XIV. században, amikor az egész Földkö-
zi-tengert uralta, kereskedelmi és katonai nagyhatalom volt, iga-
zi virágkora talán éppen a középkor.
– Miért a katedrális áll a regény középontjában? Kizárólag
szimbolikus értéke miatt?

– Barcelona hivatalos székes-
egyháza és püspöki székhelye
nem a Santa María del Mar (a
Tenger Katedrálisa). A magya-
rázat talán éppen az, hogy a Ri-
bera kikötôi negyed lakói emel-
ték ezt a templomot, saját erô-
bôl. Volt, aki pénzzel támogat-
ta az építkezést, a legszegé-
nyebbek pedig ingyenmunká-
val, mint a hordárok, akik úgy
rótták le tiszteletüket a Szûz-
nek, hogy messzirôl cipelték
ide az építkezéshez szükséges
hatalmas köveket. A hivatalos
katedrális és a Santa María del
Mar között verseny alakult ki:
az elôbbit az egyház emelte, az
utóbbit a kikötô népe. Másik
nevét – a Nép Katedrálisa – in-
nen kapta. A Santa María del
Mar a nép tulajdona, ez min-
dig így élt a köztudatban, és így
van ez ma is. A polgárok min-
den évben ünnepélyes keretek
között nyújtják át a templom
kulcsait az egyházi vezetôség-
nek, annak jelképéül, hogy egy

évig engedélyezik az épület használatát. A város kereskedelmi
élete is a Tenger Katedrálisa köré szervezôdött.
– A történelmi regények újra divatba jöttek. Befolyásolta ez
a tény, amikor a regényhez kezdett? A középkor különösen
hálás téma.
– Véleményem szerint a történelmi regény sosem ment ki a di-
vatból. Gondoljunk csak az Sinuhéra, és más mûvekre. Minden-
esetre A Tenger Katedrálisát nem tartom igazán történelmi re-
génynek. Úgy gondolom, nagyon is aktuális a történet, bármely
században játszódhatna (szenvedély, szerelem, pénz, bosszú, üz-
let), a történelmi környezetet pedig korhûen festettem meg.
– Tudjuk, hogy aki jó irodalmat akar írni, annak jó irodalmat
kell olvasnia. Ki az Ön példaképe? Van, akit mesterének tart?
Kedvenc olvasmányai? 
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Barcelona történetébôl
■ A 718-ban mór kézre került Barcelonát a reconquista során
Nagy Károly fia, Jámbor Lajos foglalta vissza 801-ben. A katalán
nép eredetét Szôrös Wilfredig (Wifredo el Velloso, uralkodott
873–898), Barcelona grófjáig szokás visszavezetni, aki a frank ki-
rályoktól viszonylagos függetlenséget teremtett, s örökösödési jo-
got vívott ki. 988-ban II. Borrell a grófságot teljesen függetlenné
tette a Karolingoktól, s a késôbbi Katalónia – egyelôre önállóso-
dó grófságok – domináns politikai és katonai hatalmává emelte.

A katalán grófságok történetében a Barcelona–Lleida (Lérida)
vonaltól északra esô területeket egyesítô, úgynevezett Ó-Kataló-
nia korszaka a X. század végéig, XI. század elejéig tartott. A fen-
ti vonaltól délre esô területeket a XI. és XII. század közepe között

az araboktól fokozatosan visszafoglalták, s létrejött Új-Katalónia.
A Pireneusok ekkor még nem jelentettek határvonalat, mert Bar-
celona s néhány más, környezô grófság dél-francia vidékekbôl is
szerzett terüleket. Terjeszkedési politikájuk eszközei között há-
zasságok, vásárlások éppúgy szerepeltek, mint hadjáratok.

A XI–XII. században Barcelona virágzó mediterrán város volt,
befolyása Genováéval és Velencéével vetekedett. Növekedése szo-
rosan kapcsolódott kikötôje fejlôdéséhez. Ebbôl a korból csak né-
hány román stílusú épület (templom, kápolna) maradt fenn.

A katalán grófságok korának végét az jelentette, hogy IV. Raj-
mund Berengár (Ramón Berenguer) gróf (uralkodott 1131–1162)
1137-ben nôül vette Petronilát, Aragónia királynôjét. Ezzel Ara-
gónia királyaként és Katalónia grófjaként alapított erôs monar-
chiát, mely 1149-re egész Új-Katalóniát felszabadította.

A spanyol sikerszerzô
Interjú Ildefonso Falconesszel
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– Én azért olvasok, hogy jól
érezzem magam, mert szó-
rakoztat, és éppen ezt sze-
rettem volna elérni A Ten-
ger Katedrálisával. Nem vá-
gyom többre, mint hogy az
olvasó élvezze az olvasást.
Soha nem olvastam kritikus
szemmel, éppen ezért nem
tudok példaképet vagy mes-
tereket megnevezni. Kizá-
rólag azért olvasok, hogy
jól szórakozzam.
– Ismer magyar szerzô-
ket? Van, akit kedvel?
– Nem. Sajnos nem isme-
rek egyet sem. Nemrég ol-
vastam ugyan egy törté-
nelmi regényt, azt hiszem
magyar szerzô írta, Auszt-
riai Jánosról.
– Passuth László az írója.
– Úgy van, tényleg Passuth.
– Ön foglalkozása szerint ügyvéd. Mi késztette rá, hogy ír-
ni kezdjen?
– Továbbra is ügyvédként dolgozom. A nap nagy részét jogi
ügyekkel töltöm. Nem hiszem, hogy a két dolognak köze lenne
egymáshoz, sôt úgy vélem, hogy a munkán kívül is kell találni
intellektuális tevékenységet. Valami mást, mint amit egész nap
csinálunk. Nem mintha a testedzés ellen lennék. Én is naponta
sportoltam, de szerintem a munkahelyi stresszt nem lehet úgy
legyôzni, hogy kifárasztjuk a testünket, hanem hogy valami tel-
jesen másba fogunk, aminek köze sincs ahhoz, amitôl egész nap
feszültek vagyunk. Van, aki ír, van, aki fest, vagy zenél, végte-
len a lehetôségek sora.
– Elterjedt nézet, hogy az íráshoz tehetség kell. Ön ezt hogy
látja? Meg lehet tanulni írni?
– Minden alkotómunka elôször is elszántságot, szorgalmat és ki-
tartást igényel, sokkal inkább, mint tehetséget. Igen, meg lehet
tanulni írni, ahogy festeni is vagy bármilyen más mûvészetet.
Mindannyian születésünktôl fogva magunkban hordozzuk az
alkotásra való képességet: ezt senki sem tagadhatja. Hogy ezt ki
is tudjuk fejezni, az csak technika kérdése.
– Az Ön számára az írás vonzalom, szórakozás vagy elhiva-
tottság?
– Mindhárom és még létszükséglet.
– Minek tulajdonítja a regény hihetetlen sikerét? Remélt
ilyen fogadtatást?

– Nem én vagyok a megfelelô személy, hogy erre
válaszoljak. De a kritikusok szerint a szöveg köny-
nyed, olvasmányos, nincsenek benne nehézkes,
barokkos körmondatok, de nem is vész el lírai
ömlengésekben, minden oldalon történik valami,
ami leköti az olvasó figyelmét. A leírások kor- és
valósághûek, és a cselekményt a középkori város
élete és szokásai teszik még izgalmasabbá.
– Mennyi idôt és energiát követel egy ilyen sú-
lyos mû megírása? Hogy tudta az írást össze-
egyeztetni az ügyvédi munkával?
– Számításaim szerint – bár nem vezettem fel-
jegyzéseket – majd öt évembe került. Minden
nap korábban keltem, és mielôtt az irodába men-
tem volna, írtam egy órát, ha nem kellett bíró-
ságra szaladni, és természetesen hétvégén és sza-

badidôben is írtam.
– Az apa-fiú kapcsolat-
nak különösen fontos
szerepe van a történet-
ben. Ez véletlen, vagy
személyes kötôdés tük-
rözôdik a regényben?
– Nem, biztosan nem
véletlen. Apám korán
meghalt, amikor én 16
éves voltam. Nekem pe-
dig négy gyerekem van
4 és 11 éves kor között,
és nagyon szeretném, ha
a kapcsolatunk ilyen kü-
lönlegesen szoros lenne.
– Minden nôi szerep-
lônek szörnyû sors jut
a regényben. Szándé-

kosan festett ilyen sötét képet a középkori nôk helyzetérôl?
– Akkoriban a nôk nemcsak bûnösnek számítottak a legkisebb
vétekért, hanem magát a gonoszt testesítették meg. A helyzet saj-
nos még tragikusabb volt, mint ahogy a regény lefesti. A bírói
döntésrôl, amely a négy fal közé záratta a házasságtörô asszonyt,
egy háromszor három méteres szobába, ahol kenyéren és vízen
kellett élnie haláláig, írásos dokumentumok maradtak fenn.
– Lesz folytatás? Dolgozik újabb regényen?
– Nem tudom, hogy lesz-e folytatás, de dolgozom egy újabb
regényen. Ennél többet egyelôre nem tudok mondani.

Cserháti Éva
Fotó: Turny Gábor

interjú

I. (Hódító) Jakab (Jaume)–(uralkodott 1213–1276) szakított a Pi-
reneusoktól északra folytatott terjeszkedési politikával, s elfoglalta
a Baleárokat, Valenciát és Murciát, a hatalom gyakorlását megújít-
va pedig megalapította a Százak Tanácsát (Consell de Cent). Fe-
lesége a katalán balladákban is megénekelt Árpádházi Jolán (Vio-
lant de Hongria), II. András királyunk lánya volt. A barcelonai ka-
tedrális építése is a XIII. században kezdôdött, s jól mutatja a vá-
ros fejlôdését. A csaknem 150 éven át tartó építkezést egy koráb-
bi, román székesegyház helyén kezdték (1298), elsô ismert meste-
re a XIV. század elsô harmadából Jaume Fabre volt.

II. Jakab (uralkodott 1291–1327) számos mediterrán kikötôt
hódított meg, a város építészete pedig további fellendülést mu-
tatott (Szent Ágota-kápolna a királyi palotában, Santa María del
Pí és Santa María del Mar-templomok). Katalóniának a Földkö-

zi-tengeren való terjeszkedését jelezte Szicília (1282), Korzika és
Szardínia (1323–24) elfoglalása, a nápolyi és athéni hercegség
birtoklása (1319–1379 között). A hatalmi terjeszkedés mellett
virágzott a királyság kereskedelme is. A Földközi-tenger vala-
mennyi jelentôsebb kikötôjével kapcsolatban álltak, a kor egye-
dülálló kereskedelmi törvényeit (Consolat del Mar, 1285) alkot-
ták meg, amit szerte a térségben elfogadtak és használtak.

A XIV. század második felében nagyvárosi felkelések, száraz-
ság és járványok tizedelték a lakosságot. 1391-ben a gazdasági
és politikai krízis pogromhoz vezetett: a város hatóságai képte-
lenek voltak megvédeni a helyi zsidóságot. A katalán–aragóni-
ai monarchia hanyatlásnak indult, végül a dinasztia az utód
nélküli I. (Emberséges) Márton halálával (1410) kihalt. 1412-
ben a kasztíliai I. Ferdinándot választották meg katalán–aragó-
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■ Sokan használták ezt az Or-
well által híressé tett szókap-
csolatot az idei Frankfurti
Könyvvásáron, mely ismét
(arab országok,  Dél-Korea, In-
dia után) európai nemzetet
tüntetett ki a díszvendég-meg-
hívással. A katalánokat, akik
nem egy önálló ország lakói
ugyan, de kultúrájukat a legna-
gyobb nemzeti kincsként élik
meg. Ekként is jelenítették
meg, s bízvást használhatták
jelmondatként: „Cultura Cata-
lana Singular i Universal”.

Magától értetôdô egyszerû-
ségû mondat ez: a katalán kul-
túra egyedi és egyetemes. Vol-
taképpen minden nép el-
mondhatná ezt a sajátjáról.
Mégsem kérdôjelezte meg
senki, hogy miért áll ez a mottó a kedvesen vidám, súlyzózó
balerina  – ez a szimbólum sem igényel különösebb kifejtést
– rajza mellett. Ennél találóbban nehéz lenne összefoglalni
ennek a nép- és nyelvcsoportnak hatalmas erôfeszítéseit, a
teljes elnyomatásból a világ élvonalába való diadalmas vissza-
térését, az évezredes hagyomány és gazdagság predesztinálta
örökség visszavételét.

Példásan informatív, letisztult, elegáns nagy kiállításukon
folyamatosan ment egy film az egyik kivetítô-soron: világ-
hírességek beszélnek röviden arról, mi fûzi ôket Európának
ehhez a vidékéhez. (Itt azért jóval tágabban kell fogalmaz-
nunk, s a rendezôk nagyon pontosan kijelölték, hol húzó-
dik a katalán kultúra földrajzi határa: része a Baleári-sziget-
csoport, azaz Mallorca, Andorra, Valencia, az észak-francia-
országi Perpignan stb.) 

Patti Smith-tôl a Barcelona egykori bolgár játékosáig, Szto-
icskovig, mesélnek arról, mi fûzi ôket a fantasztikus metro-
poliszhoz, Barcelonához, és a katalán tájhoz, hangulathoz,
emberekhez. Érdekes módon Bill Clinton (igen, a volt ame-
rikai elnök) mondja ki: elképesztô, és ritka módon pozitív,
ahogyan a katalánok beérkeztek a modernitásba, és egy má-
sik ország részeként bár, de a modern nemzetfogalom mo-
delljévé váltak. Az már megint csak a szervezettség, tájéko-
zottság és fôként a jó szimat eredménye, hogy ezen a filmen

az a Doris Lessing is elmondja, miért szeretett
bele az ötvenes évek elején Katalóniába, aki-
nek Nobel-díjáról a Vásár ideje alatt értesül-
tünk. Ugyanígy, kis emléktárgyként Pablo Ca-
sals hangfelvételét osztogatták, melyen az agg
mester néhány mondattal elhelyezi Katalóniát,
a mostani „provinciát” az egykori dicsôség
fénykörében. 

Katalán szerzôk egyébként személyesen is leg-
alább százan voltak jelen a Vásáron. Gyönyörû,
informatív anyagokkal, bemutatókkal, felolvasó-
estekkel – így a járatlan számára is kirajzolódha-
tott egyfajta „irodalmi kánon”. Szó esett arról is,
mi történt a spanyolul publikáló szerzôkkel.
Mértékadó írások arról számoltak be, hogy a spa-
nyolul író szerzôk lemondtak a részvételrôl. Kis
szépítéssel fogalmazva, fôleg azon okból, hogy
teret engedjenek  a nyelv  miatt kevésbé érvénye-
sülô honfitársaik számára… Ezt a belsô harcot,
nyilvánvalóan, a külföldi nehezen bogozza ki.

Mindenesetre, a katalánok tettek róla, hogy
tôlük zengjen a világ, és Frankfurton kívül legalább még 70
német város, s ne csak egy hétig. Szóltak a krimijükrôl, a
gyermekszínházukról, a nagyszerû képzômûvészeikrôl (Dalí,
Picasso, Miro…). És a fejlôdô filmiparukról, a kortárs multi-
mediális alkotóikról – ennek a Bockenheimer Depot „cult”
helyén külön hetet is engedtek. 

E sorok szerzôjének azonban a legnagyobb élményt az a ka-
talán népi játék okozta, mely többemeletes embertorony épí-
tését jelenti, közösséget teremtve, és lélegzetelállító cirkuszi
akrobatikus teljesítményt is létre hozva. Ez is, most is, a Vá-
sár udvarán, sikerült egy csoportnak, mely alig 112 éve köte-
lezte el magát ennek a sportnak. 

Érdekes módon, a sziporkázó események hátterében egy kis
kulturális hivatal áll. A Ramon Llull Intézet, a katalán kultú-
rát közvetítô intézmény.

Névadója univerzális személyiség. A 13. századi filozófus,
ma vallástörténésznek mondanánk, Ramon Llull bejárt több
kontinenst, s hirdette az egyistenhitet, de lírát is szerzett,
kombinatorikus módszert talált ki, és próbált alkimistaként,
aranyat elôállítani…Ha csak a könyvre , az évi 33 ezer publi-
kált címre, a hihetetlenül magas színvonalon megjelenô kiad-
ványokra tekintünk, akkor már biztos, hogy meglelte azt,
amit keresett. 

(J. K.)
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niai királynak, s ettôl kezdve a királyság önállóságát fokozato-
san elvesztve, Spanyolországba betagozódva háttérbe szorult
Kasztília mögött, a mediterrán térség pedig a tengerentúli hó-
dítások nyomán vesztett jelentôségébôl.

A várost a XVI. században pestis pusztította, a XVII. század-
ban az ismétlôdô elszakadási kísérletek megtorlása miatt szen-
vedett. Katalónia az 1659-es pireneusi békével vesztette el a Pi-
reneusoktól északra esô területeit. A XVII. század második fe-
le azonban ismét az önálló pénzzel rendelkezô Katalónia gaz-
dasági fejlôdését hozta. Barcelona francia (1640–42,
1697–1705), angol (1705-14), majd ismét francia (1808–13)
uralom után újból fejlôdésnek indult, s a katalán nemzeti moz-
galom fellegvára lett. Katalónia a politikai függôség, elnyomás
(a katalán nyelv betiltása) ellenére a XVIII–XIX. században is

gazdasági prosperitást mutatott, s a népesség elôbb a XVIII.,
majd a XIX. században megkétszerezôdött.

Barcelonában 1845-tôl lebontották a régi városfalakat, s megter-
vezték a városképet ma is meghatározó Új Negyedet (Eixample).
Barcelona és Mataró között 1848-ban indult útjára az elsô spanyol
vasút. A század második felében hatalmas építkezések kezdôdtek
a városban, amelyek az 1888. és 1929. évi világkiállításokkal tetôz-
tek. A XX. század elsô évtizedében anarchisták dúlták Barcelonát,
akiknek vezetôjét, Francesco Ferrert késôbb kivégezték.

1931-ben Barcelonában kiáltották ki a részleges autonómiát
élvezô Katalán Köztársaságot. 1936–39-ben a köztársaságiak
egyik központjaként súlyos harcok színtere volt. A Franco gyô-
zelme (1939) után elvesztett autonómiáját 1977-ben nyerte
vissza. 1992-ben Barcelona olimpiai játékok színhelye volt.

Katalánok Frankfurtban





Külföldi irodalom
Hogyan fogjunk
gondolathalat?

■ „Világsiker!” – olvasható a
borítón alul, „…a Moby Dick
és a Mátrix zseniális ötvözete”,
olvashatjuk felül, a kettô között
pedig egy „pacnicápa” bontako-
zik ki a tintafelhôbôl. Az olva-
sói elvárások – köszönhetôen a
szerkesztôknek – meglehetôsen
magasak: divatos cyberregényt
várunk némi pszichológiával,
lehetôleg kellemes, fordulatos
cselekménnyel. Ezen a koncep-
ción némileg ront az elsô feje-
zet elôtt olvasható Borges-idé-
zet, ám a 300. oldalt követô
„képregény” mégis megnyugtat:
nem kell nagyon megdolgoz-
nunk az üzenetért. Be kell lát-
nunk, tévedtünk…

A történetet hôse, Eric San-
derson egy nap arra ébred, hogy
nem emlékszik semmire, a hely-
zetét némileg javítja, hogy talál
egy levelet, amelyben eszmélet-
vesztése elôtti énje pontosan le-
írja, mit kell tennie, hogy újra
önmaga lehessen. Így aztán a
feladat adott, a szerzô bevonja
ebbe a misztikus kirándulásba
az olvasót is, aki a történetet
egyes szám elsô személyben el-
mondó hôssel együtt szedeget-
heti Eric személyiségmorzsáit.

Az emlékezetvesztés már-már
sablonosnak mondható topo-
szát Hall azzal teszi mégis él-
vezhetôvé, hogy egy olyan kü-
lönleges utat kínál hôsének az

emlékek visszaszerzésére,
mely a borítón jelölt elô-
képekre utalva egyszerre
vezet virtuális (fogalmak-
ban élô nyelvi világ) és va-
lóságos (tengeri harc a fe-
nevaddal) helyszínre, sôt
ezeket váltogatva egyene-
sen a tapasztalati valóság
természetét kérdôjelezi
meg. A könyv hôsével
együtt éljük át a szavakba
vetettség létbizonytalansá-
gát: egy egzisztencialista
dráma jó adag kalanddal
vegyítve. A CáPAca „me-
séjében” a gonoszt egy –
emlékekbôl és informáci-
ókból táplálkozó – hiper-
intelligencia testesíti meg.

A gondolatfolyamatokat a va-
lóság és a fikció határait
könnyedén átlépô fogalmi ha-
lak (köztük a legveszélyesebb a
ludovicátor-cápa) lepik el, me-
lyek ellen – milyen abszurd! –
éppen az identitás szándékos
szétrombolásával lehet felven-
ni a harcot. A történet iróniája,
hogy a személyiségének darab-
káit illesztgetô hôs ebben a já-
tékban arra kényszerül, hogy
már-már meglelni vélt valós
identitását egy fiktívvel fedje el.
Az identitás önkéntelen és
szándékos elvesztése között fe-
szülô ellentétet a szerzô azzal
oldja, hogy a hôs az utolsó pil-
lanatig nem adja fel igazi embe-
ri kapcsolat (szerelmi szál!) le-
hetôségét.

A CáPAca mind témaválasz-
tásának, mind pedig a változa-
tos elbeszélôi technikák alkal-
mazásának köszönhetôen kel-
lemes szellemi erôfeszítésre
készteti az olvasót, aki úgy vá-
lik részesévé egy modern
nyelvfilozófiai eszmefuttatás-
nak a nyelv által létesülô való-
ság természetérôl, hogy köz-
ben mindezt fogyasztható re-
gényformában kapja.

A regény angol címe (The
Raw Shark Texts) a bravúros
fordításnak köszönhetôen az
eredetihez hasonlóan egyszerre
utal a tintapacák segítségével
végzett Rorschach-tesztre és a
fogalmi cápára. A regény szöve-
ge annyira összetett, hogy sok-
rétû utalásrendszerének „szét-
szálazására” talán egyetemi
nyelvészeti és irodalmi szemi-
náriumok is épülnek majd egy-
kor, ahol aztán arra a kérdésre is
választ adhatnak a hallgatók,
hogy mi köze a Rorschach-
tesztnek a cápákhoz.

Pompor Zoltán
Steven Hall:
CáPAca. Rorschach-játszmák
Geopen Kiadó, 480 oldal
2990 Ft

Cortázar
egypercesei

■ A Kronópiók és fámák törté-
nete címû elbeszélés-gyûjte-
ményt 1962-es megjelenése óta
számtalan nyelvre lefordították,
és kiadták a világ legkülönbö-
zôbb országaiban. A Nagyítás c.
gyûjteményes kötetben a rö-
vidprózák egy része magyar
nyelven már korábban megje-
lent, ám így – egy kötetbe ren-
dezve – elôször olvashatják a
hazai olvasók. Cortázar egyper-

cesei, melyeket a szürrealista iro-
dalom gyöngyszemeinek tarta-
nak, a L’Harmattan Kiadó gon-
dozásában, Csép Attila, Dés
Mihály, Imrei Andrea és Litvai
Nelli fordításában láttak napvi-
lágot a Cortázar-életmûsorozat
legújabb darabjaként. A Paul
Klee rajzaival illusztrált könyv
közel hetven meghökkentô és
sziporkázó rövidprózát tartal-
maz. A programadó elôszóban
maga a szerzô fejti ki a jelen no-
vellákban alkalmazott írói stra-
tégiát. „Megtagadni mindazt,
amit a megszokás már elég pu-
hává nyaldosott”, azért, hogy
egy megdöbbentôen új, szokat-
lan perspektívából új színbe öl-
töztesse a valóság unalomig is-
mert részeit és a rutinszerûen is-
mételgetett cselekvéseket. Az
abszurd elbeszélések polgárpuk-
kasztó ötletekkel küldenek had-
üzenetet és ironikus fricskát a

kispolgári lét üres konvenci-
óinak és értelmetlen forma-
ságainak. A „kizökkentés”
érdekében a szerzô a hétköz-
napian reális dolgokat,
összefüggéseket különös-
ként, irreálisként festi le. En-
nek köszönhetôen például
rádöbbenhetünk, hogy újra
kell tanulnunk a lépcsôn-já-
rás gyakorlatát, de az is meg-
lehet, hogy a sírásnak pon-
tokba szedett „menetrendje”
van.  És hogy kik a címadó
hôsök: a kronópiók és a fá-
mák? Nem derül ki ponto-
san, ám – úgy tûnik, – hogy
az emberekhez egyes csele-
kedeteikben kísértetiesen ha-
sonlítanak. A rendkívüli
nyelvi leleménnyel, játékos-

sággal és sajátos humorral meg-
írt abszurd novellák az Örkény-
egypercesekkel rokoníthatók,
ám egyes szereplôk irracionális
félelmeikkel és szorongó világlá-
tásukkal olykor megidézik a kaf-
kai világot is. 

Maczkay Zsaklin  
Julio Cortázar:
Kronópiók és fámák története
L’Harmattan Kiadó
150 oldal, 2000 Ft
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NOVEMBERI KÖNYVSZENZÁCIÓ A CICERÓTÓL!

Jön, jön, jön! A CSÍKOS PIZSAMÁS FIÚ, amely a 2006-os Bolognai Könyvvásáron az Év Könyve lett!
A könyvbôl készült filmet Magyarországon forgatták, producere Mark Herman, a Harry Potter filmek alkotója.  
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Attis Kiadó
Asperján György:
Jézus és Júdás aktája

■ Jézus születésünktôl a halá-
lunkig kísér bennünket. Hí-
vôt, nem hívôt. Ki volt ô? Az
evangéliumokból az Atya fia,
Krisztus lép elénk. Ez a
könyv az alsó-galileai ember
Jézust mutatja be abban a
földrajzi, társadalmi, politikai,
vallási világban, amelyben
mindennapjait élte, s amely
teli volt az emberi kapcsolato-
kat, a lelkeket széttépô konf-
liktusokkal. Jézus 37 évesen
halt meg, mindössze egy-más-
félévi vándorprédikálás után.
Addig sok mindenbe beleke-
veredett, ami a létezés szenve-
déstörténete. Hogyan telt az
élete, amíg vállalta a felada-
tot? Mi volt a célkitûzése? El-
kerülhette volna a keresztha-
lált? Sok-sok kérdés, amelyre
elôször kap hívô, nem hívô
valósággyökerû magyarázatot.
Senki nem lehet más, mint az
a kor és világ, amely körülve-
szi. Jézus zsidóként született,
zsidóként halt meg. Sorsosait
akarta megváltani – Róma ha-
talmától. Soha nem vallotta
magát Messiásnak. Felkentté a
kialakuló keresztény egyház
„nevezte ki”, hogy a püspö-
kök, a szentté elôléptetett ek-
lézsia gazdagodását, lelkeken
való uralmát szolgálja. Földi
hívságokat égi eszmékbe cso-
magolva. Jézust újra kell te-
remtenünk magunkban – inti
Asperján György Jézus és Jú-
dás aktája címû könyve az ol-
vasóit. 

(X)
A/5-ös, keménytáblás,
védôborítós, 888 oldal
3990 forint

Balassi Kiadó
1075 Budapest, Károly krt. 21.
Tel.: 483 07 50, Fax: 266 83 43
E-mail: balassik@t-online.hu
www.bkiado.hu

Navracsics Judit:
Kétnyelvû mentális lexikon

■ Az Európai Unióhoz történt
csatlakozás következtében Ma-
gyarországon is egyre több sze-
mély válik kétnyelvûvé. A
megváltozott körülmények
megváltozott nyelvi környeze-
tet hoznak létre. A hazánkba
érkezôk megtanulják a nyel-
vünket, és használják a min-
dennapi életben. Meg kell
szoknunk, hogy sokan, akik-
nek a magyar nem az elsô
nyelvük, mégis folyamatosan
beszélik. Ha valami szokatlant
mondanak, annak oka, hogy a
kétnyelvû ember sohasem ké-
pes a másik nyelvet kiiktatni a
tudatából. Érdemes tehát fel-
hívni minden nyelvvel foglal-
kozó szakember – nyelvtanár,
nyelvész, kutató – figyelmét a
kétnyelvûség sajátosságaira.
Ahhoz, hogy a kétnyelvûséget
természetes állapotként fogad-
juk el, meg kell ismernünk a
kétnyelvû beszédfolyamatokat.
A szerzô 125 kétnyelvû sze-
méllyel végzett kísérletsoroza-
tot, hogy vizsgálja a kétnyelvû
mentális lexikonuk rendezett-
ségét, feltárja a kialakult kap-
csolatokat, megismerje a két-
nyelvû beszédprodukciót és -
percepciót. Tette s teszi ezt an-
nak reményében, hogy a két-
nyelvûség alaposabb ismereté-
vel a nyelvtanítás és nyelvtanu-
lás is sikeresebb lesz Magyaror-
szágon. 

(X)
B/5, 180  oldal, kartonált, 2500 Ft
ISBN 978-963-506-709-1

Bónis Ferenc: Élet-képek:
Bartók Béla

■ „A könyveknek nemcsak
sorsuk van, hanem történetük
is: jelen munkának kereken
félszázados históriája” – írja
Bónis Ferenc új könyve utó-
szavában. Az ôsváltozat 1956-
ban látott napvilágot, abban
az esztendôben, amikor Bar-
tók A csodálatos mandarin cí-
mû mûve hétesztendei tila-
lom után újra megjelenhetett
az Operaház színpadán.

A több évtizedes további
gyûjtô- és kutatómunka ered-
ményeit tárja most Bónis Fe-
renc az olvasók elé. A zene-
szerzô születésének 125. év-
fordulójára képekbôl és doku-
mentumokból szôtt emberkö-
zeli életrajzot, amelyben a
zseni családja, gyermekei,
kedvtelései, természetszerete-
te, utazásai is helyet kapnak.
Árnyalatokban gazdag portré-
jának felvázolása érdekében a
szerzô gyakran fordul a Bar-
tók család kiterjedt levelezésé-
hez, a féltve ôrzött képeslap-
gyûjteményhez, számos isme-
retlen vagy kevéssé ismert
fényképen és amatôr fotón
mutatja meg Bartók ezerféle
arcát, hangulatát. Nyomon
követi a gyermek elsô zenei
zsengéitôl a kibontakozó,
majd a világhír felé törô pá-
lyát éppúgy, mint a kudarco-
kat, a meg nem értés nehéz
idôszakait, bemutatja a sikeres
mûvészt és az esendô, a gyak-
ran beteg embert.

A Balassi Kiadó és a VáVi
Kft. közös kiadása

(X)
A/4, 552 oldal, 843 fekete-fehér
és színes illusztrációval,
egészvászon, enveloppal, 8450 Ft
ISBN 963 506 649 X

Ciceró
Könyvstúdió
1133 Bp., Pozsonyi út 61.
T/F:239-0180
cicero@chello.hu
www.cicerokonyvstudio.hu

P. G. Wodehouse:
Halihó, Jeeves!
2. kiadás
Fordító: Bako

■ Bertram Wooster Londonban
és New Yorkban számtalan fur-
csábbnál furcsább szituációba ke-
rül a pöttöm Bingó, Agatha néni,
valamint más barátok és rokonok
elképesztô kalandjai révén, ame-
lyekbôl többnyire az inasok inasa,
Jeeves találja meg a kivezetô utat.

(X)
110 x 180 mm, kartonált,
244 oldal, 1890 Ft

Szûts László
Szójátéktár
3. javított kiadás

■ Ez a könyv anyanyelvi fejtö-
rô, mintegy másfél ezer kérdést
és választ tartalmaz, szóbeli fel-
adványok és írásos feladatlapok
gyûjteménye. A szerzô kiváló
nyelvészprofesszor, aki az elmúlt
20–25 évben az ország számos
iskolájában nyelvi vetélkedôket,
nyelvmûvelô versenyeket rende-
zett és vezetett.

(X)
A/5, kötve,156 oldal,1980 Ft



Szívek szállodája 3.
Hozzámenjek?
Vagy mégse?
Fordította: Várkonyi Zoltán
(Tök jó könyvek)

■ „Kicsit meg voltam döbben-
ve (persze örültem is), hogy
anya igent mondott Max Medi-
nának, az angolirodalom-taná-
romnak. Így aztán a nyaram
még zsúfoltabb lesz, az esküvôi
elôkészületek mellett a nyári su-
li, plusz az iskolán kívüli tevé-
kenységek, amik nélkül állítólag
semmi esélyem rá, hogy bejus-
sak a Harvardra. Szóval mozgal-
mas nyárnak nézünk elébe...” 

(X)
130x200 mm, kartonált,
208 oldal, 1890 Ft

Erich Kästner:
Münchhausen –
Don Quijote – Gulliver
Fordította: Rónaszegi Éva
Illusztrálta: Walter Trier és
Horst Lemke
(Klasszikusok fiataloknak)

■ A gyermekirodalom klasszi-
kusa, Erich Kästner ebben a
kötetben az európai kultúra
három örökbecsû darabját
dolgozza fel meseszerû formá-
ban. A kötetet két, nem kevés-
bé híres német illusztrátor,
Horst Lemke és Walter Trier
mulatságos rajzai színesítik.

(X)
B/5, kötve, 152 oldal, 1800 Ft

Cser Kiadó
1114 Budapest,
Károli Gáspár tér 3.
Tel: 386-9019 T/F: 385-6684
E-mail: cser@chello.hu
www.cserkiado.hu

A hangszerek
és a zene könyve

■ A szépen illusztrált nagyala-
kú könyv bemutatja a világ
hangszereit és azok történetét,
megtudhatjuk belôle azt is,
hogy kik voltak az adott zene-
szerszám legkiemelkedôbb mes-
terei. A mûvet általános zene-
történeti áttekintés, a magyar
zene történetének és a jellegze-
tes magyar hangszereknek a le-
írása egészíti ki. A zene ma már
az általános mûveltség része, így
ez a mûvészi kivitelû, gyönyörû
könyv nem hiányozhat egyetlen
családi könyvtárból sem!

(X)
A/4-es keménytáblás album, 260
oldal, 6990 Ft
ISBN 963 9666 05 X

A madárvonulás atlasza

■ A madárvonulás azóta bû-
völetében tartja az embert,
amióta felfigyelt a madarak
rendszeres, évszakokhoz igazo-
dó eltûnésére és felbukkanásá-
ra. Sokáig azt hitték, hogy a
madarak is téli álmot alszanak
vagy más fajokká alakulnak.
Míg a vonulás vizsgálata ön-

magában is izgalmas, a kapott
információ a madarak védelme
szempontjából is rendkívül
fontos. A könyv nyomon kö-
veti ritka és veszélyeztetett fa-
jok költôterületeit, vonulási út-
vonalait és telelôterületeit.

A több mint 600 színes fotó-
val illusztrált atlasz bemutatja
a repülési technikákat, Észak-
Amerika, Eurázsia és a déli fél-
teke madarait. 

(X)
Keménytáblás, 176 oldal,
5998 Ft

Edge 2000
Kiadó
1013 Bp., Attila út 23.
T: 375-7473, F: 202-0180
E-mail: info@edge2000.hu
www.edge2000.hu

Carl R. Rogers –
H. Jerome Freiberg:
A tanulás szabadsága

■ Carl R. Rogers egyike a 20.
század legnagyobb hatású pszi-
chológusainak. Forradalmi újítá-
sai közül a kliensközpontú pszi-
choterápia a legismertebb, de ta-
lán még nagyobb a jelentôsége
annak a felismerésének, hogy az
emberekben lévô hatalmas pozi-
tív energiákban bízó személy-
központú megközelítés az élet
minden területén csodálatos
eredményekre vezethet.

A pedagógia – az óvodától az
egyetemig – talán a legfontosabb
eszköze lehet annak, hogy a jö-
vô nemzedéke egy igazságosabb
és emberibb társadalomban bol-
dogabb életet élhessen. Ez a
könyv konkrét példákon keresz-
tül mutatja be, mit tehetünk mi
– szülôk, tanárok, iskolaigazga-
tók – azért, hogy gyerekeink ön-
tudatos, saját életüket irányítani

tudó, érzô és felelôsségvállaló
felnôttekké nôjenek fel.

H. Jerome Freiberg, a kötet át-
dolgozója újabb amerikai példák-
kal egészítette ki ezt a ma is aktu-
ális írást, és a könyv függelékében
megismerkedhetünk a tanulóköz-
pontú iskola hazai úttörôivel.

(X)
3690 Ft

Etalon Film
Kiadó 
H-1023 Budapest,
Cirbolya utca 36.
Tel: +36 1 275 0929
Fax: +36 1 275 0926
Mob: +36 30 397 7200
+36 30 610 13 10
www.etalonkiado.hu
www.etalonfilm.hu 

Az emberiség fáklyavivôi
I. kötet
A Föld vallásalapítóinak,
kiemelkedô hatású szellemi
tanítóinak és szentjeinek képes
életrajzi gyûjteménye

■ Az emberiség fáklyavivôi cí-
mû könyv ez év szeptemberé-
ben jelent meg, több éves mun-
kát követôen. Ez az egyedülálló
képes életrajzi gyûjtemény nagy
hiányt pótol. Olyan alapmû,
amelyben az egész emberiség
szellemiségét meghatározó val-
lásalapítók, vallási irányzatok el-
indítói, kiemelkedô hatású
szentek és szellemi tanítók élet-
rajzai együtt kerültek bemuta-
tásra. E gyönyörûen kivitelezett
alkotás különlegessége az is,
hogy a könyvben szereplô sze-
mélyekrôl több száz különleges
és eddig a nagyközönség számá-
ra kevéssé ismert kép is közzé
lett téve. E gyûjtemény jelentôs
érdeme továbbá, hogy a kötet-
ben szereplô életrajzok nagy4
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gondossággal lettek összeállítva,
és számtalan alapvetô informá-
ciót tartalmaznak, különleges
idézetek kíséretében.

(X)
210 x 265 mm, 176 színes oldal
250 képpel, kötve, 5300 Ft
ISBN 978-963-06-2576-0
Díjmentesen megrendelhetô
a kiadótól.

Kereszténység az ezer
vallás világában –
Nagy valláskönyv 

■ Ez a könyv egy népszerû és
sokoldalú politikus hitvallása.
Egyben vallástörténeti csemege
is, melyben a szerzô a nagykö-
zönség számára eddig ismeret-
len oldala mutatkozik meg. A
könyv egyrészrôl izgalmas ön-
vallomás az élet fô kérdéseirôl,
másrészrôl számtalan alapvetô
gondolatot tartalmazó nagy
valláskönyv a különféle törté-
nelmi korok Istennel kapcsola-
tos hozzáállásáról, a keresz-
ténység kialakulásáról és elhe-
lyezkedésérôl a világ vallásai
között. Az óriási tömegû alap-
vetô információ – a szerzô
egyedi stílusában csokorba
szedve – izgalmas és szórakoz-
tató olvasmány is egyben.

(X)
170 x 240 mm, 677 oldal, kötve,
3500 Ft

Péter, a kôszikla I–II.

■ Az Etalon Film Kiadó olyan
vallási – spirituális témájú
nagyjátékfilmek kiadásával fog-
lalkozik, melyek egyszerre iz-
galmasak, tartalmasak, és fel-
emelô élményt nyújtanak. A
Sugárzó Életek sorozat ta-
vasszal megjelent elsô darabjait
követôen több új és külföldön
rendkívül sikeres filmalkotással
folytatódott.

A Péter a kôszikla címû,
Omar Sharif fôszereplésével
készült szuperprodukció Jézus
halálától kezdôdôen mutatja
be Péter apostol életét, a ke-
reszténység történelmének leg-
izgalmasabb idôszakát: az elsô
keresztények küzdelmeit, a ke-
resztényüldözéseket és a krisz-
tusi tanítások elterjedését. A
lélekemelô történet Rómában
zárul, ahol Péter az üldözteté-
sek és Néró császár vérengzé-
sei közepette szervezi és össze-
fogja az elsô keresztény közös-
ségeket. 

A sorozat további tagjairól in-
formálódni lehet a www.eta-
lonfilm.hu honlapon.

(X)
1990 Ft/dvd
Díjmentesen megrendelhetô
a kiadótól.

K.u.K. Kiadó
1138 Bp., Népfürdô u.15/E.
T/F: 359-1634, 239-1189
kuk.kiado@chello.hu
www.kukkanto.hu

Rátai János: Úrvacsora  –
A kannibalizmus
kultúrtörténete napjainkig

■ Ez a könyv: provokáció.
Minden sorával. A szerzô
szándéka ellenére. Nem keve-
sebbet sugall, mint hogy az
emberi kultúra fogantatásának
természetes velejárója volt a

kannibalizmus, amely több
millió éves történetünk során
a legkülönbözôbb módon és
formában lényegült bele im-
már a civilizációnkba is, ész-
revétlenül. Ma már alig felfe-
dezhetôen, alig kimutatható-
an, de szinte kitörölhetetlenül
köztünk van, bennünk él. A
kannibalizmus kultúrtörténete
arra lázít bennünket, hogy fo-
gadjuk el a kihívást, merjünk
ôszintén és mélyen szembe-
nézni önmagunkkal és rejtett
tapasztalatainkkal, mert fa-
junk, legyen bár sokszor ko-
molytalan a huhogás, valóban
újabb krízishelyzethez közele-
dik, amelyen kellô önismeret
s a kultúránkban hordozott
kannibál örökséggel való
számvetés nélkül képtelenség
úrrá lenni.

(X)
552 oldal, kötve, 4500 Ft 

Philipp Vandenberg:
A Golgota-akta
Nemzetközi thriller, a szervkereske-
dés piszkos üzletérôl, és az egyház
legnagyobb tabujáról.  Vandenberg
legnagyobb hatású regénye, számos
nyelvre lefordították már!

■ Egy szervátültetés után
meghal a páciens. Ami elô-
ször mûhibának látszik, gyil-
kosságnak bizonyul. Gropius
professzor, a sebész, aki két-
ségbeesetten kutatja az igazsá-
got, maga is halálos veszede-
lembe kerül. 

A bûnügyi szimat és a meg-
zavart érzések két titokzatos
nô karjaiba ûzik. De csak egyi-
kük viszi ôt közelebb a megol-
dáshoz. A szervmaffia és a Va-
tikán közötti metszéspontot
három betû jelöli: IND. És a
világ legveszélyesebb aktáját
egy név: GOLGOTA.

(X)
400 oldal, kötve, 3500 Ft

New Age Média
2000 Kft.
1112 Budapest, Cirmos u. 6.
Telefon 310-0282
E-mail: info@nam2000. hu
www.babaskonyvek.hu

Simó Tímea:
Ha nem jön a baba
A meddôség okai
és kezelése

■ Sajnos hazánkban minden
7. párnál késik a gyermekáldás.
Kiadónk legújabb könyve ne-
kik szeretne segíteni, válaszo-
kat, lehetôségeket, megoldáso-
kat kínálni.

A könyv közérthetôen fogal-
mazva és sok fotóval illusztrál-
va bemutatja a lehetséges prob-
lémákat, és megoldásokat kínál
a kezelésükre. Az életmódbeli,
étrendbeli változtatásoktól az
alternatív gyógymódokon át a
szakorvosi beavatkozásokig
minden területen hasznos ta-
nácsokkal szolgál a gyermekál-
dás késése esetén.

Vannak esetek, amikor a mes-
terséges megtermékenyítés az
egyetlen lehetséges módja az
utódvállalásnak. Ennek mód-
szereit, lépéseit a laikusok szá-
mára is érthetôen, speciális
mikroszkópos fotókkal illuszt-
rálva ismerteti.

S hogy mi történik, amikor
végre bekövetkezik a várva várt
csoda? A kismamára váró vizs-
gálatokon kívül a magzat fejlô-
désébe is bekukkanthatunk a
3 dimenziós ultrahangfotók se-
gítségével.

(X)
160 oldal, színes fotókkal, 2990 Ft
Kapható a könyvesboltokban,
vagy megrendelhetô a kiadónál
a 06 30 5411-479-es számon.
November 30-ig beérkezô
rendelés esetén a kiadó fizeti
a szállítási költséget! 4
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ISMERETTERJESZTÔ ÉS SZAKIRODALOM 

ÁLTALÁNOS MÛVEK 

A TUDOMÁNY ÁLTALÁBAN

BBllaasskkóó  ÁÁggnneess  ––  HHaammpp  GGáábboorr: Írás 1.0: az ötlettôl a jól strukturált szövegig.
[Tankönyv] Bp.: Typotex. 224 p. Fûzve 2000 Ft
ÍRÁS. JELEK ÉS SZIMBÓLUMOK

GGaarrddnneerr,,  BBiillll  ––  FFiisshheell,,  CCaatthhaarriinnee  MM.: Logótár 2: 2000 válogatott logó
nemzetközileg  elismert tervezôktôl. [Album] Bp.: Scolar. 364 p. (Scolar design)
Fve 3950 Ft
KÖNYVÉSZET – BIBLIOGRÁFIA

MMiitttteellaalltteerrlliicchhee  llaatteeiinniisscchhee  HHaannddsscchhrriifftteenn  ddeerr  SSzzéécchhéénnyyii--NNaattiioonnaall--BBiibblliiootthheekk: cod.
lat. 405-556. [A német nyelvû kötet az OSZK középkori latin kéziratainak
feldolgozása]  Vizkelety András (szerk.) Bp.: Akad. K.: OSZK. 276 p., [14] t.
(Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, 6.) Kötve 5775 Ft
ÁLTALÁNOS TÁRSASÁGOK. TUDOMÁNYOS INTÉZETEK

MMiinnkkeerr  EEmmiil: A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának
története, 1962–2006. Szeged: MTA SZAB. 420 p. Fve 1750 Ft

FILOZÓFIA

OKKULT JELENSÉGEK. EZOTERIKUS ISKOLÁK

AArryyaa,,  UUsshhaarrbbuuddhh: Mantra és meditáció. Bp.: Filosz. 303 p. (Jóga vidjá) Fve
2680 Ft
MMaayyaa,,  PPaarraa: Tükörmágia: [a tükör erejének alkalmazása: jóslás, gyógyítás,
varázslás és egyéb praktikák]. [Miskolc]: Hermit. 108 p. Fve 2300 Ft
RRooeetthhlliissbbeerrggeerr,,  LLiinnddaa: Az intuíció tanulható: [egy különleges erô használata a
mindennapi életben]. Bp.: Édesvíz. 223 p. (Szellemtudományok) Kve 2990 Ft
SSeellddrroonnii,,  MMaarriiee: Arkangyal-meditációk. [Miskolc]; [Onga]: Hermit: Pythia. 108 p.
Fve  2100 Ft
SStteeiinneerr,,  RRuuddoollff: Bolygó-meditációk: [a sorsot meghatározó és az embert
felszabadító  bolygók]. [Miskolc]: Hermit. 86 p. Fve 1800 Ft
SSzzeeppeess  MMáárriiaa: Dimenzió-tarot: a sorsalakítás mûvészete. Jav., bôv. kiad. Bp.:
Édesvíz. 292 p. + kártyacsomag (Életmûsorozat) Kve 4990 Ft

PSZICHOLÓGIA

BBaakkttaayy  ZZeellkkaa  ––  BBaakkttaayy  MMiikkllóóss: Eseteink: páratlan párkapcsolatok: egy terapeuta
pár  gyakorlatából. Bp.: Saxum. 281 p. Kve 2500 Ft
BBoosswwiijjkk--HHuummmmeell,,  RRiieekkjjee: A párkapcsolat forradalma: hogyan élesszük újjá a
szerelmet? Bp.: Ursus Libris. 286 p. Fve 2850 Ft
GGrraattcchh,,  AAlloonn: Ha a férfi beszélni tudna: [hogyan fejtsük meg, mit mond?]. Bp.:
Park. 351 p.  (Hétköznapi pszichológia) Fve 2500 Ft
LLaayyaarrdd,,  RRiicchhaarrdd  GG.: Boldogság: fejezetek egy új tudományból. Gyôr: Lexecon.
295 p. Fve  2980 Ft
PPeettrróócczzii  EErrzzsséébbeett: Amit a hallgatónak tudni illik a kiégésrôl. [Felsôoktatási
tankönyv]  Szeged: SZEK JGyF K. 49 p. Fve 582 Ft
SSzzéékkeellyy  AAttttiillaa,,  SS.: Életfelfogás, szorongás, halálfélelem. Bp.: Animula. 241 p. Fve
4900 Ft
ZZssóókk  OOttttóó: A jó és a rossz emberrôl. Bp.: Tarsoly K. 151 p. Fve 1600 Ft

VALLÁS 

KERESZTÉNYSÉG. KERESZTÉNY VALLÁS

EEmmlléékkkköönnyyvv  SSzzeenntt  IImmrree  hheerrcceegg  sszzüülleettéésséénneekk  11000000..  éévvffoorrdduullóójjáárraa. Kindelmann
Gyôzô  (szerk.) Bp.: Szt. István Társ. 128 p., [8] t. Kve 1700 Ft
KKaammaarrááss  IIssttvváánn: Jézus-projektum: kutatási jelentés. [Pécs]: Pro Pannonia. 173 p.
(Pannónia  könyvek) Kve 2200 Ft
KKeerréénnyyii  LLaajjooss  ––  KKoozzmmaa  LLáásszzllóó: Hited meggyógyít: Kerényi Lajos piaristával
beszélget  Kozma László. Bp.: Kairosz. 132 p. (Miért hiszek?, 40.) Fve 1500 Ft
AA  kkeerreesszzttyyéénn  hhiitt.. McGrath, Alister E. (szerk.) Bp.: Kálvin. 351 p. Kve 4300 Ft
KKiinnddeellmmaannnn  GGyyôôzzôô: Magyarország rózsája: Árpád-házi Szent Erzsébet élete. Bp.:
Szt. István  Társulat. 55 p. Kve 1800 Ft
AA  lléélleekkbbôôll  ééppííttôô::  GGeelllléérrdd  IImmrree  eemmlléékkéérree. [Konferenciakiadvány] Jakabffy Tamás
(szerk.) Kolozsvár: ODFIE: Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége. 165 p. Fve
2190 Ft
MMaaggyyaarr  kkaattoolliikkuuss  lleexxiikkoonn..  1122..  kköött. Diós István et al. (szerk.) Bp.: Szt. István
Társulat. 1016  p., [48] t. Kve 5900 Ft
NNoorrmmaann,,  EEddwwaarrdd  RR.: A római katolikus egyház képes története. Bp.: Athenaeum
2000. 192  p. Kve 6490 Ft
RRiiccee,,  WWaayynnee: Fején a szöget! 2: újabb 100 frappáns, figyelemfelkeltô illusztráció
ifjúsági elôadásokhoz. Debrecen: Új Remény Alapítvány. 253 p. Fve 1691 Ft
SSzziiggeettii  JJeennôô: A Biblia képzelet vagy valóság?: az európai kultúra alapjai: a
legemlegetettebb  könyv. Bp.: Arany Forrás K. 100 p. (Bibliai Szabadegyetem)
Fve 1349 Ft
ÁLTALÁNOS ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁSTUDOMÁNY. 

NNeemm--kkeerreesszzttéénnyy  vvaalllláássookk..  MMiittoollóóggiiaa  
HHoouuttzzaaggeerr,,  GGuuuuss: A görög mitológia enciklopédiája. Bp.: Ventus Libro. 269 p. Kve
4500 Ft
KKóótthhaayy  KKaattaalliinn  AAnnnnaa  ––  GGuullyyááss  AAnnddrrááss: Túlvilág és mindennapok az ókori
Egyiptomban: források a Kr. e. 3-2. évezredbôl. Miskolc: Bíbor. 503 p. Fve
3990 Ft
TTuurrnneerr,,  AAlliiccee  KK.: A pokol története. Bp.: General Press. 356 p. (Különleges
könyvek) Kve   3200 Ft

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 

SZOCIOLÓGIA. SZOCIOGRÁFIA

GGaaggyyii  JJóózzsseeff : Földosztók, önellátók, gyarapodók: a dekollektivizáció emberei.
Marosvásárhely: Mentor. 228 p. Fve 1890 Ft
HHaalllleerr,,  DDiieetteerr: Etnológia. Bp.: Athenaeum 2000. 312 p. (Atlasz, 16.) Kve 4490 Ft
AA  nnôôkk  vviilláággaa:: mûvelôdés- és társadalomtörténeti tanulmányok.
[Konferenciakiadvány] Fábri  Anna et al. (szerk.) Bp.: Argumentum. 339 p. Fve
2800 Ft
AA  ttöörrttéénneellmmii  vváárroosskköözzppoonnttookk  ááttaallaakkuulláássáánnaakk  ttáárrssaaddaallmmii  hhaattáássaaii. Enyedi György et
al. (szerk.) Bp.: MTA Társkut. Közp. 320 p. (Magyarország az ezredfordulón.
Mûhelytanulmányok) Fve 2290 Ft
POLITIKA. POLITIKATUDOMÁNY

DDrroozzddyy  GGyyôôzzôô: Elvett illúziók: Drozdy Gyôzô emlékiratai. Bp.; [Zalaegerszeg]:
Kossuth: Zala M. Lvt. 469 p. Kve 2990 Ft
NNaaggyy  BBaalláázzss: Sorsdöntô idôk: a Petôfi Körben és a forradalomban. Bp.: Nagy I.
Alapítvány.  285 p. Fve 2000 Ft
PPaallaasstt,,  GGrreegg: Felfegyverzett diliház: titkok és hazugságok Bagdadtól New
Orleansig. Bp.: Park. 377 p. Fve 3500 Ft
PPoolliittiikkaa  ccssooddaaoorrsszzáággbbaann. Fokasz Nikosz (szerk.) Bp.: Ú-M-K. 180 p. (Ellçniká
biblía, 3.) Fve 2580 Ft
RRoossaannvvaalllloonn,,  PPiieerrrree: Civil társadalom, demokrácia, politikum: történelmek és
elméletek: válogatott tanulmányok Bp.: Napvilág. 199 p. (Társtudomány) Fve 2400 Ft
ÜÜllddöözztteettééss  ––  eemmbbeerrmmeennttééss  ––  úújjrraakkeezzddééss: tudományos emlékülések, 2007. április
12. és május 8. Botos János et al. (szerk.) Bp.: Holocaust Dokumentációs
Központ. 175 p. Fve  1600 Ft
VVáárraaddyy  LLáásszzllóó: Classical political thought at work: Thucydides, roman
convergence, modern challenges. Bp.: Akad. K. 86 p. Kve 2625 Ft
GAZDASÁG. KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNY

AA  ggaazzddaassáággppoolliittiikkaa  nnaaggyy  eelloosszzttóórreennddsszzeerreeii. Veress József (szerk.) Bp.: Typotex.
232 p.  (Baccalaureus scientiæ tankönyvek) Fve 2400 Ft
LLoowweeiinnsstteeiinn,,  RRooggeerr: Tôzsdeguruk tündöklése és bukása: a világ egyik legnagyobb
pénzügyi csôdjének története. Bp.: Alinea. 389 p. Kve 2951 Ft
MMaaggaass  IIssttvváánn: Globalizáció és nemzeti piacok: liberális felfogások. Bp.: Napvilág.
247 p. Kve 3600 Ft
RReecceepptteekk  vváállssáággrraa: pénz és gazdaság a 20. század elsô felében.
[Konferenciakiadvány]  Dévényi Anna et al. (szerk.) [Pécs]: Pro Pannonia. 180 p.
(Pannónia könyvek) Fve 1790 Ft
SSiimmaaii  MMiihháállyy: A világgazdaság a XXI. század forgatagában: új trendek és
stratégiák. Bp.: Akad. K. 428 p. Kve 4935 Ft
JOG. JOGTUDOMÁNY

CCssiibbaa  TTiibboorr  ––  RRootthheerrmmeell  EErriikkaa: Közigazgatási bíráskodás. [Felsôokt. tankönyv]
Bp.: HVG-ORAC. 150 p. Fve 3000 Ft
MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy: Szabadíts meg a gonosztól! 1. Bp.: Urbis Kvk. 273 p.
(Életmûsorozat, 8.) Kve 2000 Ft
PPéénnzzüüggyyii  jjoogg..  11.. [Felsôokt. tankönyv] Simon István (szerk.) Bp.: Osiris. 493 p.
(Osiris  tankönyvek) Kve 5279 Ft
TTaakkááccss  JJuuddiitt: Az egyenlô bánásmód gyakorlatai: az LMBT-embereket érintô

társadalmi megkülönböztetés felszámolásának keretei Magyarországon.
Bp.: Ú-M-K. 125, 149 p. Fve  2680 Ft
HADTUDOMÁNY. HONVÉDELEM. HADSEREG

DDaarrkkóó  JJeennôô: Az ôsmagyar hadmûvészet fejlôdése és hatása Nyugat-Európára.
Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 139 p. (Studia militaria Hungarica, 4.) Fve
1901 Ft
PEDAGÓGIA. GYERMEKNEVELÉS

AAjjáánnllóó  bbiibblliiooggrrááffiiaa  aazz  OOrrsszzáággooss  KKöözzééppiisskkoollaaii  TTaannuullmmáánnyyii  VVeerrsseennyy... témáihoz.
Horváthné  Kupi Ildikó (szerk.) Szombathely: BDK. 86 p. Fve 833 Ft
BBeennkkee  JJóózzsseeff: Az ó- és középkor egyetemei. Bp.: Hét Krajcár. 303 p. Kve 5400 Ft
EEssééllyyeekk  aa  sszzoocciiáálliiss  kkééppzzéésseekk  mmeeggúújjuulláássáárraa: [konferenciakötet]. Albert József
(szerk.)  Veszprém; Bp.: VHF: Iskolaszövetség. 184 p. Fve 1909 Ft
FFóókkuusszzbbaann  aa  nnyyeellvvttaannuullááss. Vágó Irén (szerk.) Bp.: OFI. 179 p. (Tények és érvek)
Fve 2500 Ft
GGiinnnniiss,,  PPaauull: Tanítási és tanulási receptkönyv: az izgalmas és élvezetes tanulás
eszközei. Pécs: Alexandra. 374 p. Fve 2999 Ft
GGyyeerrmmeekk  ––  nneevveellééss  ––  ppeeddaaggóógguusskkééppzzééss. [Tanulmányok] Bollókné Panyik Ilona
(szerk.) Bp.: Trezor. 205 p. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és
Óvóképzô Fôiskolai Karának tudományos közleményei, 30.) Fve 2100 Ft
JJóózzssaa  KKrriisszzttiiáánn: Az elsajátítási motiváció. [Felsôoktatási tankönyv] Bp.: Mûszaki
Kvk. 241 p. (Tanítás és tanulás) Kve 2990 Ft
KKaammppwweerrtthh,,  KKaarriinn: Legyél 4 hét alatt osztályelsô!: [sok siker – minimális
erôbedobással!].  Pápa: Deák. 120 p. Fve 1850 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 Könyvtárellátó adatbázisa alapján készült.
A mûvek további adatai a www.kello.hu honlapon tekinthetôk meg.



MùVÉSZETI NEVELÉS

KKaarrpp  ÁÁggnneess: Ignác, mit látsz?: zenei játékok. Marosvásárhely: Hoppá K. 125 p.
Fve 340 Ft
SSiimmoonnffii  RRoozzáálliiaa: Kisiskolások – óvodások színháza: jelenetek – játékok. [Tanári
segédkönyv] Sângeorgiu de Mures: Hoppá K. 160 p. Fve 360 Ft
TTöörröökk  EEnniikkôô: 404 drámajáték. [Tanári segédkönyv] Sângeorgiu de Mures: Hoppá
K. 92 p. Fve 260 Ft
ÚÚjj  uuttaakk  aa  zzeenneeookkttaattáássbbaann: a fizikai gondozás eszméjének térhódítása a zenében
és az általános oktatásban. [Tanári segédkönyv] Pásztor Zsuzsanna et al. (szerk.)
Bp.: Trefort. 237  p. (Pedagógusok pedagógusoknak) Fve 2300 Ft
A SZABAD IDÔ FELHASZNÁLÁSA

BBuullll,,  JJaannee  ––  AArrlloonn,,  PPeenneellooppee: Unalomûzô verôfényes napokra: 50 remek nyári
mulatság.  [Foglalkoztatókönyv] Bp.: M. Könyvklub. 47 p. Kve 2990 Ft
NÉPRAJZ. ETNOLÓGIA. FOLKLÓR

EEppeerrjjeessssyy  EErrnnôô: Puszták népe a Zselicben, 1900-1950. Horpács: Mikszáth. 698 p.
Kve   3600 Ft
MMaasszzkk,,  ááttvváállttoozzááss,,  bbeeaavvaattááss: vallásetnológiai fogalmak tudományközi
megközelítésben. [Konferenciakiadvány] Pócs Éva (szerk.) Bp.: Balassi. 614 p.,
XXXII t. (Tanulmányok a transzcendensrôl, 5.) Kve 4001 Ft
PPaallááddii--KKoovvááccss  AAttttiillaa: Ipari táj: gyárak, bányák, mûhelyek népe a 19-20.
században. Bp.: Akad. K. 327 p., [44] t. Kve 3570 Ft
FOLKLÓR. SZELLEMI NÉPRAJZ

BBeenneeddeekk  EElleekk: Székely Tündérország: [székely népmesék és mondák].
Marosvásárhely: Editura Hoppa! 163 p. Fve 340 Ft
HHooppppááll  MMiihháállyy: Shamans and traditions. [Válogatott angol nyelvû tanulmányok]
Bp.: Akad.  K. XIV, 188 p. (Bibliotheca shamanistica, 13.) Kve 3675 Ft
RRáádduullyy  JJáánnooss: Bodor Péter meseautója: népmesék, mondák, tréfák.
Marosvásárhely: Editura   Hoppa! 74 p. Fve 200 Ft
SSzzuurroommii  RRiittaa: Az átányi kôkoporsó: koporshow vagy sírturizmus? Bp.: Kornétás.
140 p.   Fve 1680 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 

TERMÉSZETVÉDELEM. TERMÉSZETRAJZ

KKoonnyyhhááss  IIssttvváánn: Hortobágy: a puszta portréja. [Fényképalbum] Debrecen: TKK. 95
p. Kve  3150 Ft
MATEMATIKA

JJáárraaii  AAnnttaall: Modern alkalmazott analízis. [Felsôokt. tankönyv] Bp.: Typotex. 662
p. (Elméleti matematika) Fve 6500 Ft
KKoovvááccss  ÁÁddáámm  ––  VVáámmooss  AAttttiillaa: Aranyháromszög: aranymetszés, Fibonacci-sorozat,
szabályos ötszög. Bp.: Mûszaki Kvk. 150 p. Fve 1980 Ft
PPiinnttéérr  LLaajjooss: Analízis. 2. 4. kiad. Bp.: Typotex. 319 p. (Speciális matematika
tankönyvek) Fve 1950 Ft
SSZZÁÁMMÍÍTTÓÓGGÉÉPP--TTUUDDOOMMÁÁNNYY..  PPRROOGGRRAAMMOOZZÁÁSS

CCzzeennkkyy  MMáárrttaa: Access programozás: 2003-as és 2007-es verzió. Bp.:
ComputerBooks. V, 312 p. + mell.: 1 CD-ROM Fve 4994 Ft
HHaattvvaannyy  BBééllaa  CCssaabbaa: MySQL.NET: MySQL Server adatbázisprog-ramozás. NET
környezetben: [bevezetés, alapok, programozás]. Bp.: BBS-INFO. 537 p. Fve
3920 Ft
FÖLDTAN. GEOLÓGIA. HIDROLÓGIA

HHaajjnnaall  GGéézzaa: Városi hidrogeológia. Bp.: Akad. K. 137 p., [28] t. K 2850 Ft
VVuullkkáánnookk [videodok.]. Bp. : Tessloff és Babilon. (Mi micsoda) 1 DVD1870 Ft
METEOROLÓGIA

MMáárrttoonn  DDéénneess: Mezôbánd éghajlati monográfiája. Marosvásárhely: Mentor. 205 p.,
[1] t. fol. Fve 2940 Ft
NÖVÉNYTAN. ÁLLATTAN

LLuuddwwiigg,,  MMaarriioo  ––  GGeebbhhaarrddtt,,  HHaarraalldd: A világ 55 legveszélyesebb állata. Bp.: Mérték
K. 125  p. Fve 1999 Ft
MMaatthhiivveett,,  ÉÉrriicc  ––  CChhaauudd,,  BBeennjjaammiinn  ––  CCllaappiinn,,  JJéérréémmyy: Elsô Larousse állatos
atlaszom. Bp.: Officina ‘96. 61 p., [1] t. fol Kve 2951 Ft

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 

ORVOSTUDOMÁNY. EGÉSZSÉGÜGY

BBeennkkee  JJóózzsseeff: Az orvostudomány története: egyetemi tankönyv. Bp.: Medicina.
203 p. Kve  2800 Ft
EEllssôôsseeggééllyy. Vigué, Jordi (szerk.) Pécs: Alexandra. 294 p. (Egészségkönyvtár) Kve
2999 Ft
KKáállddoorr  AAnnttaall: A klinikai pharmacologiáról. Bp.: Medicina. 148 p. Fve 1700 Ft
KKoohhuutt,,  HHeeiinnzz: A szelf helyreállítása. Bp.: Animula. 227 p. (A pszichoterápia
klasszikusai) Fve 3450 Ft
AAnnaattóómmiiaa  
BBlleeiicchh,,  KKiirrsstteenn  ––  BBlleeiicchh,,  SStteeffaann: Az emberi test. Bp.: Tessloff és Babilon. 48 p. (Mi
micsoda, 91.) Kve 2370 Ft
MMccMMiillllaann,,  BBeevveerrllyy: Az emberi test: képes enciklopédia. Bp.: Ventus Libro. 303 p.
Kve  5990 Ft
RRaaddeenn,,  MMaatttthhiiaass  ––  FFaabbeerr,,  SSiibbyyllllee  ––  SScchhöönnbbeeiinn,,  SSaannddrraa: Rejtvényes
barangoló. [9.]. Az emberi test. Bp.: Tessloff és Babilon. 31 p. (Mi micsoda)
Fve 1290 Ft
SSoobboottttaa..  11..  kköött. Fej, nyak, felsô végtag. 2. köt. Törzs, zsigerek, alsó végtag. Putz,
Reinhard et al. (szerk.) [A német orvosképzés Sobotta-féle anatómiai atlasza] Bp.:
Medicina. 430 + 399 p. Kve 45200 Ft
ÁÁllttaalláánnooss  ééss  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéénnéé..  MMeennttáállhhiiggiiéénnéé  
AAccccoovviiss,,  MMaavviiaannggeellaa  ––  TTaaddddiiaa,,  FFeeddeerriiccoo: Hogyan szerezzünk barátokat? Bp.:
Egmont-Hungary. 95 p. (W.i.t.c.h.) Fve 999 Ft
EEggéésszzsséégg  6600  éévv  ffeelleetttt. Vigué, Jordi (szerk.) Pécs: Alexandra. 270 p.
(Egészségkönyvtár)  Kve  2999 Ft
AA  fféérrffiiaakk  eeggéésszzssééggee. Vigué, Jordi (szerk.) Pécs: Alexandra. 299 p.
(Egészségkönyvtár) Kve   2999 Ft
FFrraannkk  ZZssóóffiiaa: Gyógyító étkezés. 1. [Nagykovácsi]: Puedlo. 182 p. Fve  588 Ft

GGáássppáárr  RRóóbbeerrtt  ––  SSiimmoonn  ZZssoolltt  ––  SSzziiggeettii  JJeennôô: Egészség a táplálékban + Nyolc
változás, új életstílus + Egészséget az életnek! Bp.: Arany Forrás K. 95 p. (Zöld
recept, 1.) Fve 999 Ft
GGáássppáárr  RRóóbbeerrtt: A táplálkozás és a daganatos betegségek. Bp.: Arany Forrás K.
95 p. (Zöld  recept, 2.) Fve 999 Ft
LLyylleess,,  TTeerrrryy: Inspiráló stressz. [Budakeszi]: Mandala-Veda. 178 p. Fve 2490 Ft
RRooddlleerr  IImmrree: Élelmezéshigiéné. 3. átd. kiad. Bp.: Medicina. 368 p. Fve 2640 Ft
AA  sszzeexxuuáálliiss  éélleett. Vigué, Jordi (szerk.) Pécs: Alexandra. 292 p.
(Egészségkönyvtár) Kve   2999 Ft
TTeeppppeerrwweeiinn,,  KKuurrtt: Milliomos bárki lehet! Bp.: Édesvíz. 135 p. (Lélekgyógyászat)
Kve   2390 Ft
TTeerrmméésszzeettggyyóóggyyáásszzaatt  
AAzz  aalltteerrnnaattíívv  ggyyóóggyymmóóddookk  ttaannkköönnyyvvee. Császári Éva (ford.) [Miskolc]; [Onga]:
Hermit: Pythia. 154 p. Fve 2300 Ft
MMaayyeerr,,  JJoohhaannnneess  GGoottttffrriieedd  ––  SSaauumm,,  KKiilliiaann  ––  UUeehhlleekkee,,  BBeerrnnhhaarrdd: Kis kolostori
patika: a legfontosabb gyógynövények és Kilián atya bevált receptjei. Bp.:
Athenaeum 2000. 183 p. Kve 3490 Ft
TECHNIKA. TECHNIKATÖRTÉNET. MûSZAKI TUDOMÁNYOK

VVaallaasseekk  IIssttvváánn  ––  TTöörrööss  MMiihháállyynnéé: Tribológia. Bp.: Képzômûvészeti K. 245 p. Fve
3200 Ft
MEZÔGAZDASÁG

ÁÁllllaatttteennyyéésszzttééss..  HHoobbbbiiáállllaattookk  ttaarrttáássaa  
WWaarrnneerr,,  TTrreevvoorr: Kutya-testbeszéd: 100 jel és jelentésük, hogy értsük ôket. Bp.:
Totem. 204 p. Kve 2998 Ft
WWaarrnneerr,,  TTrreevvoorr: Macska-testbeszéd: 100 jel és jelentésük, hogy értsük ôket. Bp.:
Totem. 208  p. Kve 2998 Ft
VENDÉGLÁTÁS. SZAKÁCSKÖNYVEK

CCssookkoollááddéé.. Szikra Renáta (ford.) Bp.: Vince. 64 p. (Le Cordon bleu fôzôiskola
ínyenceknek) Fve 1595 Ft
FFrraanncciiaa  kkoonnyyhhaa. Kenesei István (ford.) Bp.: Vince. 64 p. (Le Cordon bleu
fôzôiskola  ínyenceknek) Fve 1595 Ft
GGöörröögg  kkuulliinnáárriiaa. Milona, Marianthi (szerk.) Bp.: Vince. 459 p. Fve  6995 Ft
HHaajjddúú  ÖÖrrss  AAttttiillaa: Székely ízek. 1. köt. Sângeorgiu de Mures: Hoppá K. 86 p. Fve
200 Ft
HHaajjddúú  ÖÖrrss  AAttttiillaa: Székely ízek. 2. köt. Sângeorgiu de Mures: Hoppá K. 84 p. Fve
200 Ft
HHaallaakk  ééss  aa  tteennggeerr  ggyyüümmööllccsseeii. Kenesei István (ford.) Bp.: Vince. 64 p. (Le Cordon
bleu  fôzôiskola ínyenceknek) Fve 1595 Ft
HHaalláásszz  ZZoollttáánn: Utazás Kulináriába avagy Kultúrtörténeti kalandozás az ízek
világában számtalan különleges recepttel. Bp.: Corvin. 259 p. Fve 3200 Ft
KKööllyyöökk--kkaajjáákk: ízletes és egészséges ételek gyerekeknek. Haulitus Anikó (ford.)
Bp.: Aréna 2000. 62 p. (Ízvarázs füzetek, 6.) Fve 849 Ft
NNyyáárrii  éétteelleekk. Bíró Ágnes (ford.) Bp.: Vince. 64 p. (Le Cordon bleu fôzôiskola
ínyenceknek) Fve 1595 Ft
OOllaasszz  kkuulliinnáárriiaa.. Piras, Claudia (szerk.) Bp.: Vince. 496 p. Fve 6995 Ft
PPaarrttiiffaallaattookk. Szikra Renáta (ford.) Bp.: Vince. 64 p. (Le Cordon bleu fôzôiskola
ínyenceknek) Fve 1595 Ft
SSttrroobbll,,  HHeeiiddii: Tökételek: fajták, termesztés, receptek. Bp.: Cser K. 92 p. Kve
2998 Ft
TTéésszzttáábbaann  ssüülltt  ffiinnoommssáággookk. Bíró Ágnes (ford.) Bp.: Vince. 64 p. (Le Cordon bleu
fôzôiskola  ínyenceknek) Fve 1595 Ft
WWookkbbaann  kkéésszzüülltt  éétteelleekk. Szegedi Eszter (ford.) Pécs: Alexandra. 160 p. Kve
1999 Ft
RUHÁZAT. VARRÁS

VVaarrrrááss:: kézikönyv kezdôknek és haladóknak: profi módszerek, közérthetô leírások
1000 ábrával. Tengler-Stadelmaier, Heidemarie (szerk.) Bp.: Burda Magyarország.
231 p. Kve  3999 Ft
KÖZLEKEDÉS. SZÁLLÍTÁS

SSzzûûccss  JJóózzsseeff: Near miss: 33 szerencsés repülôesemény. [Anekdoták] Bp.:
Athenaeum 2000.  157 p. Kve 2490 Ft
VEZETÉSTUDOMÁNY. MENEDZSMENT. SZERVEZÉS

BBaallaattoonn  KKáárroollyy: Organizational strategies and structures following the system
turnaround. [Angol nyelvû tanulmány] Bp.: Akad. K. 179 p. Kve 4500 Ft
ÉLELMISZERIPAR. ITALOK, ÉLVEZETI CIKKEK IPARA

CCaassaammaayyoorr,,  PPiieerrrree: A borkóstolás: [kezdôknek és haladóknak]. Bp.: Gabo. 127 p.
Kve  3990 Ft
LLáázzáárr  FFeerreenncc  ––  BBeerreecczz  EEddggáárr: Egy kis borkultúra + Borivóknak való. [Kézikönyv]
Marosvásárhely: Mentor. 83 p. Fve 1260 Ft
NNaaggyy  ÁÁddáámm:: Teakönyv. Sângeorgiu de Mures: Hoppá K. 68 p. Fve 200 Ft
SZÁMÍTÁSTECHNIKA

BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: PowerPoint 2007 zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO. 140 p. Fve
870 Ft
BBáárrttffaaii  BBaarrnnaabbááss: Word 2007 zsebkönyv. Bp.: BBS-INFO. 250 p. Fve 970 Ft
MMeesstteerrssééggeess  iinntteelllliiggeenncciiaa  ééss  hhaattáárrtteerrüülleetteeii: interjúk kutatókkal. Kömlôdi Ferenc
(szerk.) Bp.: Akad. K. 239 p. Kve 2800 Ft
ÉPÍTÔIPAR

11000000  mmaarrkkoollóóggéépp  ééss  mmááss  ééppííttôôggééppeekk: [kotrógépek, buldózerek, gréderek, daruk,
dömperek, rakodógépek, hengerek]. Dolder, Willi (közrem.) Pécs: Alexandra. 336
p. Kve 5999 Ft
GGuueellbbeerrtthh,,  CCeeddaarr  RRoossee  ––  CChhiirraass,,  DDaanniieell  DD.: Természetes vakolatok és falfestékek.
Bp.: Cser  K. 91 p., [32] t. (Zöldkönyvek) Fve 3998 Ft

MÛVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT 

A MûVÉSZET ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

KKeemméénnyy  KKaattaalliinn: Maszk és valóság. Bp.: Ernst Múzeum. 95 p. (Ernst múzeumi
füzetek, 3.) Fve 2500 Ft
ÉÉppííttéésszzeett..  UUrrbbaanniisszzttiikkaa  
NNoorrmmaann,,  EEddwwaarrdd  RR.: Isten hajléka: a templomépítészet stílusai és története. Bp.:
Kairosz. 312  p. Kve 7900 Ft
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KKééppzzôômmûûvvéésszzeetteekk  
AArrtt  ttrreeaassuurreess  iinn  tthhee  ppaallaaccee  ooff  tthhee  HHuunnggaarriiaann  AAccaaddeemmyy  ooff  SScciieenncceess. András Edit et
al. (szerk.) Bp.; Veszprém: Research Inst. for Art History of the HAS: Hung.
Pictures. 279 p. Kve  7800 Ft
AA  kkéépp  kköözzvveettlleennssééggee: tíz éves az Élesdi Mûvésztelep: Ernst Múzeum, Budapest,
2007. január   24. – március 7. [Kiállítási katalógus] Keserü Katalin (bev.) –
Balázs Imre Barna (fotó) Bp.: Ernst Múz. 143 p. Fve 3000 Ft
SSzzoobbrráásszzaatt  
SSzzeekkeerrnnyyééss  JJáánnooss: Gallas Nándor. Marosvásárhely: Mentor. 46, [53] p. (Mentor
mûvészeti  monográfiák, 12.) Kve 2940 Ft
ÉÉrreemmttaann..  NNuummiizzmmaattiikkaa  
TTóótthh  CCssaabbaa  ––  UUllrriicchh  AAttttiillaa: Az újfehértói aranyéremkincs. [Katalógus]
[Nyíregyháza] ; Bp.: Jósa A. Múz.: Martin Opitz. 75 p. Kve 3850 Ft
KKeerráámmiiaammûûvvéésszzeett  
BBuuddaappeesstt  sszzíínneess  vváárrooss: [Zsolnay épületkerámiák]: Ernst Múzeum, 2006. január 8.
– február  19. [Kiállítási katalógus] Millisits Máté (szerk.) Bp.: Ernst Múzeum. 137
p. Fve 2167 Ft
IIppaarrmmûûvvéésszzeett,,  ddíísszzííttôômmûûvvéésszzeett,,  iippaarrii  ffoorrmmaatteerrvveezzééss  
HHeerrrriiootttt,,  LLuukkee: 1000 étterem, bár és kávézó grafikai világa: a feliratoktól a
logókig, és minden  egyéb, amit a vendég lát. Bp.: Scolar. 320 p. (Scolar design)
Fve 5996 Ft
LLaattáákk  ZZssuuzzssaannnnaa: Gyöngyös drótékszerek. Bp.: Cser K. 30 p. (Színes ötletek, 53.)
Fve  798 Ft
OOrrnnaammeennttiikkaa  ééss  mmooddeerrnniizzmmuuss. Szikra Ágnes (szerk.) Bp.: Ernst Múzeum. 223 p.
(Ernst  múzeumi füzetek, 2.) Fve 3000 Ft
FFeessttéésszzeett  
DDeeiimm  PPááll.. [Kiállítási katalógus] Uhl Gabriella (rend., szerk.) Bp.: Ernst Múzeum.
207 p. Kve  5667 Ft
NNeemmccssiiccss  AAnnttaall: Utazásaim Színországban. Bp.: Veszprém: M. Képek. 192 p. Kve
4900 Ft
SSaassssoooonn,,  DDoonnaalldd: A Mona Lisa-sztori: egy festmény története képekben. Bp.:
Saxum. 329, [19] p. Kve 4500 Ft
SSzzaabbóó  GGyyuullaa  eemmlléékkkköönnyyvv. Kulcsár Ferenc (összeáll.) Dunaszerdahely: Lilium
Aurum. 220 p. Kve 2300 Ft
VVaalllleejjoo,,  BBoorriiss  ––  BBeellll,,  JJuulliiee: Imaginistix : Boris Vallejo és Julie Bell mûvészete. Bp.:
Totem. 192 p. Kve 6995 Ft
WWoollff,,  NNoorrbbeerrtt: Giotto di Bondone, 1267–1337: a festészet megújulása.
[Tanulmány] Köln;  Bp.: Taschen: Vince. 96 p. Fve 2275 Ft
GGrraaffiikkaaii  mmûûvvéésszzeetteekk  
OOrroosszz  IIssttvváánn: Felhôk Poloniusnak. [Kiállítási katalógus] Bp.: Ernst Múzeum. 110
p. Fve  2667 Ft
ÚÚjjmmééddiiaa--mmûûvvéésszzeett. Tribe, Mark et al. (szerk.) Köln; Bp.: Taschen: Vince. 95 p. Fve
2275 Ft
FFoottóómmûûvvéésszzeett..  FFéénnyykkééppeezzééss  
MMaarrkkoovviiccss  FFeerreenncc: Fények és tények: ötven éves a Magyar Fotómûvészek
Szövetsége. Bp.: MFSZ: Folpress K. 599 p. Kve 16650 Ft
ZZeennee  
HHeeuummaannnn,,  MMoonniikkaa  ––  HHeeuummaannnn,,  HHaannss--GGüünntteerr: Zenetörténet gyerekeknek:
varázslatos   idôutazás a zene világában. Bp.: Rózsavölgyi. 176 p. Kve 5990 Ft
MMoozzggáássmmûûvvéésszzeett..  TTáánncc  
KKrroommbbhhoollzz,,  GGeerrttrruuddee  ––  HHaaaassee--TTüürrkk,,  AAssttrriidd: Latin-amerikai táncok. Bp.: Cser K.
154 p. (Fitten  & egészségesen) Fve 2498 Ft
SPORT

MMiissuurr  TTaammááss: Kaká. [Életrajz] Bp.: Aréna 2000. 87 p. (A világ legjobb futballistái,
6.) Fve  1990 Ft
PPiikkóó  BBeettttiinnaa  ––  KKeerreesszztteess  NNooéémmii: Sport, lélek, egészség. Bp.: Akad. K. 157 p. Fve
1500 Ft
VVaaddáásszzaatt..  HHoorrggáásszzaatt  
FFeeeeddeerrbboottooss  hhoorrggáásszzmmóóddsszzeerreekk. Oggolder Gergely et al. (szerk.) Bp.: Fish-Line.
152 p.  (Horgászhalaink, 24.) Fve 1699 Ft

NYELV ÉS IRODALOM 

NYELVTUDOMÁNY

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv  
GGaajjddooss  ZZssuuzzssaannnnaa: Utónévlexikon: magyar férfi és nôi neveink: A – Z. Bp.: Mérték
K. 419  p. Kve 2999 Ft
SSzzóóttáárraakk  
JJaakkaabb  LLáásszzllóó: Finn – magyar diákszótár. Bp.: Akad. K. [12], 556, [19] p. Fve 4490 Ft
IRODALOMTUDOMÁNY

MMeeyyeerrss,,  JJeeffffrreeyy: Orwell: egy nemzedék fagyos lelkiismerete. Bp.: Európa. 444 p.
Kve  3200 Ft
AA  nnôô  mmiinntt  sszzuubbjjeekkttuumm,,  aa  nnôôii  sszzuubbjjeekkttuumm. Séllei Nóra et al. (szerk.) Debrecen:
Kossuth  Egy. K. 334 p. (Orbis litterarum, 15.) Fve 2000 Ft
SSéélllleeii  NNóórraa: Mért félünk a farkastól?: feminista irodalomszemlélet itt és most.
Debrecen: Kossuth Egy. K. 280 p. Fve 2800 Ft
MMaaggyyaarr  iirrooddaalloomm  
AAllaaiinnee: írások Polcz Alaine-rôl. [Memoár] Baranyai László (szerk.) Pécs: Jelenkor.
136 p. Kve 1901 Ft
DDssiiddaa  JJeennôô  eemmlléékkkköönnyyvv. [Válogatott mûvek] Pomogáts Béla et al. (szerk.) Bp.:
Luidus. 377  p.  (Kisebbségkutatás könyvek) Fve 3800 Ft
KKoozzmmaa  BBééllaa: A két Bolyai alakja a magyar szépirodalomban. Marosvásárhely:
Mentor. 575  p. Kve 3990 Ft
SSzzeeppeess  MMáárriiaa  ––  NNeemmeerree  IIssttvváánn: Az élet örök: beszélgetés a 100. születésnap
elôtt. Bp.: Édesvíz. 282 p. (Lélekgyógyászat) Kve 2990 Ft
AA  sszzeerreelleemm  kkööllttôôii::  konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik,
Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján: Sárospatak, 2004. május
26–29. Bp.: Universitas. 432, 24, [8] p. Kve 3990 Ft
TThhiimmáárr  AAttttiillaa: Hôs és áldozat: Révai Miklós és a klasszikus századforduló
irodalomtörténete. Bp.: Universitas. 185 p. (Historia litteraria, 22.) Kve 2100 Ft

FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM 

HONISMERET. HELYTÖRTÉNET

DDoommiinnkkoovviittss  PPéétteerr: „Egy nemzetek lévén ...”: a Nyugat-Dunántúl Bocskai István
1605. évi hadjárata idején. Bp.: Martin Opitz. 198 p. Fve 1750 Ft
KKoovvááccss  IIssttvváánn,,  BB.: Rimaszombat – a „gyükerek” városa: rendhagyó városkalauz.
Pozsony: Madách-Posonium. 117 p., [24] t. Kve 2500 Ft
KKoovvááttss  MMiikkllóóss: Kassa: turistakalauz. Pozsony: Madách-Posonium. 189 p., [24] t. +
térkép. Fve 2900 Ft
AA  kkuullttúúrraa  ffááii  BBaallaattoonnffüürreeddeenn: 1926–2006. Kaiser László (összeáll.) Bp.:
Hungarovox. 119  p. Fve 2000 Ft
MMaarroossvváássáárrhheellyy  ttöörrttéénneettéébbôôll..  22. Pál-Antal Sándor et al. (sajtó alá rend.)
Marosvásárhely: Mentor. 273 p. Fve 2100 Ft
FÖLDRAJZTUDOMÁNY. EXPEDÍCIÓK. ÚTLEÍRÁSOK. ÚTIKÖNYVEK

BBaallááss  ÁÁrrppáádd: A kínai nagy faltól a Cukorsüveg-hegyig. Marosvásárhely: Mentor.
177 p., [20]  t. Fve 2100 Ft
BBrryyaanntt,,  SSuuee: Isztambul: útikalauz. Békéscsaba: Booklands 2000. 128 p. Fve
2600 Ft
KKeelleemmeenn  GGáábboorr,,  LL.: Kína: Peking, Xian, Sanghaj, Hongkong, Tibet, Hainan-sziget.
Bp.: LKG. 160 p. + Olimpiai mell. Fve 2900 Ft
WWeenniiggeerr,,  SSvveenn: Tenerife. Bp.: Corvina. 128 p. (Marco Polo) Fve 1990 Ft
ZZssiiggaa  GGyyöörrggyy: Marokkó: útikönyv. Bp.: Dekameron. 176 p., [16] t. (Dekameron
útikönyvek) Fve 3990 Ft
ÉLETRAJZOK. CSALÁDTÖRTÉNET

FFrriittzz,,  MMaarrttiinn  ––  KKoobbaayyaasshhii  YYookkoo: Maszako hercegnô: a szárnyaszegett pillangó:
dráma a japán uralkodóházban. [Életrajz] Bp.: Ulpius-Ház. 314 p. Fve 2999 Ft
SSzziieebbiigg  TTíímmeeaa: Péterek könyve. Bp.: Saxum. 245 p. Kve 2300 Ft
TTÖÖRRTTÉÉNNEETTTTUUDDOOMMÁÁNNYY..  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTII SSEEGGÉÉDDTTUUDDOOMMÁÁNNYYOOKK

DDrreesskkaa  GGáábboorr: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi mûködésének oklevéltára. 1.
1244–1398. Gyôr: Gyôri Egyhm. Lvt. 370 p. (A Gyôri Egyházmegyei Levéltár
kiadványai, 6.) Kve  2800 Ft
VViilláággttöörrttéénneett..  RRééggéésszzeett  
LLaannggóó  PPéétteerr: Amit elrejt a föld... : a 10. századi magyarság anyagi kultúrájának
régészeti kutatása a Kárpát-medencében. Bp.: L’Harmattan. 341 p. Fve 3700 Ft
MMiillllaarrdd,,  AAnnnnee  ––VVaannaaggss,,  PPaattrriicciiaa: Világtörténelem. [Debrecen]: Patricia Kv. 196 p.
Kve  1890 Ft
VViilláággttöörrttéénneellmmii  eenncciikkllooppééddiiaa..  1111. Az abszolutizmus kora és a barokk. Amengol,
Meritxell et  al. (ill.) Bp.: Kossuth. 119 p. Kve 1490 Ft
VViilláággttöörrttéénneellmmii  eenncciikkllooppééddiiaa..  1122. A forradalmak évszázada. Sagarra, Marta et al.
(ill.) –  Horváth László (ford.) Bp.: Kossuth. 119 p. (Metro könyvtár) Kve 1490 Ft
MMûûvveellôôddééssttöörrttéénneett  
DDoobbaaii  IIssttvváánn: Múlandó Szilágyság: mûvelôdéstörténeti tárcadolgozatok.
Kolozsvár: Regun  Press K. 350 p. Fve 2700 Ft
AA  mmaakkóóii  JJóózzsseeff  AAttttiillaa  IIrrooddaallmmii  ééss  MMûûvvéésszzeettii  TTáárrssaassáágg,,  11994477––11995522. Tamasi Mihály
(szerk.) Szeged: Bába. 182 p. Fve 879 Ft
AAzz  óókkoorrii  RRóómmaa [videodok.]. Bp.: Tessloff és Babilon. (Mi micsoda) 1 DVD 1870 Ft 
SSaarrmmiieennttoo  ddee  GGaammbbooaa,,  PPeeddrroo: Inkák. Bp.: Novella: Trajan. 164 p. (Világok háza)
Kve  2000 Ft
EEuurróóppaa  ((ééss  aazz  eeuurróóppaaii  áállllaammookk))  ttöörrttéénneettee  
CCooookk,,  AAnnddrreeww: Raszputyint megölni: Grigorij Raszputyin meggyilkolásának hiteles
története. Szentendre: Cephalion. 303 p. Kve 3400 Ft
MMaacckkiieewwiicczz,,  JJóózzeeff: A kommunista provokáció diadala. Máriabesnyô; Gödöllô:
Attraktor.  213  p. (Vita Sarmatica, 4.) Fve 2800 Ft
TTóóffaallvvii  ZZoollttáánn: 1956 erdélyi mártírjai. 1. A Szoboszlai csoport. Marosvásárhely:
Mentor. 774  p. Kve 4990 Ft
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ééss  aa  mmaaggyyaarrssáágg  ttöörrttéénneettee  
AArreeooppoolliisszz..  66.. Hermann Gusztáv Mihály et al. (szerk.) Székelyudvarhely: Litera.
237 p. Fve  1860 Ft
DDeeáákk  IIssttvváánn: A szkíta–hun–magyar (szarvas) nép eredete. Bp.: M. Ház. 403 p.,
[19] t. (Magyar  Ház könyvek) Fve 3300 Ft
FFeerrddiinnaannddyy  MMiihháállyy: Országok úrnôje + Magyarország romlása, 1490–1526: a
magyar Anjouk  kora, 1307–1387. Máriabesnyô; Gödöllô: Attraktor. 256 p.
(Historia incognita, 16.) Fve  3200 Ft
HHeerrmmaannnn  GGuusszzttáávv  MMiihháállyy: A székely történelem kis tükre: a kezdetektôl 1848-ig.
Székelyudvarhely: Udvarhelyszék Kult. Egyes.: Hargita M. Hagyományôrzési
Forrásközpont. 125 p.,[6] t. Fve 1691 Ft
SSzzaabbóó  JJáánnooss,,  BB.: A tatárjárás: a mongol hódítás és Magyarország. Bp.: Corvina.
191 p.  (Corvina tudástár) Fve 1990 Ft
SSzzeekkffûû  GGyyuullaa: Három nemzedék és ami utána következik. Új kiad. Bp.: Maecenas.
VIII, 508, [14] p. Kve 3490 Ft

SZÉPIRODALOM 

AAhheerrnn,,  CCeecceelliiaa: Bárcsak láthatnál. [Regény] Bp.: Athenaeum. 279 p. Fve
2690 Ft
AAiikkeenn,,  JJooaann: Jane Fairfax: Jane Austen Emma címû regénye másik hôsnôjének
titkos  története. Szeged: Lazi. 280 p. Kve 2700 Ft
ÁÁlloommkkééppeekk  rreejjttjjeelleeii: versek, aforizmák és prózai írások. Avar Júlia (közrem.) Bp.:
Accordia. 224 p. (Accordia antológia) Fve 2500 Ft
AAnnddoorr  CCssaabbaa: Teofilia. [Regény] 2. kiad. Bp.: Madách Irodalmi Társaság. 170 p.
Fve  1436 Ft
AAvvaarr  JJúúlliiaa: Versek. Bp.: Accordia. 50 p. Fve 1600 Ft
BBaaáánn  TTiibboorr: Papírmozi: válogatott és új versek, 1965–2006. Bp.: Hét Krajcár. 308
p. Kve  1600 Ft
BBaallllaa  DD..  KKáárroollyy: 2000+-3. Az ezredforduló hét esztendeje: egy manzárdôr
naplójegyzetei. [Memoár] [Pécs]: Pro Pannonia. 287 p. (Pannónia könyvek)
(Irodalmunk forrásai) Kve  2200 Ft
BBaarrbbeerr,,  SShhiirrlleeyy: Az elvarázsolt erdô: esküvô Tündérországban. [Képes
mesekönyv] Bp.: Egmont-Hungary. [32] p. Kve 1899 Ft
BBaattaa  JJáánnooss: Beim Schein der Kometen: eine Auswahl der österreichischen
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ÁLLÁST KERESEK!
Több éves (szak) könyvkiadói-kereskedelmi (vezetôi), rendezvényszervezôi és  marketinges tapasztalattal,

felsôfokú végzettséggel, hasonló munkalehetôséget keresve elhelyezkednék.
Telefon: 06-30-269-5417



Dichtung aus dem XX. Jahrhundert = Üstökösök fényénél: válogatás a XX. század
osztrák költészetébôl. [Antológia német és magyar nyelven] 2. jav. és bôv. kiad.
Pilisvörösvár; Szabadka: Muravidék Baráti Kör Kult. Egyes.: Aracs Társ. Szerv.
269 p. Fve 2200 Ft
BBaaxxtteerr,,  NNiiccoollaa: Álomország tündérei: [varázslatos esti mesék Tündérországból].
[Képes mesekönyv] Bp.: Egmont-Hungary. 80 p. Kve 2199 Ft
BBaayyeerr  FFeerreenncc: Állatkertem rejtelmei. [Gyermekversek] Bp.: Accordia. 94 p. Fve
1490 Ft
BBlloocckk,,  LLaawwrreennccee: Nyolcmillió halál. [Bûnügyi regény] Bp.: Agave Kv. 289 p. Fve
2480 Ft
BBooggddáánn  LLáásszzllóó: Hutera Béla utolsó utazása. [Regény] Marosvásárhely: Mentor.
339 p. Kve  2520 Ft
BBoonnee,,  EEddiitthh: Hét év magánzárka. [Memoár] Bp.: Noran. 243 p. (Beszéld el...) Kve
2499 Ft
BBoorrooss  LLaajjooss: Lali király papagája voltam avagy Grün blog: 2005. augusztus 1. –
2006. október 28. Bp.: [Magánkiadás] 239 p. Fve 4999 Ft
BBoouurrggeeooiiss,,  PPaauulleettttee  ––  CCllaarrkk,,  BBrreennddaa: Franklin és a felelôsség. [Képes mesekönyv]
Bp.: Lilliput. [32] p. (Franklin TV könyvek) Kve 990 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: Kolumbusz és te. [1.]. A fáraó medálja. [Ifjúsági regény] Bp.:
Egmont-Hungary. 125 p. + mell. Kve 2799 Ft
BBrreezziinnaa,,  TThhoommaass: A világ legtitokzatosabb kincse. [Ifjúsági regény] [Pápa]: Deák.
111 p. (A kincskeresô hármas ikrek) Kve 1800 Ft
BBuullggaakkoovv,,  MMiihhaaiill  AAffaannaasszzjjeevviiccss: Acéltorok: elbeszélések, tárcák, karcolatok. Bp.:
Európa. 559 p. Kve 2700 Ft
CCaassoo,,  ÁÁnnggeelleess: Sziszi: egy császárné naplója. [Életrajz] Bp.: K.u.K. K. 300 p. Kve
3200 Ft
CCllaarrkkee,,  AArrtthhuurr  CC..  ––  BBaaxxtteerr,,  SStteepphheenn: Napvihar. [Fantasztikus regény] Bp.:
Metropolis  Media. 325 p. (Idôodisszeia, 2.) (Galaktika fantasztikus könyvek) Fve
2670 Ft
CCoorrnnwweellll,,  PPaattrriicciiaa: Darázsfészek. [Bûnügyi regény] Pécs: Alexandra. 406 p. Kve
2699 Ft
CCoouuppllaanndd,,  DDoouuggllaass: Minden család pszichotikus. [Regény] Bp.: Európa. 368 p.
Kve 2500 Ft
CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg: Végzetes mámor. Bp.: EX-BB K. 141 p. (Bastei
romantik) Fve  790 Ft
CCzziirróókk  VViikkttóórriiaa: Örök menedék: [versek és mûfordítások]. Bp.: Accordia. 154 p.
Fve  1490 Ft
DDrroozzddííkk  KKaattaalliinn  ––  KKrreemmmmeerr  JJúúlliiaa: Sétálni megy a csiga: 33 történet a
természetrôl: természetismereti olvasóköny. Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 83 p.
Fve 690 Ft
EEddwwaarrddss--JJoonneess,,  IImmooggeenn: Ôrült divatvilág: [egy csillogó iparág sötét kulisszatitkai].
[Regény] Bp.: Park. 290 p. Fve 2900 Ft
EElleekk  TTeerréézz: Távol és közel. [Versek] [Szeghalom]: Szerzô. 142 p. Fve 2625 Ft
ÉÉnneekkeess  BBeeááttaa: Angyali gyermek. [Regény] Bp.: Accordia. 129 p. Fve 1490 Ft
FFaabbóókk  EEnnddrree: Veled is magam. [Versek] Bp.: Accordia. 86 p. Fve 1490 Ft
FFeekkeettee  IIssttvváánn: Fészekrablás. [Elbeszélések] Szeged: Lazi. 217 p. (Fekete István
mûvei) Kve  2400 Ft
FFéénnyyeekk  ttiittkkoossíírráássaaii: versek és prózai írások. Balázs Sándor (közrem.) Bp.:
Accordia. 228 p.  (Accordia antológia) Fve 2500 Ft
FFrraannkk,,  AAnnnnee: Anne Frank naplója: 1942. június 12. – 1944. augusztus 1. 5. kiad.
Bp.: Park  308 p., [8] t. Fve 2000 Ft
GGáállll  IIssttvváánn: A napimádó. [Regény] 3. kiad. Bp.: Hét Krajcár. 215 p. Kve 1600 Ft
GGaannttnneerr  ÁÁddáámm: Ôsz Jeruzsálemben. [Elbeszélések] Bp.: I.A.T. K. 166 p. Fve
1990 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Lúdháború és egyéb állatmesék. Sângeorgiu de Mures: Hoppá K.
55 p. Fve  160 Ft
GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa: Nyifi meg Nyafi és egyéb állatmesék. Sângeor-giu de Mures:
Hoppá K. 55  p. Fve 160 Ft
GGrreeeelleeyy,,  AAnnddrreeww  MM.: A smaragd-sziget aranya: [Nuala nyomoz]. [Regény] Bp.:
Maecenas.  379 p. Fve 1498 Ft
HHaammmmeerr  FFeerreenncc: Fekete & fehér gyûjtemény. [Karcolatok] Pozsony: Kalligram.
229 p. Kve  2500 Ft
HHaarrggiittaaii  IIllddiikkóó: A likból lett leány. [Mesék] Sárbogárd: Bogárd és Vidéke Lapkiadó
és  Nyomda. 106 p. Fve 1500 Ft
HHiigghhssmmiitthh,,  PPaattrriicciiaa: Tizenegy: novellák. Bp.: Holistic. 270 p. (Remekmûvek) Fve
1990 Ft
HHuurrsstt,,  HHeeiiddii: Titkos naplóm. [Ifjúsági regény] Bp.: Egmont-Hungary. [44] p. Kve
1299 Ft
JJaakk  bblliisskkoo  ==  MMiillyy  kköözzeell: határon túli magyar költôk antológiája. Sutarski, Konrad et
al. (szerk.) Bp.: M. Napló. 243 p. Fve 1901 Ft
JJuuhháásszz  MMaaggddaa  ––  RRaaddvváánnyy  ZZssuuzzssaa: Ôzike kalandjai + Ôzike és barátai. [Verses
mesék] Bp.: Santos. 40 p. Kve 1499 Ft
KKiioollvvaassóó: gyermekantológia: versek és mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Györgypál  Katalin (szerk.) Bp.: Uránusz. 156 p. (Kláris könyvek, 12.) Fve 2625 Ft
KKoosszzttoolláánnyyiivvaall  aa  vviillllaammoossoonn: képes összeállítás Kosztolányi Dezsô írásaiból.
[Elbeszélések]  Simkó György et al. (szerk.) Bp.: Eri. 163 p. Kve 2940 Ft
KKoozzmmaa  BBééllaa: Versek és drámák. Bp.: [Magánkiadás] 232 p. Fve 2000 Ft
KKüürrttii  KKoovvááccss  SSáánnddoorr: A lusta veréb: állatmesék. Bp.: General Press. 77 p. Kve
2500 Ft
LLaammbbeerrtt,,  EErriicc: Dicsôségre ítélve. [Háborús regény] 4. kiad. Bp.: I.P.C. Kv. 222 p.
(I.P.C. könyvek) Fve 1499 Ft
LLaasszzllóócczzkkii  VVaalleennttiinnaa: Az én kis Buddhám. [Memoár] Bp.: Palatinus. 191 p., [16] t.
Kve  2200 Ft

LLeevveennddeell  JJúúlliiaa: Tett-e még a gondolat? [Esszék] Bp.: Liget. 163 p. (Liget könyvek)
Fve  2200 Ft
LLoocckkhhaarrtt,,  EE.: A pasilista: 15 pasi, 4 porcelánbéka és én, Ruby Oliver. [Ifjúsági
regény] Bp.:  Ciceró Kvstúdió. 235 p. (Tök jó könyvek) Fve 1980 Ft
LLôôddii  TTaammááss: Forrásföldön: versek. Bp.: M. Napló. 97 p. Fve 945 Ft
LLuucceennoo,,  JJaammeess: A gonosz útvesztôje. [Fantasztikus regény] [Szeged]: Szukits.
387 p. Fve  1990 Ft
MMaaccGGrreeggoorr,,  KKiinnlleeyy: Álmaim kalóza. [Romantikus regény] Pécs: Alexandra. 381 p.
Fve  699 Ft
MMaaddáácchh  IImmrree: Átdolgozott drámák. Csák Máté (1843, 1861) + Mária királynô + II.
Lajos. Szeged: Madách Irod. Társ. 464 p., [5] t. fol. (Madách könyvtár, 55.)
(Madách Imre mûvei, 3.) Kve 2727 Ft
MMaarróóttii  LLáásszzllóó: Idôzavar. [Fantasztikus regény] Bp.: Accordia. 293 p. Fve 2490 Ft
MMááttéé  MMiikkllóóss: Malacpersely: [humoros írások]. Bp.: Littera Nova. 95 p. Fve 1490 Ft
MMiikksszzáátthh  KKáállmmáánn: A százegyedik asszony: válogatott szerelmes novellák.
Horpács: Mikszáth. 281 p. (Kálmán napi könyvek, 2.) Fve 1600 Ft
MMoooorree,,  CChhrriissttoopphheerr: Mocskos meló. [Regény] Bp.: Agave Kv. 321 p. Fve 2580 Ft
MMooyyeess,,  JJoojjoo: Tiltott gyümölcs. [Regény] Bp.: Ulpius-ház. 542 p. Fve 3999 Ft
MMuussssoo,,  GGuuiillllaauummee: Szerelem életre-halálra. [Regény] Bp.: Ulpius-ház. 318 p. Fve
2999 Ft
NNaaggyy  ÁÁrrppáádd: Mátyás deák kalandjai: álszenteknek nem ajánlott, papi
személyeknek nem javasolt kis históriák a régi idôkbôl. [Elbeszélések] Szeged:
Bába. 102 p. Fve 950 Ft
NNaaggyyaajjttaaii  KKoovvááccss  ZZssoolltt: Az utolsó szeretô. [Regény] Bp.: Accordia. 197 p. Fve
1790 Ft
OO’’FFllaannaaggaann,,  SShheeiillaa: Az álmok végül valóra válnak. [Romantikus regény] Pécs:
Alexandra.  544 p. Fve 2699 Ft
OOzz,,  AAmmooss: Hogyan gyógyítsuk a fanatikust. [Interjúk] Bp.: Európa. 79 p. Kve
1800 Ft
PPaappaaddeemmeettrriioouu,,  LLiissaa: Lizzie és a szerelem. [Az ifjúsági regény] Bp.: Egmont-
Hungary. 287  p. Fve 1199 Ft
PPaatttteerrssoonn,,  JJaammeess: Londoni hidak. [Bûnügyi regény] Bp.: Európa. 330 p. Kve
2400 Ft
PPaauulluuss  AAllaajjooss: „Málló rögök közt szilárd sziklák”: Viszontlátásra, Árnika...:
regényes  történet, kordokumentumok tükrében. Bp.: Kairosz. 285 p. Fve 3000 Ft
PPeettôôffii  SSáánnddoorr: Anyám tyúkja: válogatott versek. Sângeorgiu de Mures: Hoppá K.
108 p. Fve  240 Ft
PPeeyyoo: Álmodozó vándorútja. [Képeskönyv] Bp.: Manó Kv. [28] p. (Hupikék
törpikék) Kve  1490 Ft
PPeeyyoo: Asztronautörp. [Képeskönyv] Bp.: Manó Kv. [28] p. (Hupikék törpikék) Kve
1490 Ft
PPeeyyoo: Királytörp. [Képeskönyv] Bp.: Manó Kv. [28] p. (Hupikék törpikék) Kve
1490 Ft
PPeeyyoo: Törpilla kalandja. [Képeskönyv] Bp.: Manó Kv. [28] p. (Hupikék törpikék)
Kve  1490 Ft
PPootttteerr,,  BBeeaattrriixx: Bikkmakk Mókus kalandjai. [Képeskönyv] Bp.: General Press. 29
p. (Nyúl  Péter könyvtára) Kve 1200 Ft
PPootttteerr,,  BBeeaattrriixx: Nyúl Péter kalandjai. [Képeskönyv] Bp.: General Press. 29 p.
(Nyúl Péter  könyvtára) Kve 1200 Ft
PPrráággaaii  TTaammááss: Pesti Kornél. [Elbeszélések] Bp.: Napkút. 349 p. Fve 2450 Ft
PPrreessttoonn,,  DDoouuggllaass  ––  CChhiilldd,,  LLiinnccoollnn: Csendélet varjakkal. [Bûnügyi regény] Bp.:
General  Press. 397 p. (Világsikerek) Kve 1990 Ft
RRoobbeerrttss,,  NNoorraa: A törvénytelen. [Romantikus regény] Bp.: Harlequin. 415 p. Fve
1195 Ft
RRoosseennbbeerrgg,,  AAaarroonn: A pengék királynôje. [Fantasztikus regény] [Szeged]: Szukits.
338 p.  Fve 1890 Ft
RRootthh,,  JJoosseepphh: A szent korhely legendája. A hamis súly + A szent korhely
legendája + Leviatán. [Regény, elbeszélések] Bp.: Scolar. 229 p. (Scolar
szépirodalom, 4.) Kve 2200 Ft
RRoozzssáállyyii  AAnnnnaammáárriiaa: Zoé. [Regény] Bp.: Littera Nova. 106 p. Fve  2000 Ft
SSccaarrrryy,,  RRiicchhaarrdd: Egy huncut kalap Tesz-vesz Városban. [Képeskönyv] Bp.:
Lilliput. 56 p. Kve 1990 Ft
SSeerrnnaa--VVaarraa,,  AAnnaa  ––  GGoonnzzáálleezz,,  MMaarriifféé: Történetek a tanyáról. [Képes mesekönyv]
Bp.: Napraforgó. 171 p. Kve 2990 Ft
SSiimmoonn  BBrriiggiittttaa  ––  BBiiddnnaayy  CCssaabbaa: Együtt külön utakon + Együtt külön utakon: a mi
Caminónk. [Memoár] Bp.: Révai Digitális K. 230, 235 p. Fve 3990 Ft
SSzzaallkkaaii  LLáásszzllóó: Ha megszakad a napvilág. [Fantasztikus regény] Bp.: Sólyomtoll
Kv. 318 p. (Codex fantasy történetek) Kve 2590 Ft
TToollvvaallyy  FFeerreenncc: Boszporusz felett a híd: regény. Bp.: Kortárs. 295 p. Kve 2951 Ft
TTóótthh  ÁÁrrppáádd: Versek: válogatás. Bp.: Kossuth. 237 p. (Metro könyvtár) (Klasszikus
magyar  líra, 1.) Kve 99 Ft
TTwwaaiinn,,  MMaarrkk: Vizet mindenki iszik: Mark Twain füveskönyve. [Aforizmák] Szeged:
Lazi.  129 p. Kve 1700 Ft
VVáágg  BBeerrnnaaddeetttt: A nagy pasivadász. [Regény] Bp.: K.u.K. K. 167 p. Kve 2200 Ft
VVaasszzaarryy  GGáábboorr: Az ördög nem alszik: regény. Bp.: Helikon. 251 p. Kve 2490 Ft
VVeerrllaaiinnee,,  PPaauull: Femmes. [Versek francia és magyar nyelven] Bp.: Noran. 81 p.
(Kentaur  könyvek, 31.) Fve 1699 Ft
WWaassss  AAllbbeerrtt: Amerikai emberek. [Publicisztikai írások] Marosvásárhely: Mentor.
226 p. (Wass Albert életmû-sorozat) Fve 1470 Ft
WWeellllss,,  RReebbeeccccaa: A vagány nôk titkai. [Regény] Bp.: Ulpius-ház. 319 p. Fve
2999 Ft
WWhhaarrttoonn,,  WWiilllliiaamm: Áttetszô. [Regény] Bp.: Cartaphilus. 345 p. Kve 3600 Ft
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A Könyvtárellátó Közhasznú Társaságot az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖNYVTÁRELLÁTÓ KIEMELTEN KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT., röviden KÖNYVTÁRELLÁTÓ NONPROFIT KFT.-vé alakította, mely nemcsak nevében, de szervezetében is
megújult. Szakmai munkánkat, szolgáltatásainkat szeretnénk még hatékonyabban végezni a cég vezetôinek irányításával:

1134 Budapest, Váci út 19. Tel.: (06-1) 237-6900, fax: (06-1) 239-2715
Maróti Katalin – ügyvezetô igazgató (06-1) 349-7887 (maroti@kello.hu)
Kormos Sándor – áruforgalmi és informatikai vezetô (06-1) 237-6906 (kormos@kello.hu)
Bariczné Rózsa Mária – könyvtári menedzser (06-1) 237-6908 (baricz@kello.hu) 
Légrádi Tibor – gazdasági vezetô (06-1) 237-6903 (legradi@kello.hu) 

A hazai könyvtermés közel teljes választékát, import kiadványokat, tankönyveket, folyóiratokat, hangzó és elektronikus anyagokat:
CD-ket, DVD-ket kínálunk szerzôdött partnereinknek és minden kedves érdeklôdônek.
Kérjük, tekintsék meg honlapunkat (www.kello.hu), illetve jöjjenek el boltjainkba: 

KÓDEX KÖNYVÁRUHÁZ ÉS
TANKÖNYVCENTRUM
1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig 10–18 óráig
Tel.: (06-1) 428-1010
Fax: (06-1) 428-1030

KAZINCZY KÖNYVESBOLT
6722 Szeged, Jósika u. 34/a
Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10–18 óráig
Tel.: (06-62)-559-559. Fax: (06-62)-559-558
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A Librotrade Kft. ajánlja
az Oxford University Press 

Business English-Express sorozat köteteit

English for Customer Care (Multi-ROM melléklettel) Express Series  (Richey) 3994 Ft
English For Socializing (Multi-ROM melléklettel) Express Series (Gore & Smith) 3994 Ft
Oxford Beginner’s Chinese Dictionary (Ed.Yuan & Church) 4662 Ft
Storybuilding (Rbt) (Jane Spiro) 4047 Ft

Librotrade Kft. 1173 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



BIBLIA MAGYARÁZÓ
JEGYZETEKKEL
Új fordítás, rev. 1990
B/5 méret; mûbôrkötés
ára: 4100Ft
Több mint tíz esztendeje egy-
re népszerûbb ez a Vizsolyi
óta elsôként kiadott, magyar
nyelvû „magyarázatos Bib-
lia”, amely a bibliai könyvek-
hez történeti és tartalmi beve-
zetést, háttérmagyarázato-
kat, valamint egy kislexikon
módjára összeállított fogalmi
gyûjteményt, azon kívül tér-
képeket, mértékegység-táb-
lázatokat is magába foglal.

BIBLIAI TÖRTÉNETEK
GYEREKEKNEK
Keresztes Dóra
illusztrációival
202x226 mm;
228 oldal, ára: 2500 Ft
Húsz év elteltével megújult
formában jelent meg ismét
az 52 ó- és 52 újszövetsé-
gi történetet tartalmazó,
szép kiadvány. A történetek
mellett idôrendi táblázatok
és térképek is segítik az if-
jú olvasót a bibliai üzenet
jobb megértésében.

A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ
ÉS A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT

minden érdeklôdôt szeretettel vár a TÉLI KÖNYVFIESZTÁN
november 8. és 11. között

a Mûcsarnok mellett felállítandó rendezvénysátorban!
A helyszínén saját kiadványainkat

20% engedménnyel kínáljuk!
www.kalvinkiado.hu és www.bibliatarsulat.hu
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■ Nem árt, ha emlékezés és dokumentálás együtt kala-
uzol a múltba, noha nem elkötelezett szövetségesei egy-
másnak. Hogyan is lennének, hiszen – mint a nemrég
(október 16-án) a nyolcvanadik életévét betöltô

Günter Grass
céloz rá rövid idô alatt elhíresült
Hagymahántás közben címû önélet-
rajzi könyve lapjain (Európa, fordí-
totta Gyôri László) –, emlék és em-
lékezés is hajlamos egymás ellen
munkálkodni. E memoárból két
dolog világlik ki bizonyosan: a
szerzô nagyszerûen rajzol hagy-
mákat, és (ez – is – Nobel-díjashoz
méltóan megírt betéte a mûnek)
évtizedek óta hûséges a lettera már-
kájú (ma már nem gyártott) Oli-
vetti írógép(ek)hez. Mivel a szó
olaszul betû(készlet), levél stb. jelen-
téssel bír, többes számban pedig
(lettere) bölcsészettudományt jelent, továbbá (belle lettere)
a szépirodalomra utal, a vallomásnak (alkotó és antropo-
morf munkaeszköze kettôs önportréjának) finom mögöt-
tes jelentései nyílnak meg. A vártnál jóval nagyobb (gya-
korlatilag a jelenig ívelô) idôt átfogó emlékirat indázó
története az egyik legbelsô hagymahéjon az egy életen át
feledett-elhallgatott titkot-tényt „hántja”: Grass a II. vi-
lágháború végidején az SS katonai alakulatában teljesített
szolgálatot. A múltat be kell vallani: az évtizedek óta kö-
vetkezetesen antifasiszta író gyónását, meakulpáját, kör-
vonalazott penitenciáját (amely akár az olvasók feltétlen
bizalmát is megvonhatja) ôszintének és bûnbánónak fo-
gom fel, fogadom el, mert a könyv sodró erejû (törede-
zettségében-tagoltságában és némi terjengôsségében is homogén)
teljesítmény. Igaz, helyenként más (ennél maradandóbb) Grass-re-
gények és regényfigurák kölcsönfénye révén is, és a (kései-megké-
sett) nyílt szó ellenére épp az „eredendô bûn” egyenes megvallásá-
tól való, mentegetô-magyarázó idegenkedéssel.
Az 1984-ben elhunyt

Franz Fühmann
Mûfordítói mûhelylevelek – Briefe aus der Werkstatt des Nachdichters,
1961–1984 címû „posztumusz megszólalása” természetesen nem
szabályos emlékirat, hanem egy missziót (néhány magyar költô:
Vörösmarty, Füst Milán, József Attila, Radnóti, Nemes Nagy
Ágnes, Hajnal Gábor és mások mûveinek német nyelvû tolmá-
csolását) idézô korrespondenciális krónika. Az igen szép kétnyel-
vû kiadványt (pernobilis edition – Engelsdorfer Verlag/Argumentum
Kiadó) a levelek címzettje, (Paul) Kárpáti Pál, irodalmunk német-
országi „nagykövete” teszi közzé. Tartózkodóan bölcs kommen-
tárjait tipográfiailag jobban el lehetett volna választani a hetven-
hat levélszövegtôl és a néhány kitûnô versátültetéstôl (ahhoz is
búvárkodni kell egy kicsit – 19. oldal –, hogy kiderüljön: a sajá-
tosan egyéni hangú leveleket Kurdi Imre fordította nyelvünkre).

Az egykori Német Demokratikus Köztársaság költôinek élvonalá-
ba tartozó Fühmann vívódó meditálással és ironikus rezignációval
szemlélte az irodalmi életben elfoglalt (egyre ellenzékibb) vitapozí-
cióit, illetve magát az irodalmat (pontosabban az irodalmi gépeze-
tet, intézményrendszert). Bár levelei szinte tisztán szakmai jellegû-
ek (a magyar nyelvet nem beszélô, nyersfordításokból dolgozó
utánköltô a fôszereplôjük), mind a közelmúltbeli kelet-német, mind

a magyar irodalmi és közélet nyer bizonyos,
a politikától sem idegen reflexiókat (például
– nem egyszerûen a Budapest–vidék ellentét-
rôl –: 6. levél), más küldemények pedig kon-
cepció és program megejtôen nagy terveze-
teivé kerekednek (például: 40. levél).

Jankovics Marcell
filmrendezô, polihisztor a „kellemetlenül
éles hangzású” lék szó nyomatékosításával
alkotta a meg kétkötetes Lékiratok (Helikon)

az emlékiratokból elvont-csonkolt cí-
mét: „…az utóbbi években úgy jöttek
föl »iratok« a múltamból, mint a fókák
levegôt venni a lékhez”. (Kell-e monda-
nom, hogy a fenti Ékiratok összefoglaló
cím meg a Lékiratok jelentésesnek szánt
rövidítése?)

Ezer s egy okom van, hogy teljes ro-
konszenvvel olvassam Jankovics elsô-
sorban meghurcolt, az 1950-es évek el-
sô felében hosszú idôre bebörtönzött
édesapjának igazságot szolgáltató me-
moárját. A jókora „báty–öcs” korkü-
lönbség ellenére összeköt minket az

egyházi iskolai neveltetés, a helyenként érintkezô
sors, egy kis származási (örmény) rokonulás; s
persze a régi barátság. Amennyire elválaszt,
annyira közel is hoz világképünk, vérmérsékle-
tünk (nota bene: csillagjegyünk) különbözôsége.
Empátiával és ámulattal olvastam a bôségesen il-
lusztrált életrajz 743 oldalát, a plasztikusan meg-
elevenítô kor- és arcképeket, a külön szöveggé
szervezôdô 751 epikus lábjegyzetet. Az élete elsô

tizenkilenc évét pásztázó, de idôbontásosan napjainkig csapongó
emlékezô kérlelhetetlen morális indulattal ítél akkor, ha a vétkesek
(személyek, ideológia, korszak stb.) számára nincs mentség, de (még
ha sokszor nehezére esik is) mérlegelni igyekszik, ha legalább eny-
hítô körülmények felmerülnek. Önképe pátoszosan-ironikusan
pontos egykori(-mai) önmagáról. Midôn politikai heve mértékvesz-
tô kitételekre és kifejezésekre ragadtatja itt-ott, nem tartok vele.

A mû – egyes jelzései szerint – viszonylag rövid idô alatt ké-
szült. Lendülete és stílusszínessége felülmúlja strukturáltságát.
Egy-egy szöveghely és némely kifejezések használata zavarba ejt
(az ükapa fia a szépapa? Nem fordítva inkább?). A szerkesztô,
Steinert Ágota nem lehetett könnyû helyzetben. Azért sem, mert
mint gyerekszereplô, ô is a „nagytörténet” egyik megelevenített-
je. „Apropó opera. Pandának volt egy unokatestvére, Vili néni,
aki Sarkadra ment férjhez, egy Mosonyi Jenô nevû körorvoshoz.
Mosonyiéknak volt egy nagylányuk, Márta, aki vesebajban szen-
vedett…” – az indokolt vagy kevésbé indokolt apropók, elkalan-
dozások (és a túlzó részletezések) vagy kétszáz oldalt rápakolnak
irodalmunk e megint új mûfajú, sokadik aparegényére. Evvel
együtt is érdekes, felkavaró, eredeti olvasmány a Lékiratok. S ta-
lán Jankovicsnak is kezébe kerül (bár, mint írja, alig tud néme-
tül) Fühmann Vörösmarty-fordítása, A vén cigány nyelvismeret
nélkül is érthetô gyönyörû refrénje: „Herz und Glass sind voll
mit Weh, mit Wein, / geig, Zigauner, laß die Sorgen sein”, illet-
ve a befejezés: „füll dein Herz dann mit der Freude Wein, / geig,
und geig, und laß die Sorgen sein”.
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■ Szép kihívás gyürkôzni a lehetetlennel.
Ezúttal Markovics Ferenc teszi ezt egy év-
forduló kapcsán, megbízást teljesítve s egy-
ben engedelmeskedve egy belsô parancsnak
is. A Magyar Fotómûvészek Szövetsége fél
évszázaddal korábbi megalakulását egy
összegzô album megjelentetésével ünnepel-
te meg. A Fények és tények azonban nem
nosztalgikus visszatekintés, sajátos tükör in-
kább: ezek és így voltunk, ezek vagyunk.
Fontos, szakma- és mûvészettörténeti szem-
pontból mondhatni nélkülözhetetlen és
megkerülhetetlen a vaskos, hatszázoldalas
kiadvány. Aki élt és mozgott, aki bebocsá-
tást kért – és nyert – a magyar fotómûvészet
(egyébiránt igen magasan jegyzett és megle-
hetôsen erôs érdekérvényesítô szerepet is
betöltô) szentélyébe, a szövetségbe, nos ôk
hatszázan, a tagok mind-mind szerepelnek
ebben az albumban. A demokratizmus je-
gyében mindenkinek jut egy oldal, a Ki ki-
csoda?-típusú életrajzi adatokon túl min-
denkitôl egy kép. 

Az egy kép, amelybe egy életút, egy életmû sûrûsödik össze.
Rendben, legyünk visszafogottak: villan fel. 

A Fények és tények összeállítójának, szerkesztôjének, az albumot
jegyzô fotómûvésznek, Markovics Ferencnek eléggé nem hangsú-
lyozható érdeme, hogy „felvillan”, a fizikai értelemben is súlyos,
több mint három kilós kötet pontos és hiteles keresztmetszetét
adja nemcsak a szövetség sokhangúságának, soknézôpontúságá-
nak, hanem a jól és ihletetten kiválasztott az egy képpel az egyes ta-
gokat is a „helyére teszi”. S itt nem a fotómûvészettörténeti érté-
kelésre gondolok – amitôl a szerkesztô egyébiránt amennyire csak
lehet, távol tartja magát, hanem a remek „témaismeretre”, a kon-
kurensek, a társak, a kollégák, a sikert sikerre halmozók és a maga
idejükben esetleg épp csak felfedezettek iránti válogatói tisztelet-
re, szeretetre és elsôsorban is szakértelemre.

Jó, nagyon jó ezt a könyvet lapozgatni, belefeledkezni, rácso-
dálkozni, elmálézni egy-egy felvételen, egy-egy nem ismert,
meglepetést nyújtó adaton. Hogy például a portrékirály, a köz-
ismerten termékeny Angelo, alias Funk Pál élete során állítólag
(merthogy ô állítja magáról) nem kevesebb mint 450 ezer sze-
mélyt, egyénített személyiséget örökített át az utókornak. Ám
ebben a kötetben nem a jellegzetes – és idôszakonként változó
– Angelo-stíl köszön vissza, hanem – még azt is megengedem:
szelíd kritikaként – egy pazar, lenyûgözôen feszes kompozíció-
jú, festményszerû felvétel 1930-ból, Magyar falu címmel.

Más oldalakon a kötetet szemlélô azon gondolkodik el, hogy
önnön képi ismeretei, ha úgy tetszik sztereotípiái, mennyire kö-
tôdnek egy-egy pillanathoz. Amikor például azt a nevet hallom,
hogy Szabó Lôrinc, akkor egy – a költô jellemét és briliáns ver-
selését magába sûrítô: a Semmiért egészen – cím és egy kép jut az
eszembe. Az utóbbi Gink Károly 1953-as, minden részletében
csinált, már-már természetellenes aprólékossággal beállított,
mégis „élô”, mondhatni üvöltô, a nárcisztikusságával rabulejtô
zseni-gazember portréja. De sorolhatom a további példákat is:
ha Thomas Mann regényfigurája, a varázsló Cipolla kerül szó-
ba, akkor lelki szemeim elôtt az ôt színpadon megformáló Lati-
novits Zoltán alakja jelenik meg, pontosan úgy, ahogy azt 1967-
ben Kresz Albert kapta lencsevégre. S még akkor is ez a kép ug-
rik be nekem, ha Latinovits, a színész jut az eszembe (igaz, ak-
kor már osztozva Huszárik Zoltán Szindbádjával.) És Márai

Sándor nekem mindig az a réve-
dezôen álmostekintetû, brillan-
tinozott hajú, s az önmaga fon-
tosságába vetett hitét soha fel
nem adó, a világot kissé megve-
tô valaki lesz, ahogy azt Reis-
mann Mariann képe mutatta
meg 1939-ben, amikor az író a
sikerei teljében lubickolhatott. 
De a dolog „fordítva” is mûkö-

dik. Ha Korniss Péterre gondo-
lok, ha az ô életmûvét hívom elô
képzeletem retinájára, akkor a 4-
5, csak rá jellemzô kép között bi-
zonyosan ott van, ott lesz az
1970-es években hírt hozó Csán-
gó anya, gyerekeivel, s hogy
megint egy nagyot ugorjak: ben-
nem Tímár Péter nevéhez auto-
matikusan kötôdik az 1980-as
évek elején politikai anatéma alá
került Gyász címû helyszíni tu-
dósítás a hullaházból. Mert

ugyan a sorozat a maga idején fotóriporteri szenzáció (is) volt, ám
ez, illetve a képek körüli botrány sem takarhatja el, feledtetheti a
szociofotók megformálását, képzômûvészeti jelentôségét. 

A lapmargóra jegyzetelés más alkalmakkor is felmenti a recen-
zenst az alól, hogy részletekbe menjen, hatszáz szereplô, társal-
kotó esetében még a látszatra sem igen érdemes ügyelni. Így az-
tán csaponghat az ember, s magának is felfedezhet. Hogy példá-
ul a szocialista realista fényképiskola (már ha van ilyen, és szerin-
tem igenis van) egyik – egykoron sem befutott, mára teljességgel
elfeledett – reprezentánsa, Székely László 1966-os Népmûvelés (a
Ganz Mávag esti iskolásai) címû felvétele, miközben minden ízé-
ben és részletében eleget tesz egy diktált stílus minden szabályá-
nak (egyszerûségben a heroizmus), valahol mégis megmozgat.
Hátteret sejt a nézelôdô az említett képben, mintha valóság is
lenne a kapcsolat az iskolapadba ülô tisztaruhás, tanulni, oko-
sodni akaró munkások – korabeli szóhasználattal: szakik – és az
ôket megértô szeretettel segítô értelmiségi (vagyis a tanár) között.
Lehet, hogy a Magyar Fotográfiai Múzeumban megôrzött „né-
hány Székely-kép” még további meglepetéseket is tartogathat?

De ha már múzeum: a Magyar Fotómûvészek Szövetségének
ezen albumában – a szervezet egyenjogú tagjaiként – külön ol-
dalak illették meg a szakírókat, a fotótörténészeket, azon embe-
reket, akik nélkül a fentebb már – isten bizony elismeréssel és
nem kritikával – felemlített érdekérvényesítés messze nem lett
volna ilyen sikeres. Mondjuk Gera Mihály, Kincses Károly,
Stemlerné Balog Ilona kutatói munkája elképesztôen gazdag
gyûjteményekben és könyvsorozatokban testesült meg és mani-
fesztálódik újra és újra.

S bár ha úgy tetszik, kézenfekvô az ötlet, mégis könyv a könyv-
ben a Fények és tények függeléke: az alkotók arcképcsarnoka. Az
egyszerû igazolványképek mellett érdekes ottfeledkezni a „selfe-
ken” vagy azokon a jellemzéseken, melyeket gyakran a kötetben
szereplôk készítettek szövetségbeli kollégáikról.

Murányi Gábor
Markovics Ferenc: Fények és tények
Ötven éves a Magyar Fotómûvészek Szövetsége
Magyar Fotómûvészek Szövetsége–Folpress Kiadó
600 oldal, ármegjelölés nélkül4
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■ „Hát ez meg micsoda? – kiál-
tott Vakondok, amint egy tavaszi
este kidugta fejét a földbôl. Ha-

talmas ezüst tallér tündökölt a fe-
je felett az égen. Vakondok azt
gondolta, hogy ez a legesleg-
szebb dolog a világon.” Jonathan
Emmert és Vanessa Cabban Ide ne-
kem a Holdat! c. képeskönyvében
Sündisznó, Nyuszi és Mókus pró-
bálja lebeszélni a teljesen elbûvölt
Vakondokot teljesülhetetlen (?)
vágyáról. A Naphegy Kiadó ki-
csiknek szóló kiadványában gyö-
nyörûen fénylik a Hold, varázso-
san kéklik az éjszaka és kelleme-
sen zöldellnek a dombok. (Fordí-
tó: Parnaki Ágnes.)

Az 5–7 éveseknek írta és rajzol-
ta Laár Györgyi Számolóka-móka
c. könyvét, amelyet a Mûszaki
Könyvkiadó jelentetett meg. A
szerzô, aki pedagógus, rajzoló és

gyakorló anya, ezt írja a hátsó
borítón: „Ajánlom ezt a könyvet
minden olyan kisgyerek figyel-
mébe, aki tud és szeret, illetve
nem tud, de szeretne, esetleg
nem szeret, de tud, vagy nem
szeret és nem is tud számolni, de
szereti a csokit.” Elôbb 1-tôl 10-
ig megismerkedünk a  számok-
kal: tréfás versikék és különféle
állatfigurák (elefánt, teve, mac-
kó, maki, stb.) segítségével. Az-
tán kérdések, rejtvények és fel-
adatok (különbségek megkeresé-
se, kiszínezés, számok felismeré-
se stb.) következnek.

Az ókori világ képes atlasza,
amely a Tessloff és Babilon jó-
voltából kerül(t) a boltokba – al-

címe szerint Képes útmutató a
világ ókori civilizációihoz. A pá-
ratlan oldalak szélén futó szala-
gon I. e. 10 000-tôl i. sz. 1000-ig
követhetjük nyomon az emberi
civilizációk korai történetének
legfontosabb eseményeit. Simon
Adams – Gyôrvári Borbála fordí-
tásában olvasható – szövege rö-
viden összefoglalja a legfonto-
sabb tudnivalókat, aztán el lehet
merülni a látványos térképek
kézzel készített illusztrációiban
(Katherine Baxter munkája), le-
het gyönyörködni a fotókban. A

színes kötetben kicsit részlete-
sebben Egyiptom, a görög világ,
a Római Birodalom, majd átfo-
góan Európa, Mezopotámia, az
Indus-völgy, Afrika, India, Kína,
Észak-, Közép- és Dél-Amerika,
végül  Ausztrália és Polinézia la-
kóiról, azok életmódjáról, hasz-
nálati eszközeirôl, építészetérôl,
isteneirôl stb.,  vagyis anyagi és
szellemi kultúrájáról kapunk iz-
galmas képet.

A 600 kérdés és felelet c. kötet, a
Napraforgó Kiadó újdonsága
több mint 300 oldalon sorolja a
ki?, mi?, mikor?, hogyan?, miért?
kezdetû kérdéseket, és adja meg
ezekre a pár soros, lényegretörô
választ. A témakörök: sport, ter-
mészet, orvostudomány, kultúra,
tudományágak, gazdaság, társa-
dalom, találmányok, földrajz, né-
pek, mûalkotások, felfedezések,

katasztrófák. Hasznos és érdekes,
nem egyszer meglepô kérdésekre
kapunk könnyen megjegyezhetô,
pontos választ. Az olvasó választ-

hat témakörök szerint, vagy a
könyv végén külön felsorolt vala-
mennyi kérdés alapján. A tartal-
mában gazdag és változatos kötet
szerzôinek jelszava: a tudatlanság
borzasztóan unalmas. Nivio Ló-
pez Virgil illusztrációi színesek,
szépek, ötletesek, vidámak, való-
sághûek – nem csak megfelelnek
a kiadvány szövegének, de sok-
szor „eldöntik”, melyik kérdéssel
kezdjük. Aztán úgyis belefeled-
kezve folytatjuk...

Az olasz Elisabetta Gnone (a
W.I.T.C.H megálmodója és el-
sô két száma történetének írója)
az elmúlt néhány évet Fairy
Oak, e mágikus világ megalko-
tásával és kidolgozásával töltöt-
te. A róla szóló trilógia elsô ré-
sze 2005-ben jelent meg, azóta
tartja bûvöletben az olasz gyere-
keket (és felnôtteket). Miköz-
ben otthon újabb 11 kiadást
megért, bestseller lett Spanyol-
országban is. A Könyvmoly-
képzô adta ki most Az ikrek tit-
ká-t. A szerzô Zöldlapályvölgy,
e valós és valódi tündérmese

alakjait „...egy illatokkal és han-
gokkal, ismerôs neszekkel és za-
matokkal teli világba” helyezte.
Ahogy írja: „Egy világba, mely-
be néha magam is elmenekü-
lök, s ahol – remélem – ifjú ol-
vasóim is szívesen bújnak majd
meg./.../ Fairy Oakban ugyanis
bôven jut idô arra, hogy beleszi-
matoljunk a nyugati szélbe,
hogy megszámoljuk, hányat ci-
ripel a tücsök, rácsodálkozzunk
a természet játékaira, és odafi-
gyeljünk minden harang kon-
dulására. Igen, Fairy Oak-ban
mindenre van idô.”

A Savanyú uborka csokoláéval saj-
tó alá rendezôje, Philippe Labro azt
írja a  Ciceró Könyvstúdiónál
megjelent regény elôszavában,
hogy egy 13 éves párizsi lány nap-
lójából készült ez a hiteles mû,
melynek fôszereplôjét és szerzôjét

Stéphanie-nak hívják. A lánynak
van egy bizalmasa, a macskája, és
két tipikus problémája: úgy érzi,
szülei nem törôdnek vele. Amúgy
meg: lehet, hogy válni fognak. A
másik: nagyon szeretne már igazi

nô lenni, alig várja az elsô menst-
ruációját. Ami pedig a címet illeti:
„Rájöttem miért szeretem annyira
az uborkát csokival, hát azért,
mert az életem is olyan, hol ubor-
ka, hol csokoládé, néha savanyú,
néha édes, egyszer csípôs, máskor
kellemes, pont ettôl olyan az éle-
tem, amilyen.” Meghökkentô és
megható könyvet kap az olvasó,
Till Katalin fordításában, a Tök jó
könyvek sorozatban.

Egy 14 éves New York-i lány, a
matekból kiváló, de a többi tiné-
dzsernél nem szebb és nem is
csúnyább Rachel a fôszereplôje
Sarah Mlynowski Melltartó és seprû-
nyél c. regényének, a Móra Kiadó
újonságának. Rachel szülei elvál-
tak, édesanyja egyedül neveli ôt és
húgát, Mirit, akirôl kiderül: örö-
költe édesanyja boszorkány-tehet-
ségét. Mire akarják, ill. szabad
használni ezt a különleges adott-

ságot? Errôl szól ez a szórakozta-
tó, a fantasztikumot iróniával szí-
nezô történet, amelybôl csak
annyit árulhatok el: Rachel be
akar jutni a táncos divatbemutató
szereplôi közé (egy Raf nevû srác
miatt fôként), és húgával egyetér-
tésben meg akarja akadályozni
apjuk új házasságát. A fordulatos
és tanulságos sztorit Kada Júlia
fordításában élvezhetjük.

Cs. A.

Unatkozni fölösleges, és veszélyes
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Vlagyimir Viszockij
AA  VVÉÉGGZZEETT  DDAALLAAII
Új Mandátum Kiadó 
148 oldal, + CD, 2 890 Ft

Gyöngyösiné Kiss Enikô –
Oláh Attila (szerk)
VVÁÁZZLLAATTOOKK  AA  SSZZEEMMÉÉLLYYIISSÉÉGGRRÔÔLL
A személyiség-lélektan alapvetô
irányzatainak tükrében
Új Mandátum Kiadó  
350 oldal, 3280 Ft

Andrásfalvy Bertalan
AA  DDUUNNAA  MMEENNTTEE  NNÉÉPPÉÉNNEEKK
ÁÁRRTTÉÉRRII  GGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSSAA
Ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya
megyében az ármentesítési munkák
befejezése elôtt
Ekvilibrium Kiadó
440 oldal, 3990 Ft

Gerô András (szerk.)
AA  MMOONNAARRCCHHIIAA  KKOORRAA  ––  MMAA
Új Mandátum Kiadó  
220 oldal, 1867 Ft

Jostein Gripsrud
MMÉÉDDIIAAKKUULLTTÚÚRRAA,,
MMÉÉDDIIAATTÁÁRRSSAADDAALLOOMM
Új Mandátum Kiadó  
338 oldal, 3200 Ft

Magyar Bálint
AA  DDUUNNÁÁNNÁÁLL  II––IIII..  KKÖÖTTEETT
Dunapataj 1944–1958
dokumentumszociográfia
Terepmunkák
Új Mandátum Kiadó
600 + 500 oldal, 8900 Ft
2 db DVD melléklet
1: A Dunánál címû film
2: Háttérinformációk

A kötetek megvásárolhatók: Budapesti Teleki Téka 1088 Budapest, Bródy S. u. 46. Tel.: 787-5661, Fax: 266-0857, e-mail: otkonyv@chello.hu, www. telekiteka.com

A BUDAPESTI TELEKI TÉKA
AJÁNLJA

Julia Navarro 
A SZENT LEPEL TITKOS SZÖVETSÉGE
(Fordította Cserháti Éva)
464 oldal, 2980 Ft
Küzdelem a torinói lepelért, évszázadokon át...

Thomas Gifford
ASSASSINÓK
(Fordította Sóskuthy György)
664 oldal, 2990 Ft
Nyolc gyilkosság. Nem tudni, miért...
A nyomok az egyházon belüli titkos csoporthoz,
az assassinókhoz vezetnek.

Judy Allen
FANTASY ENCIKLOPÉDIA
(Fordította Gálvölgyi Judit)
144 oldal, 400 színes (fotó, kép) illusztrációval,
4480 Ft
Tündérek, sárkányok, varázslók, mágia és
bûbáj – a fantázia világának kézikönyve.

Csak keresni kell – a könyvesboltokban

A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA



Bán Zoltán András Budapesten szüle-
tett 1954-ben. 1980 óta publikál rend-

szeresen irodalomkritikákat és Csont
András néven klasszikus zenei tárgyú

írásokat. 1990–97 között a Beszélô
munkatársa, 2001-tôl a Magyar Na-

rancs kulturális rovatvezetôje. Fordító-
ként többek közt Theodor W. Ador-

no, Heimito von Doderer, Robert
Musil és Robert Walser mûveit ültette

át magyarra. Prózai munkái a Holmi
címû folyóiratban jelentek meg.

■ – Elsô regényét a kezembe véve hamar belelendülök a szöveg sa-
játos dallamvilágába, a többértelmûségek mesterien szôtt elbeszé-
léshálójába. Itt van mindjárt a cím, a kétes nô avagy a két S nô(k):
Susánka és Selyempina. Hogy jobban megértsük, muszáj idéznem
a regény egy fontos kulcsmondatát: „A Kételkedés Szelleme beke-
belezné az Elbeszélés Szellemét. Mert ahol a kételkedés az úr, ott
nincs elbeszélés (...), az elbeszélés egyértelmûségével szemben gyôz
a kétértelmûség szelleme, vagyis minden megtörténés és benne sze-
replô személy legalább kétértelmû lenne az Agyközpontban”.
– Valóban ez az egyik kulcsmondata a könyvnek. Azt be kell valljam,
hogy az Elbeszélés Szelleme kifejezést Thomas Manntól vettem, ô A
kiválasztott címû regényében használja ezt, amikor a mû elején Rómá-
ban harangszó hallatszik, fölteszi a kérdést, ki harangozik? – ugyanis
senki nem húzza a harangokat. Az elbeszélô, aki egy szerzetes, erre azt
mondja, hogy senki; pontosabban az Elbeszélés Szelleme az, mert azt
akarja, hogy így történjen. Tehát „elloptam” Thomas Manntól ezt a fo-
galmat, mert azt gondolom, manapság már az Elbeszélés Szelleme se
nagyon harangozik... A kiválasztott 1951-ben jelent meg, és bizonyos
értelemben az úgynevezett posztmodern korszak egyik elsô könyve,
amelyben határozottan sugallja, hogy az elbeszélés a maga régi, klasszi-
kus, lineáris módján, a mindent tudó elbeszélôvel már nem képzelhe-
tô el, hanem bizony bejön a Kételkedés Szelleme. Ami már annyiban
perdöntô a regényemben, hogy például maga a fôalak, vagyis a mû cí-
me, Susánka és Selyempina sem egyértelmû; pontosabban egy ember
szakad ketté. Ez egyébként szintén nem új, mert ugye Buñuel híres
filmjében, A vágy titokzatos tárgyában nagyon hasonlót találhatunk;
két nô van egy férfi körül, úgy hogy maga a férfi nem tesz különbséget
közöttük, számára ez egy ember, csak  a nézô érzékeli azt, hogy való-
jában kettô. Zsigó bátyánk esetében is kicsit hasonló a helyzet; ennyi-
ben valóban gyôz a Kételkedés Szelleme. Egyszerûbben lefordítva, Su-
sánka az égi szerelem, tulajdonképpen egy szûz lány, Selyempina – ami
bizonyos értelemben egy kurva mûvészneve –, ha szabad így fogalmaz-
nom, maga a földi, erotikus szerelem.
A Kételkedés Szelleme annyiban is alapvetô még, hogy jelenlétével az
olvasó nem tudja eldönteni, hogy mi a valóság, és mi az, ami nem tör-
tént meg. Azért is van megkettôzve minden a regényben, és az így lét-
rejött összes lehetôség megkérdôjelezve, mert ezzel az olvasói megkér-
dôjelezést szeretné a narráció szimulálni. Ennyiben fantasztikus regény
a Susánka és Selyempina, azaz olyan könyv, melyben az olvasó habo-
zása fontos szerepet játszik. 
– „Hát vénségére Zsigó bátyánk is megbolondult” – hangzik a som-
más kezdômondat, hogy a könyv vége ugyanebbe a kijelentésbe

torkolljon. A történet is visszatér önmagába, ha
úgy vesszük, szintén megkettôzôdik?
– Amikor elkezdôdik a könyv, az olvasó, szándéka-
im szerint, várhatóan inkább tragikus véget gondol;
hogy valóban úgy érzi, ez a nyomorult, idôsödô
kottatáros beleszeretett egy fiatal kis nôbe, amitôl
bizonyos fokig megbolondult és kizökkent az élete
a pályájáról. Ám a vége tulajdonképpen egyáltalán
nem tragikus, bár ugyanaz a mondat hangzik el, in-
kább operettszerû komédiába fordul át.
– Ebbôl egyenesen következik a kérdés: Ki az

úr a háznál, az Agyközpont avagy Zsigó
bátyánk? Ki írja a történetet? 
– Itt most megemlítek egy olyan kategóriát,
amit majd egy késôbbi könyvemben, a ta-
vasszal megjelenô Hölgyszonáta címû kisre-
gényben fogok kifejteni; ez az Elbeszélés
Jelleme. Mert végül is én írom a könyvet.
Az elbeszélô tartja kezében a szálakat, aki
nem a narrátor, hanem maga a szerzô, Bán
Zoltán András. Szóval ô az úr a háznál.
– A mû nyelvezetében is nagyon ellent-
mondásosan, mégis egymást kiegészítô-
en épül fel, helyenként posztkrúdyá-

nus, néhol játékosan humoros; fôként a jelentésíró sejtek ötle-
tes jelzôi üdítôek.
– A Krúdy-hatás teljesen egyértelmû, bizonyos értelemben egy poszt-
Krúdy regényt gondoltam el, ami ugyanakkor a paródiája is. A szöveg
megteremti a Krúdy-világot, de nyelvileg folyamatosan kétségbe is von-
ja. Van egy rendkívül egyszerû történet, az van a különbözô elbeszé-
lésmódokkal végiglebegtetve, mi az igazság és mi a hamisság; hogyan
lehet egyáltalán egy történetet elbeszélni. Krúdy mellett fôleg filozófu-
sok hatottak rám, elsôsorban Wittgenstein A bizonyosságról címû mû-
ve. Ez tulajdonképpen egy filozófiai napló, töredékes gondolatok egy-
másutánja. Nem egy komplett, végigírt filozófiai mû. Ez a töredékes-
ség, ez a folyamatos elbizonytalanodás, a saját gondolatainak állandó
megkérdôjelezése hatott rám. Stilárisan nehéz kimutatni, de gondola-
tilag föltétlenül.
– Két szereplô négy énjének egymásbajátszatása majd különválasz-
tása, amidôn az egykoron nagyra hivatott dalszínházi kottatáros és
alkalmi súgó csak alkalmanként súg az Agyközpontnak, kiszabadul-
va annak ellenôrzése alól, saját szólamot ír. Megszületett  könyvé-
ben az irodalmi kamaraopera?
– Ezt szép kritikájában Tarján Tamás említi, és úgy érzem, abszolút
megállja a helyét. Az ellenpontozások, a visszatérô motívumok, a kü-
lönbözô szólamok, lévén bizonyos fokig zenei ember is vagyok, azt is
mondhatjuk ez a könyv: variációk egy témára. A mû teljes címe nem
is a mostani  lett volna, hanem egy Liszt zongoradarabnak a címe: Bal-
csillagzat avagy Susánka és Selyempina. De mivel a történetnek nem
lett olyan tragikus a vége, mint amit a Balcsillagzat sugall, elvetettük vé-
gül a kiadóval. A hangzás miatt maradt ez a cím, a két s miatt, de nem
mondanám, hogy teljesen elégedett vagyok vele, mivel kereskedelmi
szempontból tragikus: sokan nem veszik meg, mert pornóra számíta-
nak. Ugyanakkor Esterházy Péter azt írta az ÉS-ben, hogy ez a világiro-
dalom egyik legszebb regénycíme. Ez persze kedves túlzás, de melyik
szerzô nem örülne neki?

Illényi Mária
Bán Zoltán András: Susánka és Selyempina
Scolar 109 oldal, 1495 Ft 4
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Égi és földi szerelem
Beszélgetés Bán Zoltán Andrással



■ A turisztikában kissé járat-
lanként azt hinné az ember,
útikönyveket inkább tavasszal
érdemes megjelentetni, akkor
lesz gyorsabb keletje a kiad-
ványnak, a lakosság nyáron és
annak közeledtén fellendülô
kalandozó kedve miatt. De
könnyen beláthatjuk a Kos-
suth Könyvkiadó munkatársa,
Földes László indoklásának iga-
zát: az utóbbi években némi-
képp megváltoztak az utazási
szokások. Ezzel magyarázha-
tó, hogy negyedik útikönyv-
sorozatát a napokban indítja
útjára a Kossuth Könyvkiadó. 

A korábbi könyvfolyamok közül a legterjedelmesebb a
Nyitott szemmel címû sorozat, amely országokat, régiókat
mutat be a közönségnek. Ennek van egy városkalauz válto-
zata is, ez a második, kisebb terjedelmû sorozat, a harmadik
pedig Berlitz-féle zsebkönyv. Az új darab nemcsak terjedel-
mében vagy szerkezetében fog eltérni a már létezôktôl, ha-
nem tartalmában is különbözik a régebbi ismerethordozók-
tól. Már a Csák Erika szerkesztette sorozat címe is gyökeres
változást sejtet: Hangos útikönyv. A hangoskönyvek népsze-
rûsége hazánkban is egyre nô, de a mostanihoz hasonló öt-
let legfeljebb külföldön valósulhatott meg. A hallgatnivalón
kívül van benne szöveg is, no és a képek sem maradnak el,
ezek Kocsis András munkáját dicsérik.

Az új kiadványról Földes László beszámolóját hallgatom:
– November elsô felében bocsátjuk ki a sorozat elsô két darabját,

a Prága és London köteteket. Kisalapú könyv lesz ez, amely város-
nézéskor könnyedén hordozható, nagyon sok képet is elhelyezünk
benne. A könyvet átlátszó PVC borító védi, mert ez bírja a strapát,
bizonyos mértékig az idôjárás viszontagságainak is ellenáll. A hát-
só borítóra rányomjuk annak a városnak a belváros-térképét, ame-
lyet a kötet bemutat. Áttekintô térkép lesz ez, s ott van a felhasz-
náló keze ügyében, bármerre vezessen is felfedezôútja. Az a könyv
különlegessége, hogy egy CD-t is tartalmaz. Ezen Prága esetében
közel négyórányi hangfelvétel található MP3 formátumban. A szö-
veget Bán János olvassa fel, mintegy idegenvezetôként hallgatha-
tó, s az öt legismertebb városrész nevezetességeit ismerteti meg a
közönségével. Az utazásra való felkészülés szakaszában is jól hasz-
nosítható a hanganyag, odafelé az autóban ugyancsak meghallgat-
ható, mert az autórádiók nagy része már alkalmas a lejátszására. Az
is elképzelhetô, hogy valaki a városban sétálva, a helyszínen sze-
retne megismerkedni a tartalmával. Az illetônek csak annyit kell
tennie, hogy a CD-t elhelyezi a magával vitt a discmanben, vagy
tartalmát számítógép segítségével átmásolja MP3-lejátszóra. Most
beszéltem a hangmérnökkel, aki elmondta, hogy a Prága-könyv
esetében a hanganyag mintegy 400 megabájt terjedelmû lesz, tehát
a legolcsóbb MP3-lejátszó kapacitása is elbírja. 
– Azt jelenti ez, hogy egy megadott kiindulási pontról neki-
kezdek a város felfedezésének, s a hanghordozóról a fülhall-
gató segítségével az „idegenvezetô” elmondja, csak nekem:
mikor merre forduljak, s ha így teszek, akkor ott mit fogok
látni? Mindössze annyi a különbség a szervezett utak város-
nézéséhez képest, hogy nem kérdezhetek vissza, illetve ilyen

felvetéseimre nem kapok választ, mert nem szemé-
lyében van jelen a tájékoztatást adó?
– A kiadványunk voltaképpen egy hangos útikalauz. Ha
Prága Óvárosán végigsétálunk, akkor arról hallgathatunk
hét–kilenc ismertetôt egy útvonal mentén. Elôször az
hangzik el, mi érdekes kívülrôl egy-egy épületen, aztán be-
térhetünk az udvarba, a termekbe – a belsô terekrôl szin-
tén mesél Bán János, kommentálja a látottakat, megmond-
ja, mire érdemes odafigyelni. Rögtön föl is hívja a figyel-
met a jelentôsebb látnivalókra, s történelmi adalékokkal is
szolgál. Vannak régi történetek, legendák, amelyek vagy

valamely városrészhez
vagy épületekhez kapcso-
lódnak. A lemez számító-
gépen és házimozi-rend-
szeren is lejátszható, s ek-
kor az a kis képválogatás is
hozzáférhetôvé válik,
amely már nem fért el a ki-
nyomtatott kötetben. Kö-
rülbelül ötven fotó tekint-
hetô meg ilyen módszer-
rel, valamint van mellette
egy kis információs blokk
is, érdekességekrôl, szóra-
kozóhelyekrôl, szállások-
ról, a tömegközlekedésrôl,
ezek mellett rögtön megta-
lálható a web-hivatkozás is.

Ettôl függetlenül tizenöt–húsz, magyar vagy angol nyelvû fontos
honlapról is tájékoztatást ad a lemez, például a nagykövetségérôl
vagy a praga.lap.hu-ról. A London-kötethez tartozó lemez valami-
vel hosszabb lesz, közel ötórányi hanganyagot tartalmaz, mivel ez
esetben a belváros és a történelmi városrész is sokkal kiterjedtebb. 
– Sokkal drágább lesz-e útikönyvtársainál ez az újszerû prak-
tikus kiadvány?

– Középkategóriába sorolnám, mert 3400 forint lesz a fogyasz-
tói ára. Egy hasonló sorozat egy kötete, amelyben lemez helyett
térkép van, még többe is kerül kétszáz forinttal. A legolcsóbb
útikalauzaink 1400, az országokat, régiókat áttekintô sorozat
egyes darabjai pedig 6000 forintba kerülnek. 
– Mennyiben alakultak át a közelmúltban az útikönyvhasz-
nálói szokások? Vannak-e errôl információi a kiadónak?

– Nem vagyok marketinges szakember, azt azonban tudom,
hogy az útikönyvpiac évek óta felfutóban van. Legalább tizenöt
ilyen sorozat lepi el a könyvesboltok polcait, már-már falakat
foglalnak el. Manapság a kínálat hozzávetôleg másfélszer akko-
ra, mint másfél-két évvel ezelôtt volt. Úgy hallottam, az utóbbi
hónapokban kicsit megtorpant ez a növekedés, de ez szerintem
átmeneti jelenségnek tekinthetô, mert az útikönyvek iránti ér-
deklôdés két-három éve folyamatosan nô. A vásárlási kedv élén-
külése összefüggésbe hozható az olcsóbb külföldi utak megjele-
nésével, azzal, hogy fapados járatokon néhány látni vágyott
nagyváros órákon belül elfogadható áron elérhetôvé vált. Igazá-
ból a hétvégi városlátogató turizmus lendült fel a leglátványo-
sabban. Mi is azért döntöttünk úgy, hogy a Hangos útikönyv so-
rozatban városokat mutatunk be. A Prága és a London címû kö-
teteket hamarosan Párizs és Róma  követi majd.
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Hangos útikönyv a Kossuthtól 
Hordozható idegenvezetô olcsón eladó!
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A pesti ócskapiacnak hosszú története
van, mely tükörképe egyúttal a társa-
dalmi-gazdasági változásoknak is. A
bolhapiac állomásait mégsem jelzik
emléktáblák, s azok történetét mind

ez ideig csak a szájról szájra járó ado-
mák és néhány szórványos dokumen-

tum ôrizte meg. Dr. Bruckner Éva tör-
ténész, mûgyûjtô összegyûjtötte ezeket
a lassan feledésbe merülô mozaikdara-

bokat: régi újságcikkeket, személyes
visszaemlékezéseket, és az archív és a
piac jelenlegi arculatát tükrözô fotók-

ból álló képanyagot. Bruckner Éva könyve az eltelt
száz év történetét mutatja be, életre kelti e kavargó és
zsibongó, különös romantikával fûszerezett világ le-

tûnt korszakait, és a piac jellegzetes szereplôit: az ósze-
restôl és zsibárustól kezdve a nepperig. 

■ – Ön, mint történész, hogyan került kapcsolatba az Ecserivel?
– Polgári családba születtem, ahol a régiség, a mûtárgy még másfajta ér-
téket képviselt. Gyerekkoromban – éppen az antikvitás tisztelete miatt
– régésznek készültem, ehelyett történészként végeztem az egyetemen,
majd A századforduló mûvelôdéstörténetébôl írtam meg a disszertációm.
Magyarország története címû tárgyat tanítottam elôbb a Mûszaki Egye-
temen, majd a Zeneakadémián, ám 1990-ben a Zenemûvészeti Egye-
temen megszüntették a melléktárgyak oktatását, s ezzel elveszítettem
az állásomat. Ezt követôen öt éven át némettanár voltam egy fôvárosi
középiskolában, ám itt nem igazán találtam a helyem. Az újabb lehe-
tôségek keresése közben leltem rá az Ecserire. Ekkor már több mint két
éve rendszeres látogatója voltam a bolhapiacnak, mivel a fiam akkori
barátnôjének az édesapja kint volt antikvitás-kereskedô. Gyakran meg-
fordultunk nála, és lassan mindkettônket magával ragadott az Ecseri va-
rázslata. Így, a tanári munkám megszûnése után, szociológus végzett-
ségû fiammal együtt elhatároztuk, hogy mûkereskedôként folytatjuk a
„pályafutásunkat”. Az elsô, 11 négyzetméteres antikvitás-boltot a régi
autónkért kaptuk cserébe. Így lettem hát én is „parkoló pályára” került
értelmiségi, éppen tíz évvel ezelôtt csakúgy, mint az itteni kereskedôk
közül néhányan, akik között találunk képzô- és iparmûvészt, írót és pe-
dagógust. Nagyon szerettem tanítani az egyetemen, mindamellett a
„váltás” örömet is hozott; teljesen új életszakaszt nyitott. Azt szoktuk
mondani, hogy „az Ecseri olyan, mint a drog, az idetartozónak elvo-
nási tünetei lesznek, ha hosszabb ideig távol marad”. Az Ecseri egy zárt,
falakkal körülvett világ, külön kis sziget, melynek hosszú évtizedek ala-
kították ki szokásait, mindennapi rítusait. Ez a közösség nehezen en-
ged be maga közé új embereket, bizony, nekem is legalább öt évembe
telt, mire a „Zsibárus boszorkány” megtûrt és befogadott. Ekkor „mu-
tatta meg a titkait” is. Az Ecseri valóban olyan, mint egy hangoskodó
boszorkány, különösen szombaton, mikor megélénkül a hétköznapok
lomha, várakozáshangulata után. Hajnaltól délutánig jönnek-mennek,
alkudoznak az emberek (az alkunak sehol sincs olyan mûvészete, mint
a pesti bolhapiacon). A kereskedôk izgatottan kínálgatják portékáikat,
míg a vevôk izgatottan keresik a „kincseket”.

– Több tanulmánya, publikációja megjelent az
évek során, ám ez az elsô önálló könyve.
Mennyiben jelentett kihívást, illetve másfajta
megközelítési módot ez a mûfajilag és hangvé-
telében is a korábbi munkáktól jelentôs mér-
tékben eltérô kötet?
– Ebben a könyvben valóban máshova helyeztem
a súlypontokat, és örömömre szolgált, hogy
könnyedebb hangon írhatok. Annak ellenére,
hogy teljes mértékben valós történeti tényekre tá-
maszkodik, nem szûkebb értelemben vett szak-
mai mûnek szántam (száraz adathalmazokkal).
Másfél évig kutattam a levéltári források, írásos
dokumentumok, régi újságcikkek után, de össze-
gyûjtöttem a szájról szájra terjedô rigmusokat,
adomákat is. Az elmúlt száz év összefoglalásakor
azt tartottam szem elôtt, hogy a piac mindig hû

tükre a társadalmi és gazdasági változásoknak, ezért igyekeztem minél
alaposabban bemutatni a piachoz kötôdô társadalmi rétegeket: az árut
házalással biztosító ószereseket, az árujukat fölvásárló zsibárusokat, a
portékájukat kezükben kínálgató mozgóárusokat, a vásárlóközönséget,
és a különbözô sorsok alakulásait. Az ócskapiac a városvezetés szemé-
ben kezdetektôl megtûrt „szégyenfolt” volt, amit éppen ezért igyekez-
tek a belvárosból mind kijjebb és kijjebb telepíteni. Az elsô ócskapiac
és a zegzugos boltok használt cikkeikkel az 1848-as forradalom után je-
lentek meg a Hajós utca környékén, ám az Operaház építésekor a bol-
hapiac az Újvásártérre került. Innen számûzték tovább az akkor külsô
területnek számító Teleki térre, majd 1949-ben – miután a Teleki tér
hozzánôtt a centrumhoz – kitelepítették a Valéria-telepi Ecseri útra.
Mai színhelyére, a Nagykôrösi útra 1964-ben a József Attila lakótelep
megszületése kergette.
–  A 20. században egymást követték a történelmi viharok, és ez termé-
szetesen meghatározta a bolhapiac lehetôségeit is. Az elsô világháború
után például irdatlan nyomor szôtte be a Telekit, a munkára itt lakva
váró kubikusok száma egyre szaporodott, az emberek pedig többnyire
nem vásárolni jöttek ide, hanem inkább pénzzé tenni utolsó értékei-
ket. Nem kímélte a holokauszt, a második világháború és a Rákosi-éra
sem a piacot. Nem egy ószeres és zsibárus tûnt el a koncentrációs- és
munkatáborokban, a harcmezôkön, az ötvenes években pedig soktól
vonták be az iparengedélyt „politikai megbízhatatlanság” indokával.
Azok tudtak talpon maradni, akik alkalmazkodtak a kereslethez, és a
nehéz idôk átvészelése után meglovagolták az új hullámokat. Néhány-
nak sikerült például gazdagodni a szocializmusban apró pénzekért
megvásárolt régiségeken, melyek akkortájt „leértékelôdtek” a polgári
miliôk háttérbe kerülése miatt. A 70-80-as években viszont a szinte csak
az Ecserin kapható, Amerikából illetve Olaszországból származó far-
mer és bôrruha csempészett nyugati szeleket a vasfüggöny mögötti or-
szágba. Késôbb a piac fennmaradását a megjelenô nagyáruházak és
aukciós házak veszélyeztették, és a mai napig egyre csökken a forgal-
ma. Így az Ecseri jelenleg ismét nehéz idôket él, ráadásul (a korábbiak-
kal ellentétben) nem körvonalazódnak új területek.
– Mit lehet tudni az új könyvtervrôl? 
– A pest-budai vásárok történetét szeretném megírni. Az ötletet az ad-
ta, hogy értékes anyagokra, fotókra találtam a mostani kutatómunkám
során. Ez a munka ismét arra inspirál, hogy összekössem életem két
nagy területét, hiszen az írás, a kutatás ugyanolyan elengedhetetlen ré-
sze a mindennapjaimnak, mint ahogy a „Zsibárus boszorkány” is az. 

Maczkay Zsaklin 4
7
5

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra

interjú

A Zsibárus boszorkány
Beszélgetés Bruckner Évával 



Domokos Péter irodalomtörténész, finnugrista 1959-
ben végzett az ELTE BTK magyar szakán, 1965-tôl kü-
lönbözô egyetemek finnugor nyelvtudományi tanszé-

kén dolgozott (mint tudományos kutató, docens, egye-
temi tanár), 1992-tôl 2002-ig az ELTE-n volt tanszék-

vezetô. Publikációinak száma több mint 300, ebbôl 15
könyv. A felsôoktatás és tankönyvkiadás kapcsolatáról
beszélgettünk, különös tekintettel a nyelvtudományra,

azon belül a finnugrisztikára.

■ – Egyetemeinken kezdetben, az 1860–70-es
években nemigen voltak egyetemi tankönyvek,
jegyzetek. A hallgatók bent ültek a professzo-
rok óráin és jegyzeteltek, aztán kaptak valame-
lyes szakirodalmat, amit persze nem a minisz-
térium szabott meg – forrásokat kellett elolvas-
ni, szerzôket. Az 1920-30-as években végzettek
már kezükbe vehettek tankönyvhöz hasonló
mûveket, ami azt jelentette, hogy nem kellett
még húsz másik könyvnek utánajárni. Egy-egy
nagyszerû mû megjelent a nagyközönségnek,
és azt tankönyvnek is használták. Ilyen Zsirai
Miklós híres Finnugor rokonságunk c. mûve
1937-bôl, amelynek újabb, bôvített kiadásai jelentek meg azóta.
– Mi volt a gyakorlat késôbb, az ún. szocialista érában?
– 1945 után sokkal több lett az egyetemista, gyarapodott a szakok
száma – a szakembereké, oktatóké kevésbé. Nem volt a hallgatók-
nak mibôl készülniük egy-egy új szakon. A MTA, a minisztérium
vezetôi látták, hogy segíteni kell ezen. Annál inkább, mivel nagyon
sok gyerek jelentkezett olyan (vidéki) gimnáziumból, ahol szegé-
nyes volt a könyvtár. Meg kellett indítani a felsôoktatási tankönyv-
kiadást. De nem lehetett egyik napról a másikra megoldani a kér-
dést. Akkoriban sok silány papíron, sokszorosítással készült jegyzet
jelent meg. Az nem kiforrott tankönyv, hanem annak elsô változa-
ta, segített a helyzeten, mert olcsón lehetett elôállítani. A jegyzetek
között már komoly értékek is elôfordultak. (Ezek összegyûjtése, ér-
tékelése még feladata a magyar tudománytörténetnek, felsôoktatás-
kutatásnak.) Bárczi Géza egyetemi füzetei máig értéknek számíta-
nak. Ezekbôl a jegyzetekbôl lettek aztán igazi tankönyvek, úgy a 70-
es évek végén – megkönnyítve a hallgatók életét, szakmánk fejlôdé-
sét. Szûkebb szakterületemet tekintve, azt lehet mondani, szinte va-
lamennyi rokon nyelvünkrôl és -bôl készült chrestomathia, amelye-
ket a legjobb szerzôk állítottak össze.
– Összefoglalná, milyen fontosabb kötetek jelentek meg?
– Az egykori Tankönyvkiadó nagyon sok értékes mûvet adott a
hallgatók kezébe, olyan tankönyveket, amelyek máig érvényesek,
fôleg ha készül belôlük újabb, javított kiadás. Megemlíthetek egy
egészen kiváló mûvet, amelyet szerzôi kollektíva, pl. Dömötör Tek-
la, Ortutay Gyula, Katona Imre, Voigt Vilmos írt a magyar folklór-
ról. Zsirait követve Hajdú Péter megírta a Finnugor népek és nyelvek
c. összefoglalót, eredetileg a nagyközönségnek készült, de olyan óri-
ási sikere volt és hiányt pótolt, hogy a minisztérium tankönyvvé
nyilvánította. E szerzôvel közös könyvünk az Uráli nyelvrokonaink,
több kiadást is megért. Ezt kiegészítendô összeállítottam egy anto-

lógiát, az Uralisztikai olvasókönyvet, amelyben a régebbi, klasszikus,
maradandó cikkek, tanulmányok kaptak helyet. Aztán elkezdôdött
a visszaesés, nemcsak a tankönyvek világában, hanem a tudomá-
nyos könyveknél, egyáltalában a könyvkiadásban.

Mégis jelennek meg nagyon jó munkák, Csepregi Márta például
kiadott egy Finnugor kalauz c. könyvet, amelyet az egyetemisták ép-
pen úgy használhatnak, mint az érdeklôdôk, benne fiatal szerzôk
szubjektív, nagyon jó stílusban megírt munkái. Ehhez hasonló,
amit volt moszkvai nagykövetünk, aki beleszeretett a rokon népek-
be, Nanovfszky György állított össze az egész szakmának az össze-
fogásával, Nyelvrokonaink címmel. Olyan sikeres lett, hogy lefordí-
tották oroszra, angolra.

– ’90 táján alaposan átalakult a könyvkiadás, ezt követô-
en a felsôoktatás. A diákok hogyan jutnak hozzá a kö-
telezô és ajánlott irodalomhoz?
– Átmeneti a helyzet a tekintetben, hogy a tanszéki könyv-
tárakban megvannak a szükséges könyvek, a ritkábbakat
pedig a nagy könyvtárainkban találják meg. Nem fényes a
jövô, ha azt is figyelem, hogy a nyelvrokonaink is adnak ki
könyveket, és gazdagodik az irodalmuk, nálunk viszont

mindenki angolul tanul, oroszul pél-
dául szinte egyetlen hallgatónk sem
tud, miközben a mi rokon népeink
orosz közegben élnek és – nem oro-
szul, de – cirill betûkkel írnak. Nincs
nagy igény, a szerzôk sem nagyon to-
lakodnak, hogy kiadjanak egy könyvet.
Elfáradást, eljelentéktelenedést figyelek
meg a tudományos könyvkiadásban.
Nem tudom, kit hibáztassak – legin-
kább ezt a mai globalizált világot. A tu-
dományos mûvek közül egyáltalában
kevés lesz divatos, de ha mégis, olyan
drága, hogy nem annyira meg- inkább

csak kölcsön veszik. Antikváriumokban mindig bukkannak fel régi,
értékes munkák, nem olcsón, de az érdeklôdô megveszi.
– Az Ön könyveinek java az Akadémiainál és a Tankönyvkia-
dónál jelent meg. A Szkítiától Lappóniáig másodszor az Univer-
sitasnál, irodalmi témájú munkája legutóbb a Magyar Naplónál
látott napvilágot. Hogy megy ez manapság?
– Mindenki keres valami megoldást, egyéni megoldást választ.
Szombathelyi kollégánk, Pusztay János 15 sorozatot ad ki, pályáza-
tokból szerez pénzt ezekre. De a terítéssel baj van, a Berzsenyi Dá-
niel Fôiskola Uralisztikai Tanszékének kiadványaihoz, ahol szótá-
rak is megjelennek, nehéz hozzáférni. A Numi-Tórem Finnugor
Alapítvány is adott ki 20 füzetet, amelyek félig tankönyvek, és több
mint 10 vaskos tanulmánykötetet. Tehát az egyetemek maguk is ad-
nak ki könyvet, de nem egyetemi pénzbôl. Az ellenpélda nem ha-
zai: a finnek vagy 150 éve alapították a Finnugor Társaságot, azóta
300 kötet szöveget, 150 kötet tanulmányt, 80 kötet szótárt adtak ki.
Van állami és banki támogatás, honorárium, ösztöndíj. Minden
oroszországi finnugor népnek van saját nemzeti könyvkiadója, kis
számban ott is jelennek meg mûvek: nyelvtan, szótár, szépiroda-
lom. A finnugrisztika ott élô tudomány. Nyáron a szaranszki finn-
ugor napon felvonultak politikai delegációk, de ott voltak kínála-
tukkal a könyvkiadók is. 

Csokonai Attila
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Tankönyvek írása, kiadása
és terjesztése
A finnugor nyelvtudomány példái





A közelmúltban jelent meg a
Digitális Fotó Magazin kiadásában

egy igen szép kiállítású fotótörténe-
ti munka: A fotográfia története

címmel. Tôry Klárával, a szerzôpá-
ros egyik tagjával beszélgettünk.

■ – Hogyan született meg ez a könyv?
– Évek óta írtam havonta a cikkeket a Digi-
tális Fotó Magazin História rovatába, me-
lyeket még Kolta Magdolna kezdett el írni.
Amikor ötéves lett a rovat, addigi cikkeit
megjelentették könyv formájában. Szerzô-
társam, Kolta Magdolna, sajnos azóta meg-
halt. Ô írta a könyv elsô nagyobb fejezetét,
melyben a fényképezés elôzményeit tárgyal-
ja. A következô fejezeteket, az egyetemes fo-
tótörténettel foglalkozót és nagy magyar al-
kotókat felvonultatót pedig én írtam. 
– Hogy az újság História rovatában milyen cikkek jelentek
meg, azt ki döntötte el?
– 25 évvel ezelôtt a MUOSZ Iskolánál megjelent egy tanköny-
vem a Fényképezés nagy alkotói címmel, amely az egyetemes fo-
tográfiát a kezdetektôl a harmincas évekig tekintette át, ez a
munka még az egyetemi szakdolgozatom alapján készült. Végül
is a magazinnál arra kaptam felkérést, hogy ennek a könyvnek
az anyagát dolgozzam fel cikkek formájában. Ezután az én ja-
vaslatomra kezdtünk bele a magyar alkotókat bemutató sorozat-
ba. Hiszen bár a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum (Kol-
ta Magdolna és Kincses Károly) jóvoltából megjelenik egy
könyvsorozat, mely hazánk jelentôs alkotóit mutatja be, a ta-
pasztalatom az – évtizedek óta tanítom a MUOSZ újságíró-isko-
lájában, a Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában a leen-
dô fotósokat –, hogy a hallgatók sajnos, nem tudják e sorozat
minden darabját megvásárolni, sôt egy vizsgára áttekinteni sem.
Sajnos, magyar fotótörténeti könyv nem létezik. Addig is, amíg
ez a munka meg nem születik, az ûrt némileg betöltheti A fotog-
ráfia története, melyben 16 magyar alkotót mutattam be. Szeren-
csére még az újabb irányzatok is jelen vannak benne, Lucien
Hervé még élt, amikor a könyvet szerkesztettük, akkor halt meg,
amikor kijött a nyomdából. 
– Mi lehet az oka, hogy ezek a mûvészek az utóbbi idôben
olyan népszerûek lettek? Gondolok itt Brassaïra, André Ker-
tészre, Robert Capára vagy Klösz Györgyre.
– Szerintem a közönség szereti a fotót, csak sajnos a kulturális
közélet nem úgy értékeli ezt a mûvészeti ágat, ahogy megérde-
melné. Hiába több mint 150 éves, de nincs benne a köztudat-
ban. Nyilván a sajtó képviselôi ismerik Barssaït, Kertészt és még
néhány embert, de a nagyközönség csak egy nagy kiállítás vagy
egy nagyobb figyelmet kiváltó könyv kapcsán ismerkedik meg
velük, és így kerülnek be a köztudatba. Ilyen például Klösz
György, akit a Budapest anno album elôtt szinte a nagyon szûk
szakmán kívül senki nem ismert, és azóta több kiadást megért
ez a könyv. Ezeket az embereket módja volt a nagyközönségnek
megismerni, és ha már van rá lehetôség, az emberek élnek is ve-
le. Emlékszem, 1981-ben rendeztük a Tény-Kép címû nagysza-
bású kiállítást a Mûcsarnokban – elôtte volt már fotótörténeti
kiállítás Magyarországon, de nem ekkora volumenû –, amelyet
tömegek tekintettek meg: a hat hétig nyitva tartó kiállításra 126
ezren váltottak jegyet. Ez jelzi, hogy a közönséget érdekli a fo-

tómûvészet. Amint a rendszerváltás
után megindult a fotókönyvek ki-
adása – melyek közül a magyar vo-
natkozásúakat fôként a kecskeméti
Fotómúzeum jelenteti meg – azóta
fogynak a fotós könyvek, nagyon
közkedveltek. A rendszerváltás elôtt
megjelent kevés könyv nem nagyon
jutott el az olvasókhoz, a rossz ter-
jesztés következtében. Most meg saj-
nos az a probléma, hogy csak a fris-
sen kiadott könyvek érhetôek el.
Nélkülözhetetlen, hiánypótló köny-
vek hiányoznak, csak azért, mert ré-
gebben jelentek meg.
– Érdekes, hogy a 16 magyar al-
kotó jó része külföldön élte le az
életét.
– Ez nagyon jellemzô a két világhá-
ború között, elôtte is elôfordult, ott
van például Szathmári Pap Károly,

aki a monarchián kívül tevékenykedett, de két világháború kö-
zött, szerintem elsôsorban egzisztenciális, és nem politikai
okokból, illetve a zsidótörvények következtében rengetegen kül-
földre kényszerültek és ott csináltak karriert. Arra nagyon figyel-
tünk a cikkeknél, hogy hasonló súllyal jelenjenek meg az itthon
élô és legalább ugyanolyan rangú mûvészeti értéket képviselô fo-
tósok, mint akik külföldön világhírt szereztek. Tehát például Pé-
csi József vagy Escher Károly legalább olyan fontosak, mint hí-
resebb kortársaik, és ha kint dolgoztak volna, joggal feltételez-
hetjük, hogy ugyanúgy világhíresek lettek volna. Célunk az volt,
hogy ôket is megismertessük a közönséggel, ne csak Brassaït
vagy Kertészt. Számtalan olyan fotómûvészünk volt, aki nem
volt olyan híres, mint az elôbb említettek, és akik aztán külföl-
dön eltûntek, legalábbis a mi szemünk elôl. Az emigránsoknak
már nagyon nehéz volt a pályáját követni, sokukról nem tudjuk,
hol és mikor haltak meg, mi lett a hagyatékukkal. Az itthon ma-
radottak is járhattak hasonlóképpen, tipikus példája ennek Du-
lovits Jenô, a két világháború közötti amatôr fényképezés min-
taadó képviselôje, akinek külföldön jelentek meg könyvei és per-
sze itthon is. De Magyarországon szinte teljesen háttérbe szo-
rult, melynek politikai és személyes okai egyaránt voltak. Aztán
Fejér Zoltán a Fény szerelmesei címû könyvéhez kutatásokat
végzett róla és írt is róla, de sajnos eredeti Dulovits-kép nagyon
kevés maradt fenn. Annak ellenére, hogy még a hetvenes-nyolc-
vanas években is széles amatôr rétegek számára ismert és szere-
tett valaki volt, a fotográfiai közéletbôl teljesen kiszorult. Na-
gyon könnyû elfeledetté válni.
– Mi az oka annak, hogy a könyv 16 jeles alkotója között
nincs egyetlen nô sem?
– A cikksorozatot azóta is írom és azóta már két hölgyrôl is ír-
tam, Máté Olgáról és Kálmán Katáról jelent meg cikk. Tehát
az történt, hogy a könyv szerkesztésének befejezésekor még
nem kerültek sorra a sorozatban. A magyar fotósok egy része,
ahogy már beszéltünk is róla, külföldön élte le az életét. Ezt az
életpályát jellemzôen kevésbé vállalták a nôk, és ha mégis,
ilyen kaliberû fotós, mint akik ebben a könyvben szerepelnek,
egyikbôl sem vált.

Jolsvai Júlia
Kolta Magdolna–Tôry Klára:
A fotográfia története
Digitális Fotó Magazin, 288 oldal, 4500 Ft4

7
8

interjú

Fotóhistória
K

ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra







A Corvina Tudástárában jelent meg
Huszár Tibor tanulmánykötete Az elit-
tôl a nómenklatúráig címmel.  Az akadé-

mikus szerzô munkájában az 1945 és
1989 közötti idôszak intézményesített

káderpolitikáját helyezi górcsô alá.
Kérdéseinkkel megpróbáltunk túllépni

az iménti idôhatáron.

■ – Biztosan volt valami titka, hogy amikor ez
nyilván nem tetszett a vezetô rétegnek, ki tu-
dott harcolni és végig tudott vinni néhány ér-
telmiségkutatást? 
– Nem mondom, hogy könnyû dolgunk volt, de
Magyarországon ravaszsággal, csalafintasággal
véghez lehetett vinni azt, ami a Szovjetunióban
vagy Romániában egyszerûen lehetetlennek bi-
zonyult. Jóllehet nálunk is meg kellett vizsgálni,
hogy hol van a kompromisszum határa a tudo-
mány mûvelésében, különösen egy olyan exponált területen,
mint amilyen a szociológia. Ennek ugyanis lételeme a társada-
lomkritika, ha nem akar udvari tudomány lenni. Ez hazánkban
és Lengyelországban volt a legoptimálisabban mérlegelhetô.
Itthon kisebb morajok mellett lehetett kutatni, ha az illetô tu-
dós nem kérdôjelezte meg a Szovjetunió szerepét vagy a poli-
tikai rendszer alapjait. Be lehetett lépni nemzetközi szocioló-
giai szövetségekbe, jelen lehetett lenni azok konferenciáin, a
korabeli polgári szociológiai, filozófiai irodalom legjavát meg-
jelentette a Gondolat Kiadó a Társadalomtudományi Könyv-
tár sorozatban. A Valóság címû folyóiratban, az összes meg-
szorító intézkedés ellenére, a világban jelentkezô kurrens folya-
matokról legalább közvetetten tudósítani lehetett.
– Hogyan lett fô kutatási területe az elit és a nómenklatúra
vizsgálata?
– A történet visszanyúlik a hetvenes évekbe, amikor igazgató-
ja voltam az ELTE szociológiai intézetének, ahol elit-kutatáso-
kat kezdeményeztünk, amelyek értelmiségi kutatásokból nôt-
tek ki. A nómenklatúra szó magyar viszonyok között a hetve-
nes évek közepén nem volt használható. Az akkori megközelí-
tésben a kérdés úgy merült föl, hogy mennyire értelmiségi a
diplomás, mivel több vagy gazdagabb az értelmiségi szerepkör,
mint amilyet a diplomával rendelkezô szakember munkaköré-
vel kapcsolatban definiálni szoktunk. Itt kapcsolódott bele a
vezetô réteg kérdése: mennyire számít a kiválasztásban az isko-
lázottság, a posztot betöltôk rendelkeznek-e azzal a tudásfede-
zettel, amelyre egy vezetônek szüksége van.  Magának az elit-
nek is az volt a célja, hogy valamelyest korlátozza a káderpoli-
tika meglévô kiválasztási, kinevezési rendszerét, felvesse a kér-
dést: mi a vezetôk illetékessége, megfelelô vezetôk vannak-e a
megfelelô helyen.
– Milyen elôzményekre tudtak hagyatkozni ezekben a ku-
tatásokban?
–  Bizonyos országokban az értelmiség és az elitkutatás talál-
kozott, fôleg a latin nemzeteknél voltak ilyen hagyományok,
de a két világháború közötti Magyarországon is igen olvasott
szerzô volt például Ortega y Gasset vagy Huizinga, akik az ér-
telmiségi szerepkört ilyen értelemben írták körül. A mi kuta-
tásaink idején a marxizmus volt a kötelezô ideológia, termé-
szetesen kerestük a marxista irodalomban is az elôzményeket.

Tudni kell, hogy az értelmiség szere-
pe is csak járulékosan merült föl eb-
ben a koordinátarendszerben, mert a
meghatározó osztályok mellett, a ko-
rabeli szóhasználattal, ez kvázi kiegé-
szítô réteg volt. Egyetlen hagyo-
mányt találtunk a marxista irodalom-
ban, az olasz Gramscit a századelô-
rôl. A róla elnevezett intézetben már
a 70-es években is voltak olyan kon-
ferenciák, amelyek az értelmiségi sze-
reppel foglalkoztak, s ahol a meghí-
vottak köre nem korlátozódott a mar-
xista gyanánt vagy kommunistaként
definiált értelmiségre, hanem például
az erkölcs, értelmiség, elit témakört
körbejáró vitára, amelyen módom
volt részt venni, Jean-Paul Sartre-ot is
meghívták. Ez a könyv több értelem-
ben visszanyúlik oda. 
– Elôször a két világháború közötti
elitet kutatták, s csak azután tértek

át a korabeli helyzetre. Mit találtak, mennyiben függ az elit
„minôsége” a politikai berendezkedéstôl?
– Ha az értelmiség saját belsô értékrendjébôl és vállalt szerep-
körébôl indulunk ki, akkor a diploma megszerzése az egyete-
mi végzettséggel állami intézményrendszertôl nem egészen
függetleníthetô folyamat, de hogy ki lép túl a követelménye-
ken és állít föl egy szuverén értékrendet önmagának, ez belsô
vállalás és döntés kérdése. Az elit, ha nem a kiválóságok meg-
határozott együtteseként fogjuk föl, hanem a társadalomban
vezetôi jogosítványokkal rendelkezô embernek, akkor a dikta-
túrákban ezeket nómenklatúra-rendszerben választják ki, neve-
zik ki, demokratikus rendszerben a kiválasztás sokkal inkább
autonóm testületeken múlik. Ezek ideáltípusok, tiszta formá-
jukban nem valósulnak meg. 
– Mondana példát az elbírálás ilyetén keveredésére a szoci-
alizmus idôszakából?
– Az orvostársadalom vizsgálatánál azt találtuk, hogy a klini-
kákon az orvosdinasztiák dominanciája minden szándék elle-
nére megmaradt, a munkás-paraszt származású doktorok in-
kább alacsony presztízsû helyekre kerültek, a Köjálhoz vagy vi-
déki körorvosnak. Vulgáris példát mondok: ha egy megyei
párttitkának arról kellett döntenie, hogy a megyei kórházban
ki legyen a vezetô sebész, amikor idôvel ôt is ott operálhatták,
nyilvánvalóan mindent megtett annak érdekében, hogy a leg-
gyakorlottabb, legjobb szakember kerüljön a posztra. Az ilyen
meggondolások messzemenôen befolyásolták a folyamatok
alakulását.
– Tudom, hogy empirikus vizsgálatok nem támaszthatják
alá véleményét, de kérem, mondja el, látja-e most a demok-
rácia jeleit az elit kiválasztásában?
– A mindennapi életben a tapasztalataimból nyilvánvaló, hogy
itt két folyamat mindenképpen negatív értelemben befolyásol-
ja a fejlôdést. Az egyik a forráshiány, amely az egészség- és ok-
tatásügyben jelentkezik most drámaian. A másik a decentrali-
zálás, amelynek következtében minden város, amelynek erre
minimális esélye volt, egyetemek és fôiskolák létesítésére töre-
kedett, ami felhígította a felsôoktatást és a diplomások túlter-
melése, az értelmiségi munkanélküliség ennek látható követ-
kezménye.

Mátraházi Zsuzsa
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Évente megjelennek új tankönyvek, de az egyetemis-
ták nem veszik meg mindet. Más, költségkímélô

megoldásokat választanak: másolnak, fénymásolnak,
kölcsönöznek, örökölnek, kitépnek, antikváriumba

járnak, vagy fotóznak.
Az új könyvek meg csak porosodnak a

könyvesboltok polcain…

■ „Rengeteg tankönyv eladó a Mûszaki Egyetem
Közlekedésmérnöki Karáról! 400 forint darabja” – tö-
megével jelennek meg az ilyen hirdetések az egyete-
mek faliújságain és az internetes fórumokon. Ez az ár
nagyon baráti, nem egy diák több ezer forintért pró-
bál megszabadulni használaton kívüli könyveitôl.  

Az egyetemisták eleinte megveszik az elôírt fonto-
sabb szakirodalmat, aztán, ha elvégezték az egyete-
met, néhányan az adott órát: nem tudnak mit kezde-
ni a könyvekkel, és igyekeznek túladni rajtuk. Ám ez
legtöbbször nem megy. A pénzkiadás mellett van más
megoldás is.

A tanulók nem vásárolják meg a sok ezer forintos
irodalmat, inkább könyvtárakból szerzik be, fénymá-
solják, vagy ha van rá lehetôségük: letöltik az internet-
rôl. Az is elôfordul, hogy antikváriumokban keresik a
megfelelô „leértékelt” tankönyvet. De ahhoz nagy
szerencse kell, és megint csak pénz. 

– Az elsô évben megvettem mindent, még azt is,
amit csak megemlítettek az órán – meséli Sára, aki ötödéves az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán,
magyar szakon. – Aztán rájöttem, hogy fölösleges volt több tíz-
ezer forintot elköltenem erre, még akkor is sok, ha segít valamit
a jegyzetboltban levásárolható jegyzettámogatás. Megpróbáltam
túladni a könyveken, de senki nem akarta megvenni tôlem. Be-
szerzik máshogy. 

A diákok nagy részének meg sem fordul a fejében, hogy az
eredeti tankönyvet vásárolja meg. Nincs rá pénzük, de ha van,
nem erre fordítják. Legtöbben, mint Sára, elmennek a könyv-
tárba és fénymásolnak. – Így sem sokkal olcsóbb, de könnyebb
cipelni, és össze is firkálhatom – teszi hozzá az egyetemista. A
mellette ácsorgó lány, Krisztina közbeszól: – Én szeretem ki-
venni az eredetit. De legalább öt könyvtárban kell regisztráltat-
nom magam, hogy meglegyen a szakirodalom. Egy helyrôl ma-
ximum nyolc könyvet kölcsönözhetek. De a vizsgaidôszakban
ennél sokkal több olvasmányt kell elolvasnunk különféle
könyvekbôl. Bejárjuk az összes könyvtárat ilyenkor. – Szeren-
csére a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtárnak van olyan bérlete,
amellyel az összes alkönyvtára látogatható – fûzi hozzá Krisz-
tina –, úgyhogy kerületrôl kerületre járunk, hátha a különösen
keresett darabokat megtaláljuk.

A nagyobb szakokra – például magyarra – elég sokan járnak ah-
hoz, hogy harc menjen a kötelezô irodalomért. – Van, aki jegy-
zetel, órákat ül a könyvtárban, és a megadottakból kiírja a lénye-
get. Ez viszont rengeteg idôt vesz igénybe. Arról nem is beszél-
ve, hogy a vizsgaidôszakokban a könyvtárak nagyon zsúfoltak.
Toporognak az ember háta mögött a könyvért. Úgy pedig nehéz
tanulni. – Szerencse, ha egyáltalán bent van a könyv, amit kere-
sünk – teszi hozzá Sára. – Van, aki kilopja az utolsó példányt.
Sôt, volt, hogy nagy nehezen megtaláltam a könyvet a szabad-
polcon – ami igazán nagy szerencse, mert az azt jelenti, hogy

kölcsönözhetô –, fellapoztam, hogy tényleg abban van-e a kere-
sett tanulmány, és meg is találtam – a helyét. Valaki egyszerûen
kitépte az írást.

Nagyon sok tankönyvet kiadtak újra, de azok olyan drágák,
hogy nem engedheti meg magának a diákok nagy része. Bár van
olyan kiadvány, amire az egyetemista lányok akármennyit költe-
nének. – A Magyar Irodalom Története, a hatkötetes „Spenót”,
ami nekünk nagyon fontos kézikönyv, körülbelül harminc éve je-
lent meg. Papíralapú formában szinte beszerezhetetlen, meg régi
is – meséli Krisztina. – Az idei könyvhéten jelent meg  A magyar

irodalom történetei címû mû har-
madik, befejezô kötete. Ez talán
pótolja majd a nagyon keresett
összefoglaló kézikönyvet. Jó lenne
megvenni, bár úgy tudom, csak az
elsô kötet ára 6000 forint.

Az is baj – kapcsolódik be a be-
szélgetésbe Emese, aki fôiskolai
magyar-történelem szakos képzés-
ben vesz részt az ELTE-n –, hogy
a legtöbb tanár a saját irományát
veteti meg, és újabb és újabb olda-
lakat írnak hozzá. Így aztán vehet-
nénk a könyveket évente. Bár
meglennének még azok a klasszi-
kus egyetemi jegyzetek! Sima gé-
pelt szöveg, semmi kép. Talán ab-
ban reménykednek az íróik, hogy
mások is megveszik, ha kemény-
kötésû. Csakhogy így olyan drága,

hogy mi, diákok nem tudunk ennyit kiadni rá. – Aztán hozzá-
teszi: – Pár történelemkönyvet azért megvettem, jól mutatnak a
polcon és a késôbbiekre nézve jó, ha megvannak. De a legtöbb
az valóban örökség. Kaptam ôket, vagy hozzám került, mert pár
éve még nem eladták a leselejtezett könyveket a végzettek, ha-
nem kézrôl kézre jártak. Talán én is továbbadom…

A régi Spenót már fent van az interneten is a magyar elektro-
nikus könyvtárból letölthetô (www.mek.oszk.hu). – Az jó, bár
én nem szeretek a képernyôrôl olvasni – jegyzi meg Sára. – De
ha gyorsan kell információ valamirôl, akkor tényleg ott keresem,
bár jobb szeretném a polcomról leemelni a megfelelô kötetet.

Dávid sem vesz meg minden szakirodalmat. Amiket nem lehet
beszerezni, mert csak helyben olvasható, vagy egyetlen példány
van belôle a könyvtárban, azt lefotózza. Titokban. – Vannak
olyan helyek a könyvtárakban, ahol nagyszerûen el lehet bújni,
és kattogtathatok – meséli a fotósfiú. – Ki kell figyelni, hol van
kamera, és hogy mûködik-e. Meg persze arra is, hogy ahol fény-
képet csinálok, ott legyen elég fény. – Aztán azt fejtegeti
hosszan, hogy milyen a gépén a szövegfényképezô mód, és hogy
így sokkal kevesebb helyen rengeteg irodalmat tud tárolni. Igaz,
nem a polcon, hanem a winchesterén. – Gondold el – lelkende-
zik –, ha a könyv fûzött és nagy a margója, percenként 15 oldalt
tudok lefotózni, ha ragasztott a kötése, valamivel lassabban
megy. De megéri, és a minôsége is egész jó.

Bizonyos könyvtárakban lehet legálisan is fotózni, de nem
annyit, mint a fiatalember, és persze nem is ingyen. Az Egyete-
mi Könyvtár szabályzata szerint saját digitális géppel 40 képet
lehet készíteni naponta 1000 forintért. A vaku használata tilos.
1800 elôtt kiadott dokumentum nem fotózható. Minden 1800
utáni dokumentum fotózását engedélyeztetni kell a könyvtáros-
sal, és kitölteni hozzá a megfelelô ûrlapot.

Ócsai Dorottya4
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„Amikor az angyalok szólnak, az élet dolgai elhalvá-
nyulnak, jelentôségüket vesztik, sôt irreálisnak tûn-
nek. Ha az angyalok folyamatosan szólnának hoz-
zánk, a mindennapi élet ellehetetlenülne. Egyetlen

társadalom sem képes fenntartani a folyamatos
érintkezést a természetfelettivel. A társadalom túlélé-

se érdekében – és ez azt jelenti, hogy az emberek
folytathassák életüket – a találkozásoknak korláto-
zottnak, kontrolláltnak és jól körülhatároltnak kell

lenniük. A vallási tapasztalat megszelídítése a vallási
intézmények egyik legalapvetôbb szociális és pszi-

chológiai funkciója.”  

■ Az idézet Peter Berger, amerikai szocioló-
gus-teológus tanulmányának egy részlete,
amely a vallást hagyomány és tapasztalat
összefüggésében vizsgálja A szakrális kommu-
nikáció címû kötetben, a Typotex Kiadó Tár-
sadalmi kommunikáció sorozatában.

De szólnak-e még hozzánk angyalok, vagy
meghalljuk-e egyáltalán valamely forgalmas
út közlekedési dugójában araszolva? A kérdés
csak látszólag emelkedett és költôi, lefordít-
ható egészen racionális, tudományos nyelv-
re: hogyan mûködnek életünkben a transz-
cendens kommunikáció különféle formái.

A kötet a kommunikáció merôben új, 20.
századi tudományos fogalmával közelít a
szakrális hagyományokhoz, a már említett ta-
nulmányon kívül számos oldalról megköze-
lítve a transzcendens megmutatkozások, a
szimbólumok, az Isten-probléma és a világvallások „átjárhatóságá-
nak” kérdéseit. Továbbgondolva a fogalom köznapi értelmezését,
nem is lesz meglepô, hogy – miképp a bevezetô tanulmányból is
kiderül – a belsô transzcendenciától kezdve a szimbolikus esemé-
nyeken át a világvallások intézményesített párbeszédéig minden
vallási hagyomány a társadalom ágenseinek, a legkisebb egységtôl a
legmagasabb rendû szervezôdésig, egymással kooperáló vagy ver-
sengô kommunikációs megnyilvánulása. „Az emberi kommuniká-
ció olyan, mint egy kocsmai flipper, amelyben üzenet-golyók ug-
rálnak egyik embertôl a másikig” – írja  az Isten-problémát körüljá-
ró tanulmány –, s kérdés, hogyan tudjuk ebbe a profán helyzetbe
bevonni azt a „Szent Másikat”, aki ugyancsak távoli pozícióból fi-
gyeli mindezt. A tanulmánygyûjteménybôl leszûrhetô válasz: meg-
lepôen sok módon, meglepôen sokféle közvetítô segítségével. Per-
sze ahogy közösségenként egészen más az egyes tárgyakban, élôlé-
nyekben (kôben, fában, bármiben) megjelenô transzcendens (szent,
vallásos) tartalom, úgy más és más a társadalom tagjai közötti köz-
vetítési módja is. A hagyomány, mint a közvetítés egyik legfonto-
sabb tényezôje, az egyes közösségek továbbélése szempontjából
épp olyan fontos „kordában tartó” szereppel bír, mint az idézetben
említett vallási intézmények. A hagyomány azonban olyan látha-
tatlan erô, amely szervezeti felépítést nem igényelve mintegy magá-
tól táplálja, éleszti, mozgatja a rituális cselekvés formáit. 

Összehasonlítva a vallási intézmények által szabályozott és a ha-
gyományra épülô rítusok kommunikációs formáit, természetesen
azokhoz a közös szálakhoz jutunk, amelyek behálózzák múltunkat
és mindennapjainkat, a mai nagyvárosi életmód számos mozzana-

tát éppúgy, ahogyan a népi kultúra még élô vagy már csak zárvá-
nyokban létezô emlékeit. 

Az összehasonlítás alapjául egy másik, a szerteágazó megközelíté-
si módokat hasonló alapossággal átfogó mû szolgál: A Balassi Ki-
adó Tanulmányok a transzcendensrôl c. sorozatának ötödik darab-
jaként megjelent Maszk, átváltozás, beavatás. Azzal, hogy a címben
egymás mellé helyezve olvasható e három, önmagában a klasszikus
vallástörténeti és néprajztudományi vizsgálódások tárgyául szolgá-
ló fogalom, máris létrejön egy páratlanul izgalmas körültekintési le-
hetôségeket kínáló tér, ahol eddig egészen rejtett, vagy alig ismert
kutatási területekre is elbarangolhat az olvasó. Akár a kommuniká-
cióelméleti kötet folytatásaként, elágazásaként is kézbe vehetô ez a
vallásetnológiai fogalmakat szociológiai, teológiai, folklorisztikai,
irodalmi  és még számos aspektusból vizsgáló tanulmánygyûjte-
mény. A Pócs Éva szerkesztette sorozat hagyományosan egy-egy
konferencia anyagát rendezi impozáns kötetté, látványos képanyag-

gal kiegészítve. Ezúttal a nagyító alá vett rituális
események közös mozzanata a maszk, legyen az
valóságos vagy szimbolikus, illetve a maszk által
közvetített átváltozási és beavatási folyamat,
amely egy új állapotba (tudat-, lelki- vagy fizikai
állapotba) kerülés egyes mozzanatait jelenti. 
A kötet az átváltozási rítusok megnyilvánulási
formáit eredetük és céljuk szerint hat nagy cso-
portba, fejezetbe sorolva tárgyalja. Az átmeneti
rítusok a korosztályi beavatások, azaz a gyermek-
születés, felnôtté válás és az emlékezetbe kerülés-
maradás szakrális eseményeit járja körül. Az Ün-
nepi rítusok – alkalmi maszkok nem csak a köz-
tudatban is élénken jelen lévô rituális fogalmak
körébôl (lucák, busók, alakoskodók) válogat: az
álruhaként manifesztálódó zarándokköpeny
vagy a magyar 'álarc' szó Voigt Vilmos által fel-
tárt etimológiája egészen rejtett összefüggésekre
is felhívja a figyelmet. Az Élôk és holtak fejezeté-

ben a túlvilági átváltozások útja követhetô nyomon a halotti rítu-
sok közösségi szokásain keresztül. A siratókból például arra is kö-
vetkeztethetünk, hogy a halott túlvilági lakhelyével, útjával kapcso-
latban sokkal bizonytalanabb, pesszimistább a magyar hitvilág,
mint karjalai rokona. A látók és varázslók a transzcendens kommu-
nikáció e különleges helyzetû szereplôit járja körül, míg az Alakvál-
tozások a folklórban többek között megidézi egy 17. századi per: a
bourdeaux-i tizenéves farkasember történetét. „1603 májusában,
amikor a tizennégy éves Jean Grenier azzal dicsekedett a többi te-
hénpásztornak, hogy akarata szerint bármikor farkassá tud változ-
ni, ehhez csak magára kell vennie egy varázsbôrt, fogalma sem le-
hetett kijelentése lehetséges következményeirôl.” Mi most négyszáz
év távlatából tudhatjuk meg – azaz a virtuális átalakulások világá-
ból, amikor a gyerekek tetszés szerint bújhatnak bármilyen állat-,
ember-, vagy robotbôrbe. És – szerencsére – hol van már a társada-
lom büntetô vagy bûnbakkeresô válasza a modern átalakulás-míto-
szokra, -játékokra. A kötet záró fejezete az irodalmi mûvek átválto-
zásmotívumait tekinti át Comeniustól Füst Milánig.

A szakrális kommunikációt és a hagyományban élô transzcenden-
ciát körüljáró kötetek az összefüggések és ôsi kapcsolódások olyan
izgalmas „járatrendszerére” hívják fel a figyelmet, mintha lecsalogat-
nák a folyton csak a zajos felszínen közlekedô, suhanó, sietô em-
bert a gyökerei közelébe, rejtett üregekbe és átjárókba, ahol gyerek-
korunk varázsmeséi és szereplôi várnak: kiváló tudósok kutatási
eredményeivel megerôsítve, hogy életünk szerves részei ôk születé-
sünktôl a halálig, és talán azon is túl.
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A maszkok mögött rejtôzô világ



■ A felsôoktatási jegyzet egyik leg-
fontosabb feladata, hogy eljuttassa a
hallgatókhoz a tudomány  legfris-
sebb eredményeit, médiumszerepet
töltve be ezáltal a tudomány birto-
kosai és az arra vágyakozók között.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni,
hogy a jegyzet nem több, mint az
oktató által az elôadásokon elmon-
dottak párlata azok számára, akik va-
lamilyen ismeretlen oknál fogva ké-
sôbb ébrednek, mint ahogy az elô-
adás elkezdôdik. A tankönyv azon-
ban ennél sokkal több: szakirodalom
és segédanyag a tanuláshoz, útlevél,
mellyel a szorgalmas diák beléphet a
tudomány csarnokába, és témájában
az oktatóéhoz mérhetô tájékozott-
ságra tehet szert. 

Számos – legális és illegális – útja
van annak, hogy a hallgató hozzájus-
son az oktatási segédanyagokhoz, a
legális utaknak az intézmények és a
könyvkiadók, az illegálisnak a fény-
másoló-szalonok üzemeltetôi örül-
nek jobban. „A szegény diák attitûd
csak féligazság, arra van pénzük,
amire akarják” – vélekedik  Györgyiné
Dr. Koncz Judit, a Károli Gáspár Református Egyetem
(KRE) oktatási rektor-helyettese. „Rá kellene szoktatni a
hallgatókat, hogy vegyék meg a jegyzetet, és ne fénymáso-
latokból tanuljanak. Pedagógiailag rettenetesen káros ez az
egész, mert az embernek a választott szakmájában bizony
gyûjteni kell az irodalmat. A tudományért mindenkinek ál-
dozni kell, s ez azzal jár, hogy idônként ezer forinttal töb-
bet fizetek egy könyvért, mint egy fénymásolatért.”

A felsôoktatási jegyzetkiadás az intézmény presztízsét
is növeli, ha olyan segédanyaggal látja el saját hallgatóit
– vagy akár az összes felsôoktatási intézmény jegyzettárá-
ba eljuttatja –, melyet évekig használhatnak a diákok. Az
oktatókat, kutatókat inspirálja szakmai tevékenységük
publikálása; az sem mellékes szempont, hogy a felsôok-
tatási intézmény akkreditációjánál elvárás, hogy az okta-
tott tantárgyak témájában legyenek publikációi az elô-
adónak, így aztán az intézmény léte kerül veszélybe, ha
tanárai nem készítenek jegyzeteket. A legtöbb oktató a
saját jegyzetébôl tud (és szeret) oktatni, a hallgatók pedig
jobban tanulnak, ha tudják, hogy a tankönyvírónál vizs-
gáznak, mert azt feltételezik, hogy az oktató nagyon ott-
hon van a témában.

A jegyzetek elôállítása nem csupán tudományos, hanem
gazdasági kérdés is. A legtöbb intézménynek saját kiadója
van, a kiadványok kivitelezése pedig jól tükrözi a haszon-
kulcsot: nagy egyetem, nagy példányszám, nagy haszon. A
felsôoktatásban az utóbbi idôben egyre nagyobb számban
megjelenô levelezô tagozatos hallgatók olcsó jegyzettel
történô ellátása az egyik legkifizetôdôbb befektetése lehet
a felsôoktatási intézményeknek. Természetesen ebben az
esetben is fontos, hogy ellenôrzött szakmai színvonalú ki-
adványok kerüljenek a hallgatókhoz, ugyanakkor ezek kö-
zött a kiadványok között már nagyobb számban találunk
elôadásjegyzeteket. A jegyzettámogatás szûkössége és a fel-

sôoktatásban bevezetett
képzési hozzájárulás nem
növeli a jegyzetvásárlási
kedvet, ugyanakkor a leg-
több hallgató törekszik az
oktató által meghatározott
jegyzeteket beszerezni a
jegyzettárból, a könyvtár-
ból, esetleg ismerôsöktôl.
Jó hír, hogy az új felsôokta-
tási törvényt értelmezô
51/2007-es kormányrende-
let külön rendelkezik arról,
hogy „a jegyzet-elôállítás
támogatására rendelkezésre
álló összeget a felsôoktatá-
si intézmény jegyzetek elô-
állítására, azok hallgatók-
hoz való eljuttatásának se-
gítésére, továbbá fogyaté-
kossággal élô hallgatók ta-
nulmányait segítô eszkö-
zök beszerzésére használ-
hatja fel.”
A tanárok azt szeretnék, ha
jegyzettebb kiadónál jelen-
ne meg az írásuk, a kiadók-
nak – még a tehetôsebbek-

nek is – azonban meglehetôsen nagy tehertétel egy-egy
jegyzet megjelentetése, csupán a legismertebb szerzôk és a
legkeresettebb tárgyak anyagának kiadása jelent biztosíté-
kot a haszonra, nem árt persze némi pályázati pénzt is be-
tervezni a költségekre, már csak a szerzôi honorárium kifi-
zetése miatt is. Akik pedig nincsenek olyan jó helyzetben,
hogy pályázati pénzekhez jussanak, vagy tehetôs kiadót ta-
láljanak, azok maguk „járulnak hozzá” könyvük megjelen-
tetéséhez. A kevésbé gazdag intézményeket segítik az egy-
re elterjedtebb, digitális nyomdák, melyek kis példányszá-
mokat – akár 20 példányt is – elérhetô áron állítanak elô. 

Milyen lehetôségei vannak egy kis intézménynek tudo-
mányos munkáinak terjesztésében? – kérdeztük Györgyiné
Dr. Koncz Juditot. „A KRE-n ugyan létezik egyetemi ki-
adó, azonban az utóbbi idôkig a karok jobbnak látták saját
nevük alatt kiadni tanáraik jegyzeteit. Örvendetes viszont,
hogy az egyetem tudományos folyóiratát (Studia Carolien-
sia) 12 intézmény rendeli meg, sok olyan cikk van, amit
megadnak irodalomnak más egyetemek. Egyébként a fô
hátrány, hogy a szakirodalom zömét már korábban megír-
ták a többi egyetem oktatói, ezért tényleg csak a kuriózu-
mokkal lehet elôlépni.”

A jegyzetkiadás végeredményben az összes szereplô szá-
mára – ha komoly gazdasági hasznot nem is, de spirituális
hasznot mindenképpen – jelenthet. Az oktatók szakmai
presztízse nô, a hallgatók felkészülése, tudományos tájéko-
zottsága magasabb szintû lesz, az intézmény megszerzi az
óhajtott akkreditációt, ráadásként némi haszonra tehet
szert, mely teljes egészében a saját költségvetését gazdagít-
ja, amennyiben kiadóval, nyomdával és jegyzettárral is ren-
delkezik, ezek az infrastrukturális feltételek pedig egy ma-
gára valamit is adó felsôoktatási intézmény esetében nélkü-
lözhetetlenek. 

Pompor Zoltán4
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A jegyzett jegyzet értéke



■ Nem tudom, jogosult vagyok-e hozzászólni ehhez a fon-
tos vitához, minthogy a SZAK Kiadó, amelyet képviselek,
– szigorúan véve nem tudományos kiadó. Éppen ezért, vál-
lalván a felkérést, a „kicsit másképp” gondolkodást, azzal
kezdem: vizsgáljuk már meg ezt a „tudományos” szót.  A
SZAK Kiadó valóban szakkiadó, és bár nem zárkózunk el
tudományos mûvek kiadásától, a fô célunk a középszintû
informatikai szakemberek és a fejlesztôk szakirodalommal
való ellátása. Ennek jegyében tudományosan megalapo-
zott, azonban nem tudományos célú könyveket adunk ki. 
Kicsit másképp határozhatjuk meg az indítékunkat is.

Amikor megalapítottuk a kiadót, nem voltak kifejezett
missziós céljaink. Ôszintén szólva, megélhetési kényszer-
bôl cselekedtünk, és nyilvánvalóan olyan területen pró-
bálkoztunk, ahol ismereteink és kapcsolataink voltak. Az
más kérdés, hogy a kiadványaink tartalmi és formai szín-
vonalának biztosítása során szakmai elhivatottságunk és
kultúránk vezetett. 
A kiadandó könyveket szakmai és piaci ismereteink sze-

rint választottuk ki, amiben jelentôs segítséget nyújtott,
hogy – elsôsorban oktatóként – magunk is mûveltük a
szakmát. Kétségtelen, hogy hoztunk magunkkal bizonyos
presztízst korábbi munkahelyeinkrôl, melyek, ha szabad
groteszk módon kifejeznem, kiléptek belôlünk. Ennek kö-
szönhetôen meglehetôsen korán kaptunk megtisztelô
megbízásokat, amelyek révén tudományos értékû felada-
tokhoz is juthattunk.

Teljesen pragmatikus célú tevékenységünk révén bele-
kényszerültünk a tudományos munkába is – fôképp a for-
dítási feladatok megoldására indítottunk fejlesztôtevékeny-
séget, amely napjainkra már tudományosan is dokumentált
eredményt produkált. Ugyancsak a szakkiadói tevékenység
melléktermékeként folytatott terminológiai eredményein-
ket ugyancsak jegyzik tudományos körökben. Büszkék va-
gyunk arra, hogy egy mûszaki doktori iskola minket válasz-
tott publikációinak megjelenítésére, amelyet közös haszon
jegyében végzünk – ôk biztosítják könyveiknek a szakmai
aktualitást és a tudományos színvonalat, mi pedig a meg-
felelô publicitást.

11 éves tevékenységünk alatt 2 alkalommal kaptunk álla-
mi támogatást (egyébként ugyanannak a mûnek 2 részére).
Többször próbáltunk pályázni, de könyves vonalon nem
értünk el eredményt (szerencsére a K+F területen kicsit
szerencsésebbek voltunk). Már hozzászoktunk ahhoz,
hogy létünket egyedül a piacon biz-
tosíthatjuk. 

Nem gazdagodtunk meg, és mece-
natúrára sem tudunk vállalkozni,
csak elvétve fordult elô, hogy egy
könyvet nem a kereskedelmi siker
reményében adtunk ki. Emellett
magasztos célok szolgálatára sem es-
küdhettünk fel. Ami sikerült – úgy
biztosítani megélhetésünket, hogy
eközben személyes ambícióinkat is
kiélhettük. Emiatt másról beszé-
lünk, mint azok a kiadók, akik a ma-
gyar tudományosság érdekeit felvál-
lalva, áldozatos munkával biztosí-

tották részint a felsôoktatás tankönyvellátását (bár ebben
nekünk is van apró szerepünk), másrészt nem tudjuk a ku-
tatómûhelyek publikációs igényeit sem szolgálni, bár-
mennyire is elengedhetetlenül fontos lenne ez a tudomá-
nyos eredmények megszületéséhez és érvényesüléséhez. 

Benne élünk azonban a szakmában, és elégedetlenül lát-
juk, hogy az állami támogatás alakulása nem ígér jót. Vi-
szonyunk a mai jelentôs tudományos kiadókkal jó, becsül-
jük ôket, de nem vágyunk a babérjaikra. Ugyanakkor veszé-
lyes tendenciákat látunk.  Az MKKE-bôl származó hírek
szerint úgy tûnik, hogy a felsôoktatási támogatásokat alap-
vetôen az egyetemekhez csatornázzák. Ez által kivételes
helyzetbe kerülnek az egyetemi kiadók, pedig az elmúlt
idôszak nem azt mutatja, hogy akár tartalmi, akár tipográ-
fiai, akár kereskedelmi tekintetben ezek a mûhelyek visel-
ték volna a kereslet kielégítésének terhét. Attól tartunk,
hogy ez a megoldás – adja Isten, hogy átmenetileg – szak-
mai áldozattal fog járni: az ambiciózus, tapasztalt mûhe-
lyek visszaszorulnak vagy felesleges együttmûködésre kény-
szerülnek. Számítani lehet arra, hogy a támogatás jegyzet-
szintû kiadványok létrejöttét fogja segíteni, a felsôoktatási
intézmények pillanatnyi érdekeit meghaladó szakmai mû-
vekhez nem fog belôle jutni. Sajnos, az sincs kizárva, hogy
az egyetemek, fôiskolák gazdálkodási rendszerén belül
esetleg nem minden fillér fordul könyvre. Ennek kárvallo-
tai pedig az olvasók lesznek. Ezt szemléltetem azzal, hogy
mi továbbra is kiadunk könyveket egyetemi hallgatók szá-
mára, továbbra is elvisszük a tanszékre, hogy közvetlenül a
hallgatóknak eladva nekik engedhessük át a kereskedelmi
árrést, miközben az egyetemeken vannak erre hivatott szer-
vek, amelyek ugyanezeket a kedvezményeket nem adják át
a vásárlónak. A SZAK Kiadó, amennyiben közvetlenül áru-
sít, – nemcsak az egyetemen rendezett vásárokon, hanem
szakmai rendezvényeken, könyvfesztiválon, más helyeken
is – diákigazolványra a szokásost meghaladó árengedményt
ad. Támogatást viszont továbbra sem kapunk, és ôszintén
szólva már pályázni sincs kedvünk, mert megalázó olvasni
a kétségtelenül udvarias visszautasítást olyan könyvek ese-
tében, amelyeket egyetemi hallgatók százával vásárolnak
meg – az általunk biztosított kedvezménnyel.

Összegezve: a magyar tudományos könyvkiadás rossz
helyzetét tárgyaló panaszokat átélem, de inkább kívülálló-
ként. Ha fogy a pénz, az rontja, fokozatosan ellehetetleníti
a tudományos könyvkiadást. Biztató azonban, hogy van-

nak, akik továbbra is küzdenek az
értékek megtartásáért. Úgy gondo-
lom, ez csak növeli az eredmények
értékét, a szakmai mûhelyek tekinté-
lyét és presztízsét – azzal együtt,
hogy ez csak mérsékelt vigasz, mert
egyrészt nem lehet presztízzsel jól-
lakni, másrészt fáj és elkeserítô, ha
valamit, ami érték, vissza kell utasí-
tani. Ezzel párhuzamosan fenyegetô
és elkeserítô látni, hogy az a kevés
pénz, ami adódik, bármilyen ideoló-
gia vagy uniós értetlenség miatt ille-
téktelenek kezébe kerül.
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ügyvezetô igazgató, egyetemi tanár
Szakképzettsége: magyar–orosz szakos
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Szakterülete: Informatika,
alkalmazott nyelvészet.

Forrás: Ki kicsoda a magyar könyvszakmában

A tudományos könyvkiadásról – 
kicsit másképp



A Könyvhét 2007. szeptemberi számának
összeállítása a magyar tudományos könyvki-

adásról alkalmat adott arra, hogy újra gondol-
kodjunk könyvpiacunkról, feltárjuk a proble-

matikus területeket, az anomáliákat és
megoldásokat keressünk.

■ A legfontosabb kérdésként a pénz kérdése jelenik meg. A
magyar könyvpiac összességében évi 65 milliárdos forgalma
ugyan jelentôs, de ezen belül a tudományos könyvkiadás
forgalma ennek már csak kicsiny része. És ha a tudományos
könyvkiadókat külön-külön nézzük, egyenként egyikük sem
mutat fel számottevô gazdasági erôt. Márpedig – ha nem is
fogadhatjuk ezt el – látnunk kell, hogy ez az egyetlen szem-
pont az állami újraelosztás irányítóinál.

Egyes termékekre a döntéshozók nem fognak támogatást
adni. Illetve csak akkor, ha ez nekik közvetlen vagy közve-
tett politikai-gazdasági elônyt jelent. Azonban mind a ma-
gyar, mind az uniós támogatási rendszerek készek a gazda-
ság egyes részeinek finanszírozására.
Ha azok a részek, területek a gazda-
sági növekedés ígéretét fel tudják
mutatni. Az egyes kiadók kicsiny
gazdasági erôt jelentenek. Összessé-
gében azonban, összefogva és elér-
ve, hogy a tudományos könyvki-
adást egységként kezeljék, talán si-
keresen indulhatunk a támogatásért
folytatott versenyen.

Néhány éve megalakult a Könyves Szövetség. Ez néhány
kisebb kiadó társulása. Jelentôs hatását nem érzékelem a
Szövetségnek, de azt látom a honlapjukon, hogy el tudnak
érni bizonyos támogatási összegeket. A tudományos kiadó-
kon is segíthetne egy hasonló szövetség.

A tudományos kiadók körében megszokottá vált, hogy
szinte csak finanszírozott mûveket adnak ki. Ez nem baj,
csakhogy ez a rutin megmaradt mindmáig, pedig sokat vál-
tozott a világ. Az elmúlt évek megszorításai a kiadókat arra
ösztönözték, hogy új és újabb támogatókat kutassanak föl.
Az új támogatók ugyanúgy államiak, akkor is, ha úgy hívjuk,
hogy egyetemi, intézeti, kutatóhelyi, minisztériumi támoga-
tók, vagy akkor is, ha azt hisszük: a szerzô hozta a pénzt. (A
szerzô a legritkább esetben a saját vagyonát adja.) Így ez az
út strukturális változást nem eredményezett. Pedig az túl so-
káig nem járható út, hogy legyen piacgazdaság, de csak most
az egyszer, csak nekem (ti. a tudományos könyvkiadásnak),
csak még egy kicsit legyen „szocializmus”. Ahogyan ezt a
színházak, a közlekedés, és sok más terület is igényli.  Egye-
dül Gyurgyák János beszélt arról, hogy a tudományos
könyvkiadást nem a kultúrpolitikának, hanem a gazdasági
elitnek kellene eltartania. Tegyük hozzá: azzal, hogy megvá-
sárolja a könyveket.

A kiadókat az esetleges elbukás veszélye a mû megjelené-
se után fenyegeti. Nemrég beszélgettem egy kiadóval arról,
hogy „persze rendben van az, hogy hozza valaki a mûvet,
hogy adjam ki, hoz erre pénzt is, elkészítem a könyvet, ki-
fizetem az összes költséget a támogatásból, de arra már sen-

ki nem gondol, hogy az értékesítés is pénzbe kerül”. Min-
denki azt hiszi, hogy az elkészült könyv már csak fialja a
pénzt. Holott – és ezt senki nem veszi figyelembe –, maga
a terjesztés is nagyon sokba kerül. Nem csak az árrésbe.
Raktározni, hirdetni, szállítani, ez mind idô, pénz és ener-
gia. Nem kis költség.

Alapvetôen nem sok minden változott a könyvterjesztés
területén. Régen az volt a jelszó, a kiadó kiad, a kereskedô
elad. Ez ma már illúzió. Egy másik kiadó vezetôje ôszintén
azt vélte, azért ad ötven százalékot, hogy nekem, a kereske-
dônek ebbe beleférjen minden, az eladással kapcsolatos
költség. Ezúton tudatom mindenkivel, aki hasonló tévedés-
ben van, hogy azért ad ötven százalékot, mert a „multik”
föltornázták az árrést, de emögött soha nem ígéret volt, ha-
nem inkább a fenyegetettség érzése, hogy jajistenem, mi lesz
velünk, ha hiányzunk a „multi” által biztosított polc-folyó-
méterekrôl. 

Ôszintén megvallom, nekem, kis könyvesboltosnak 30-35 %
is elegendô volna, ha… Ha biztosan tudnám, hogy az adott
mûre megvan a vásárlóm. Ha a vásárlónak volna érdeklôdé-
se, pénze, ideje, indíttatása megvenni, birtokolni a mûvet.

Ha a vásárló nem azzal lépne be az
ajtón, hogy kismama vagyok, diák
vagyok, pedagógus vagyok, egyálta-
lán: vagyok, mekkora engedményt
tetszik adni. (Ezt elszúrtuk, mi szúr-
tuk el, hosszú ideig tart helyrehoz-
ni.) Ha a vásárló nem azért jönne be
a boltba, hogy megnézze azt a köny-
vet, amit majd olcsóbban az interne-
tes terjesztôtôl fog megrendelni. (Ezt

is elszúrtuk.) És ha…, és ha…, és ha…
Folytatni kell a kiadók közötti párbeszédet, mert csak így

lehet esély arra, hogy megfogalmazódjanak olyan közös cé-
lok, tennivalók, amelyek elôbbre vihetik a tudományos
könyvkiadást. Ha sikerül a piactól segítséget kapni, akkor
elôre lehet lépni. Ehhez persze meg kellene ismerni a pia-
cot. Ismerjük a lehetséges vásárlókat? Tudjuk, kinek adjuk el
a könyvet? És mennyit? És miért? És fôleg: hogyan? Meg
kellene vizsgálni a közelmúlt és a mai magyar könyvpiac
szerkezetét. 

Néhány éve azzal indult egy nagy vállalkozás, hogy (ha jól
emlékszem, holland mintára) megoldja a könyvterjesztés lo-
gisztikai feladatait. Talán nem minden tanulság nélküli vol-
na elemezni a történetét. Hogyan jutott el a kezdeti fellen-
düléstôl a mai piaci pozíciójáig? Nem volt igény arra, amit
nyújtott? Vagy nem azt nyújtotta, amit ígért? Rossz volt az
ötlet, vagy csak rosszul csináltak valamit? 

Érdemes volna alaposan átbeszélni, hogy a bolti kiskeres-
kedelemben mi változott. Kollégám mondta: régen minden
könyvet kézbe kellett vennünk, hogy legalább néhány mon-
datot tudjunk róla mondani a vevônek. Ma már az eladás
egyfajta nagyüzemi automatizmus, a vevô konkrét mûvet
keres, az eladónak csak azt kell tudnia, hol a könyv a bolt-
ban. Nem hibáztatni akarok valakit, vagy valamit, csak a vi-
lág változására akarom fölhívni a figyelmet. És arra, hogy
nem követtük a változást. Nem biztos, hogy kell szakkép-
zett, hivatásszerûen dolgozó könyvesbolti eladó. Nem biz-
tos, hogy léteznek még érdeklôdô vásárlók, akik azzal jön-4
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Tudományos könyvek kereskedôi
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üzletvezetô
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szakos tanár. Jelenlegi munkahelye:
Budapesti Teleki Téka, üzletvezetô 1999-tôl.

Forrás: Ki kicsoda a magyar könyvszakmában



nek be a boltba, hogy tessék mondani, van valami új köny-
vük a maghasadásról, a pingvinek szárnyalásáról vagy az eg-
zisztencialista filozófiáról. Persze tudom, hogy vannak ilyen
áldott emberek, hozzám legalábbis idetalálnak néha. Azzal
a beköszönô kérdéssel, hogy ugye ez nem X bolt. (Az X he-
lyén mindig valamelyik bolthálózat neve szerepel.) Ez per-
sze csak egy jelenség. Nem is biztos, hogy fontos. Egyálta-
lán nem azt mutatja, hogy a bolthálózatok rosszul mûköd-
nek. Azt meg semmiképp nem mutatja, hogy a bolthálóza-
tok ne tudnának tudományos könyvet eladni. De ha meg-
próbálnánk feltárni, hol, miért ott, hogyan és ki vásárolja
meg a könyveinket, talán befolyásolhatnánk a dolgokat.

Néhány éve, a gyorsnyomdák megjelenésekor azt hittük,
megszûnik a raktárra termelés. Nem szûnt meg, mert a pályá-
zatok példányszámra is szólnak. Így aztán a kiadók kénytele-
nek idônként a raktárkészleteiket kiárusítani. Mert megfizet-
hetetlen a raktározás költsége. A boltban sokszor találkozunk
azzal: megvárom, míg leárazzák. És az idô nekik dolgozik.
Hiába mondjuk mi, kereskedôk, hogy ez is a piac ellen hat.
Értem a kiadó szempontjait, nehézségeit, kényszerítô körül-
ményeit, ám én mégis erre a helyzetre alkalmaznám a mon-
dást: hadd lám, Uramisten, mire megyünk ketten...

Az Osiris Könyvklub folytatása, a Don Quijote Könyvklub
(vagy éppen a Magyar Könyvklub) bukása azt jelentené,
hogy a könyvklubok e hazában sorsszerûen elbuknak, vagy
lehetséges, hogy csak valami apró malôr történt? Valaha azt
hittem, a tudományos könyvkiadók ismerik kiadványaik le-
hetséges vásárlóit. Tisztában vannak azok sokaságával, mi-
nôségével, netán még földrajzi elhelyezkedésével is. Hiszen
közvetlen kapcsolatban vannak a szerzôvel, fordítóval, az-
zal, aki a kiadást szorgalmazza. Könnyen tájékozódhatnak
hát arról, hogy a lehetséges közönség mekkora vásárlóerôt
jelent. Ma már tudom, hogy legtöbb esetben ez nem így
van. Sokszor azt látom, hogy a könyvek kiadása nem elsô-
sorban a közönségnek szól. Az elsôdleges szempont sokkal
inkább a szerzô publikálási igényének kielégítése. 

Talán érdemes volna megvizsgálni, a három nagy terjesz-
tô, azok szerkezete, mûködési mechanizmusa alkalmas-e ar-
ra, hogy a tudományos mûveket az elvárt sikerrel forgal-
mazza? Ha nem, tudnak-e valamilyen téren a tudományos
könyvkiadók segítséget nyújtani a hálózatoknak? Természe-
tesen én is tudom, hogy a hálózatok nem igénylik a segít-
séget. De azt láthatjuk, hogy a hálózatok nagy, statikus tes-
tek. Nagyságukból adódóan nehezen mozognak. Több szá-
zas, ezres nagyságrendben igénylik azokat a mûveket is,
amelyek iránt a várható érdeklôdés – sokszor jól tudjuk –
csak néhány tucat. A nagy rendelésállomány azért kell,

hogy minden boltban ott legyen a könyv. De ebbôl még ko-
rántsem következik az, hogy az átvett könyvek ott el is
fogynak. Van, aki még hisz ebben?

Korunk csodafegyvere az internet. Az ellen küzdeni, hogy
mûveink fölkerüljenek a világhálóra, éppúgy szélmalom-
harc, mint a fénymásolások elleni törekvéseink. De ha ezt a
kiadók tartanák kézben, még hasznot is lehetne húzni belô-
le. Sajnálatos, hogy ma a felsôoktatásban sokszor nem teljes
mûveket, hanem csak oldaltól-oldalig tartó terjedelmek elol-
vasását követelik meg a hallgatóktól. (Hogy ez miért van így,
jó-e, annak vizsgálata messzire vezet, a mi problémánkénál
jóval komolyabb válság jele, ne is foglalkozzunk most ez-
zel.)A „tól-ig” elérhetôséget biztosíthatná a kiadó. Meghatá-
rozott összegért. Technikailag kivitelezhetô, jogilag rendez-
hetô helyzet.

És itt van a könyvek értékesítése a világhálón. Ezzel kap-
csolatban azonnal egy újabb kereskedelem-ellenes technika
jut az ember eszébe. Az elôbb már más oldalról megemlített
„árkedvezmény” jelensége.

Jó-e az a kiadóknak (tudományosnak, irodalminak egy-
aránt), hogy az internetes áruházak a megjelenés pillanatá-
ban azonnal olcsóbban kínálják a könyveket? Akarnak-e,
tudnak-e fellépni ez ügyben a kiadók? Általában az enged-
ményes eladást nem lehetne valahogyan csökkenteni, netán
abbahagyni? Azt megértem, hogy a közvetlen kiadói eladás-
kor engedményt kap a vásárló. Ilyenkor a kiadó a fel nem
használt kereskedelmi árrése terhére ad engedményt. De
ugyanez a kiadó miért ad akkora árrést az internetes áruház-
nak, hogy az is olcsóbban adja? Lehet, hogy túl nagy az ár-
rés? Jó ez? El lehet-e érni, akarjuk-e elérni, hogy könyveink
megjelenésük pillanatában ne értékelôdjenek le? Meddig le-
het még növelni a könyv bolti árát ahhoz, hogy a kedvez-
mény, az árrés, a terjesztés költségei után még maradjon va-
lamennyi az elôállításra is?

Meggyôzôdésem, hogy a tudományos könyvek kiadói iga-
zi segítséget csak a piactól remélhetnek. Az államtól nem. És
a segítséghez minél elôbb és minél hatékonyabban folytat-
ni kell a kiadók közötti párbeszédet. Az egyeztetést a fenti-
ekben felvázolt és az itt fel nem emlegetett további proble-
matikus területekrôl. A hatékonyabb piaci szereplés érdeké-
ben és a hatékonyabb érdekérvényesítés érdekében pedig
össze kell fogni. Ha ehhez kell egy szövetség, akkor azt lét-
re kell hozni. Az 1795-ben alapított Egyesülés vajon tud a
tudományos könyvkiadók sajátos érdekeivel foglalkozni?
Ezt is alaposan át kellene beszélni. Remélem lesz rá lehetô-
ség, és egyetértô kiadók is.

Péntek Zoltán
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Nyílt tér rovatunk szándékunk szerint nyilvános szakmai fórumot nyújt a könyvszakmai kérdések megvitatásához, ennek megfe-
lelôen akár egymásnak ellentmondó, vitázó vélemények közlésével. Az itt megjelent írások kizárólag szerzôik, és nem a szerkesz-
tôség véleményét képviselik, függetlenül attól, hogy a szerkesztôség munkatársainak személyes szakmai álláspontja részben vagy
egészben, egybeesik vagy eltér a rovatban közöltektôl.

Tankönyvírók kitüntetése

■ 2007. október 18-án a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Kódex
Könyváruházában, a TANOSZ (Tankönyvesek Országos Szövetsége)
szervezésében adták át az ÉRDEMES TANKÖNYVÍRÓ 2007. oklevelet
és kitüntetést Alföldy Jenô, dr. Czapáry Endre (Nemzeti
Tankönyvkiadó) Esztergályosné Földesi Katalin (Apáczai Kiadó)
Jámbor Gyuláné, Makádi Mariann (Mozaik Kiadó) dr. Vasy Géza
(Krónika Nova) tankönyvíróknak.

Maecenas-díj Halász Juditnak

■ A Maecenas Könyvkiadó tájékoztatja a Kedves
Olvasókat, hogy A MAECENAS-DÍJ BIZOTT-
SÁG mély humánumáért, az örök emberi értékek
tiszteletéért, nemzedékeket helytállásra nevelô hi-
teles színmûvészeti teljesítményéért a Kiadó által
alapított Maecenas-díjat 2007-ben HALÁSZ
JUDITNAK ítélte oda.
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kertész
e ezt itt nem kell szó szerint venni. Párizsban idén egész
nyáron át egyfolytában ôsz volt: hideg, szeles, esôs, abszo-
lút ronda idô, úgy látszik, a fölmelegedés, az aszály, az el-

sivatagosodás csak a Kárpát-medencére érvényes, Nyugat-Európára
nem. Öt napig voltunk Párizsban és vittünk magunkkal két gyönyö-
rû, tiszta, verôfényes kora ôszi napot Magyarországról. 

Feleségem, Éva, a nagy organizátor
(ma ezt színtelenebbül „menedzser-
nek” mondják) két ankétot szerve-
zett meg nekem, vagyis inkább a
franciára fordított regényeimnek, a
Tisztesség árának és a Makrának. 

A Magyar Intézetben a Makra
párizsi bemutatóját tavaly ôszrôl
tavaszra, aztán meg májusra ha-
lasztották azzal, hogy addigra lezajlanak a választások. Féléves
kemény szervezômunkával sikerült a bemutatót arra az órára
idôzíteni, amikor Royal és Sarkozy tévévitáját közvetítették. Az
eredményt kis fantáziával bárki elképzelheti. De!

Jean-Pierre Frommer (neve ellenére magyar eredetû francia) ott volt,
és úgy határozott, hogy csinál az ô csapatával, a Mardis hongrois-val
egy igazi ankétot ôsszel. Többek között erre voltunk hivatalosak. A
Mardis hongrois-nak külön helyisége nincs, egy belvárosi kávéház
elôterében tanyáztunk hosszú asztalnál, amivel akadályoztuk a ven-
dégek ki-be menô forgalmát, de ez szemmel láthatóan senkit sem za-
vart. Elnézôen kerülték ki a hangos társaságot, akik néha valami na-
gyon fura idegen nyelven is megszólaltak fehér ember létükre, ami
semmilyen ismert nyelvre nem hasonlított. Mi lehetett, rejtély… 

A beszéd eleinte franciául folyt, engem fordítottak, de itt szinte
mindenki jól beszélt magyarul is. A hangulat vidám volt, mondhat-
ni harsány, engem jóízûen provokáltak (sok humorral!), s én jóked-

vûen álltam elébe. Ott volt a fordító, Kassai György, a kiadó, Jerô-
me Martin, gyönyörû iráni barátnôjével, két újságíró hölgy, barát-
ságok alakultak, filmes kapcsolatok, van rá sansz, hogy a Tisztesség
árából francia film legyen. 

A másik ankét Saint Germain en Laye-ben, egy csodaszép Párizs
környéki kisvárosban volt, itt áll a palota, ahol XIV. Lajos született.

(Nem állt – áll. Teljes pompájában!) Mi pedig
napsugaras indián nyarat hoztunk a franciák-
nak arra a vasárnapra. 
Mert ez afféle „vasárnapi iskola”. Párizsban és
a környéken élô magyar fiatalasszonyok, kis-
mamák, anyukák szervezték meg, Krisztina
Ginsztler-Bertrand és Hajnalka Boulet-Stefan
azért, hogy a gyerekeik ne felejtsenek el, illet-
ve tanuljanak meg magyarul, ápolják a gyöke-

reket, kapjanak kedvet a magyar kultúrához, a dalokhoz, táncok-
hoz, népi játékokhoz, késôbb irodalomhoz, az óhaza értékei közül
azokhoz, melyekre majd büszkék lehetnek. 

És amíg a gyerekek gyakorolják vagy tanulják a magyar szót, az
anyukák (de férfiak is szép számmal), valamilyen magyar vonatko-
zású kulturális eseményt, elôadást, mûvész találkozót, franciát, ma-
gyart egyaránt rendeznek maguknak a Vasárnapi Szalon keretében.
Azon a héten éppen a Makra francia fordításáról volt szó, vendé-
gül látván a szerzôt és a feleségét, a nagy organizátort, akinek nem
kis része volt az ankét létrehozásában. 

A párhuzamos gyerekprogrammal sok meghitt melegség sugárzott
át a kicsi elôadóterembe, de amivel minden francia rendezvény el-
üt minden magyar hasonlótól: a gyerekek nélkül is derû, vidámság,
pezsgô, friss szellem uralkodott, semmi nyafogás, komorság, búval
béleltség, semmi „fagyos lehelet és hullaszag”. 

Ha eddig nem értettük teljesen, most megérthettük Adyt. 

Kertész Ákos
Párizsba tegnap
beszökött az ôsz

D

Frankfurt, sokadszor
■ Mindig élmény, mindig nagyszerû. Valahogy nem lehet elronta-
ni semmivel sem azt  a lázas ottlétet, mely az irdatlan könyvdzsun-
gelben való kalandozást jelenti. Idén – a közlekedési sztrájk attrak-
cióját leszámítva – a katalán szereplés, az Afrika-nap és Kína látvá-
nyos elôretörése jelentette a csúcsot. Törökország is mindent beve-
tett, készülvén a jövô évi díszvendégségre. 

Könyvbarátnak nem kell ecsetelni, mit érezhet az, aki megérkezé-
sekor – merthogy még az S-Bahn is megáll a 6-os épületnél –, ha
és amennyiben épp nincsen vasúti sztrájk, most azonban volt, nos,
elôször a nagyszerû Végel László íróba botlik, majd együtt azon
nyomban Umberto Ecoba szaladnak bele…. És ez csak az indítás. 

Frankfurtban tényleg mindenki ott van. Minden, amit tudni akar-
tál az írókról, irodalomról, de sosem merted megkérdezni – hogy
a Woody Allen-féle  halhatatlan címet idézzük. 

Nos, a több mint száz négyzetméteres, átfogó kínálatot mutató
magyar stand is derekasan kitett magáért. A tavalyi 56-os designt ki-
csit átpofozták, s most a pesti srácok helyett az élô magyar irodalom
alkotói néztek le óriási méretben a látogatókra. Burger Barna mû-
vész-fotói test- illetve bôr-érintés közelbe hozták Jókai Annától Kon-
rád Györgyig, Kôrösi Zoltántól Rakovszky Zsuzsáig az élô irodalom
színe-javát. Ez mindenképp fontos és csalogató volt, még a standra
való nehézkes bejutást is ellensúlyozta a különleges látványvilág.

Krasznahorkai László „díszvendégként” üríthette ásványvizes po-
harát a standon tartott, mindig meghökkentô méretû, a  rendezô
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése adta fogadá-
son. Ôt az exkluzív, csak minôségi irodalmat publikáló kiadó, a né-
met-svájci Amman (többek közt József Attila, Pilinszky kiadója)
vendégül látta egy könyvbemutatóra: ezen Krasznahorkai lengyel,
francia, spanyol kiadója is elmondhatta, miért tartja kiváló, megbe-
csült szerzônek a magyar írót.

Nagy sikernek számított a Nemzetközi Centrum kényelmes,
szinkron-kabinokkal is felszerelt terében a BIPOLAR-projekt
újabb bemutatkozása: Arno Geiger német, és Bartis Attila magyar
író vallott arról, szintén egy hasonló látogatás alanyának, Wil-
helm Droste írónak, tanárnak, az Eckermann kávéház üzemelte-
tôjének,  milyen volt felkeresni szülôhelyüket egy-egy fotográfus-
sal, megosztani emlékeiket,  legszemélyesebb titkaikat  egy alig is-
mert emberrel. Ennek a Revisiting Memory-projektnek elkeresz-
telt vállalkozásnak eredményeit a Lettre Internationale-ban olvas-
hattuk. Felolvastak a standon Krasznahorkain kívül Bartis Attila,
Grecsó Krisztián és friss német könyvével Darvasi László is. Dó-
sai Mónika irodalomtörténész és az önzetlenül segítô író, Dalos
György segített ebben. Külön délutánja volt a Schenk Verlaggal
közös szervezésben Böszörményi Gyulának, akinek Gergô és az
álomfogók címû munkája jelent meg németül. A Schenk élenjár
a magyar gyermekirodalom közvetítésében: tavasszal Kiss Ottó
Emese almája címû könyvét hozták ki.

A Kráter Kiadó – Wass Albert munkáinak magyarországi forgal-
mazója – három szerzôjének szentelt külön kora – délutánt a stan-
don. A kiadó vezetôje, Turcsány Péter olvasott verseibôl, Szappa-
nos Gábor új novelláskötetét ajánlották a nagyérdemûnek – jobbá-
ra természetesen a magyar származású odalátogatóknak – és Elmer
István beszélt regényérôl. Nyilván további megfontolást érdemel,
mit, hogyan és mikor kell bemutatni a magyar irodalomból. Elsôd-
leges természetesen az, mi a friss németre fordított újdonság.

De a stand programját is meghatározza, kik a látogatók, hogyan il-
leszthetô a több ezer program közé a magyar hang. A stuttgarti Ma-
gyar Intézet gárdája, Keresztury Tibor igazgató és Gál Tekla fômunka-
társ munkája révén alakult és lesz a továbbiakban alakítható a prog-
ram. Szerencsére, látva a további magyar megjelenések külföldi – fô-
leg német – menetrendjét, gondot legfeljebb a válogatás okozhat. 

j. k.

K
ö
n
y
v
k
u
lt

ú
ra



Popper Péter:
A BELSÔ UTAK KÖNYVE

HANGOSKÖNYV
3 CD-n tokban, 3900 Ft

„Minden út jó, amelyik elvezet
valahová. Nem baj, ha útközben

elfáradsz, vagy nem érsz el
a célodig. De ha elesel, mindig

kelj fel, és menj tovább.”

A hangoskönyvet Popper Péter
elôadásában hallgathatjuk meg.

Popper Péter:
A SZÉTHASADT KÁRPIT
Írások a hitrôl és a vallásról
Kötve, 420 oldal, 3500 Ft
A gyûjteményes kötet Az Égre nézô ember
sorozatban megjelent öt valláspszichológiai
írást, valamint a témához kapcsolódó,
új tanulmányt is tartalmazza.

Friedrich Weissensteiner:
KICSIK ÉS HÍRESEK
Kötve, 216 oldal, 2500 Ft

A népszerû szerzô (Rudolf trónörökös
és a nôk, Zsenik gyermekei) olyan

hírességek életét mutatja be, akiknek közös
vonásuk, hogy termetre alacsonyak voltak.

Ranschburg Jenô:
RÖGÖK AZ ÚTON
Válogatott pszichológiai írások
Kötve, 450 oldal, 3500 Ft
A pszichológus már megjelent
könyveinek legjobb fejezeteit
tartalmazza. A tanulmányokból
az emberi kapcsolatok fejlôdésének
mozzanatai bontakoznak ki.

GYERTYÁK
Kötve, 80 oldal, 1980 Ft

Száraz levélbe tekert, vízben úszó,
stencillel díszített, faragott, formázott,

illatosított gyertyák készíthetôk
a könyvbôl sok-sok fotóval és

hasznos tanáccsal.

A SAXUM és a SZIGET Kiadó ôszi újdonságai

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



NNyyiirrôô  JJóózzsseeff::
MMII  AAZZ  IIGGAAZZSSÁÁGG  EERRDDÉÉLLYY
EESSEETTÉÉBBEENN??
256 oldal, 3200 Ft
A kötet címadó nemzetpoliti-
kai tanulmányát, amelyben
Nyírô az erdélyi sajátságok és
a külön erdélyi út túlzott
hangsúlyozásával szemben a
Kárpát-medence egysége mel-
lett érvel,  1954-ben, folytatá-
sokban közölte a Katolikus
Magyarok Vasárnapja. 

GGeerrhhaarrdd  LLuuddwwiigg  MMüülllleerr::
KKAATTOOLLIIKKUUSS  DDOOGGMMAATTIIKKAA  ––
aa  tteeoollóóggiiaa  ttaannuullmmáánnyyoozzáássááhhoozz
ééss  aallkkaallmmaazzáássááhhoozz  
844 oldal, 5900 Ft
A Katolikus dogmatika –
mint tankönyv – biztos isme-
reteket ad a keresztény hit
eredetérôl, irányáról és jövô-
jérôl. Feladata, hogy megis-
mertesse olvasóját a reflek-
tált hit alapjaival, valamint
hogy eme alapok elmélyíté-
sére ösztönözzön. 

IInnggrriidd  CCrraaeemmeerr--RRuueeggeennbbeerrgg::
NNAAGGYY  SSZZEENNTT  AALLBBEERRTT
280 oldal, 2900 Ft
Albert Lauingen az egyetlen
tudós és filozófus, akinek az
utókor a kitüntetô „Nagy” jel-
zôt adta. A szorgalmas, hit-
buzgó szerzetes feldolgozta
kora és kulturális környezete
teljes mûveltségi anyagát, el-
érhetôvé tette mind kortársai,
mind az utókor számára.

MMaarrccuuss  TTuulllliiuuss  CCiicceerroo::
AA  LLEEGGFFÔÔBBBB  JJÓÓRRÓÓLL
ÉÉSS  RROOSSSSZZRRÓÓLL
Fordította: Vekerdi József,
Némethy Géza bevezetô
tanulmányával és jegyzeteivel
368 oldal, 3500 Ft
Kétségtelen, hogy ez a mû Cice-
ro reánk maradt filozófiai mun-
kái közt a legjelentékenyebb, a
legbevégzettebb és leggondo-
sabb, mert az ókori etika három
nagy rendszerét teljes egészé-
ben és híven ismerteti. 

NN..  JJ..  MMaacckkiinnttoosshh::
AAZZ  IIQQ  ÉÉSS  AAZZ  EEMMBBEERRII
ÉÉRRTTEELLEEMM
540 oldal, 5500 Ft
Az emberi intelligencia tudomá-
nyos kutatása már kezdettôl fog-
va a mérésre, és nem az elvont el-
méletalkotásra helyezte a hang-
súlyt. Az IQ-tesztek jelentették a
pszichológia legnagyobb teljesít-
ményét az emberi intelligencia
tanulmányozásában.

NNeemmeesskkéérrii  KKiissss  MMaarrggiitt::
EEMMLLÉÉKKEEIIMM
296 oldal, 3000 Ft
Az Emlékeim egy idôs, bölcs asz-
szony visszatekintése mozgal-
mas életére, mely felölelte a XX.
század háromnegyed részét. Va-
laki akart lenni, sikeres volt a lo-
vaglásban, a táncban, a társa-
dalmi életben. Egyedül a festé-
szetnek kívánt élni. Törekedett
arra, hogy akaraterejével magát
gyôzze le, és ne másokat.

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



A JAFFA KIADÓ
AJÁNLATA

Singer Magdolna
PARTITÚRA
Utolsó interjú Polcz Alaine-nel
Életút-interjú Polcz Alaine
leghûségesebb tanítványától,
Singer Magdolnától.
2790 Ft

Daniel Wallace
MR SEBASTIAN
ÉS A FEKETE MÁGUS
Mágikus mese az amerikai
Délrôl, középpontban egy
titokzatos mágussal, aki
alkut kötött az
ördöggel…
2790 Ft

Feldmár András –
Büky Dorottya
KÜSZÖBGYAKORLATOK
Feldmár András haikui
Tandori Dezsô
fordításában, Büky
Dorottya virágcsendéletei-
hez.
4990 Ft

www.jaffa.hu

Révay Mór János

ÍRÓK, KÖNYVEK, KIADÓK

Egy magyar könyvkiadó

emlékiratai (1920)

Reprint kiadás, I–II. kötet,

408+496 oldal, 8500 Ft

A Révai Testvérek Rt. igazgatójának,

a Révai Nagy Lexikona

fôszerkesztôjének emlékirata 1920-ból.

Dr. Danima Damdindorj
AZ ÖNGYÓGYÍTÁS MÛVÉSZETE

Az Öngyógyítás mûvészete egy magyar-
országon praktizáló mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.

Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti és kaukázusi
hagyományok alapján szervek illetve be-
tegségek szerinti bontásban kereshetjük
benne a megfelelô gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû kiadványként nagy
példányszámban fogyott a betegek körében.

Ára: 2200 Ft
Belsô Ösvény Kiadó

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra
könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.
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Az Olvasók boltjában (Bp. 1052 Pesti Barnabás u. 4. Telefon: 266-5147)
akár 20%-os kedvezménnyel!

A TYPOTEX KIADÓ TÉLI AJÁNLATA
Stanislaw Lem: SEX WARS 202 oldal, 2300 Ft
„Csak arról van szó, hogy az emberiség nagy tömege a jólét erôdjét ostromolja,
közben éhen pusztul a tolongásban, és ez az emberáradat végül rákényszeríti a
kémiai technikák tulajdonosait arra, hogy tegyenek valamit.”

Jared Diamond: ÖSSZEOMLÁS
Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez 580 oldal, 4800 Ft
Diamond ez alkalommal a kultúrák végnapjait elemzi: mi okozta pusztulásukat,
és mit tanulhat a mi globális civilizációnk bukásukból?

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2007. szeptember 21. – október 18.

Széprodalom
1. Vámos Miklós: Utazások Erotikában –

(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó

2. Hugh Laurie: A balek
Kelly Kft.

3. Havas Henrik: Méhkirálynô
I. A. T. Kiadó

4. Nora Roberts: Folyóvég panzió
Gabó Könyvkiadó

5. Debbie Macomber: Álomszövôk
Harlequin Magyarország Kft.

6. Danielle Steel: Nôvérek
Maecenas Könyvkiadó

7. Frederick Forsyth: Az Afgán
Alexandra Kiadó

8. John Sandford: Átkos folt
JLX Kiadó

9. Tolvaly Ferenc: Boszporusz felett a híd
Kortárs Könyvkiadó

10. Moldova György: Az utolsó töltény 8.
Urbis Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Rhonda Byrne: The Secret / A titok

Édesvíz Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni:

Az emberiség kincsei
Alexandra Kiadó

4. Alon Gratch:
Ha a férfi beszélni tudna…
Park Könyvkiadó

5. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatúra Kft.

6. Robert J. Moore: Idôtlen csodák 
Alexandra Kiadó

7. Kárpáti György:
Iskolaválasztás elôtt… 2008
Panem Könyvkiadó

8. Michael J. Losier:
Így mûködtesd a Vonzás Törvényét!
Édesvíz Kiadó

9. Kurt Tepperwein:
Savtalanítás: A fiatalság forrása
M-érték Kiadó 

10. Ingo F. Walther: Van Gogh 1853–1890
– Látomás és valóság
Vince Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Ashley Olsen, Mary-Kate Olsen: 16 leszek

Aquila Könyvkiadó
2. Fekete István: Vuk

Móra Ferenc Könyvkiadó
3. Awdry, Ch. – Awdry, W.:

Thomas a gôzmozdony – Válogatott mesék
Egmont-Hungary Kft.

4. Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 1.
Urbis Könyvkiadó

5. Bartos Erika:
Anna és Peti – Irány az óvoda
Alexandra Kiadó

6. Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának
Európa Könyvkiadó

7. Magyar népmesék:
A királykisasszony jegyei és más mesék
Alexandra Kiadó

8. Lázár Ervin: A Négyszögletû Kerek Erdô
Osiris Kiadó

9. Magyar népmesék:
A mindent járó malmocska és más mesék
Alexandra Kiadó

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

Bookline sikerlista
2007. szeptember 21. – október 18.

Szépirodalom
1. Laurie, Hugh: A balek

Kelly Kft.
2. Havas Henrik: Méhkirálynô

I. A. T. Kiadó
3. Vámos Miklós: Utazások Erotikában

(Ki a franc az a Goethe?)
Ab Ovo Kiadó

4. Steel, Danielle: Nôvérek
Maecenas Kiadó

5. Moldova György: Az utolsó töltény 8.
Urbis Könyvkiadó

6. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány
Athenaeum Kiadó

7. Sandford, John: Átkos folt
JLX Kiadó

8. Roberts, Nora: Folyóvég panzió
Gabo Kiadó

9. Christie, Agatha: És eljô a halál...
Európa Könyvkiadó

10. Szabó Magda: Katalin utca
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Byrne, Rhonda: The Secret – A titok

Édesvíz Kiadó
2. Schobert Norbert: –10 kg/hó

Norbi Update System Worldwide
3. W. Ungváry Renáta:

A Kismama babakonyhája
Sanoma Budapest Kiadói Rt.

4. Müller Péter: Örömkönyv
Alexandra Kiadó

5. Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra Kiadó

6. Béres Alexandra: Ízek a paradicsomból
Imádokenni Kft.

7. Eliade, Micrea:
Vallási hiedelmek és eszmék története
Osiris Kiadó

8. Wray, William: Buddha bölcsessége
– Minden napra egy gondolat
Saxum Kiadó

9. Dawkins, Richard: Isteni téveszme
Nyitott Könyvmûhely

10. Polcz Alaine:
Meghalok én is? – A halál és a gyermek
Jelenkor Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, Ch. – Awdry, W.: Thomas,

a gôzmozdony – Válogatott mesék 3.
Egmont-Hungary Kft.

2. Awdry, Ch. – Awdry, W.: Thomas,
a gôzmozdony – Válogatott mesék 1.
Egmont-Hungary Kft.

3. Awdry, Ch. – Awdry, W.: Thomas,
a gôzmozdony – Válogatott mesék 4.
Egmont-Hungary Kft.

4. Színezd ki... és rajzolj te is
Göncöl Kiadó

5. Awdry, Ch. – Awdry, W.: Thomas,
a gôzmozdony – Foglalkoztatókönyv 2.
Egmont-Hungary Kft.

6. Színezd ki... és számolj te is
Göncöl Kiadó

7. Móricz Zsigmond:
A török és a tehenek – Kis Bence
Pro Junior Kft.

8. Awdry, Ch. – Awdry, W.: Thomas,
a gôzmozdony – Válogatott mesék 2.
Egmont-Hungary Kft.

9. Fekete István: Vuk
Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Awdry, Ch. – Awdry, W.: Thomas,
a gôzmozdony – Foglalkoztatókönyv 3.
Egmont-Hungary Kft.

Libri sikerlista
2007. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Coelho, Paulo: A portobellói boszorkány

Athenaeum 2000 Könyvkiadó
2. Tolvaly Ferenc: Boszporusz felett a híd

Kortárs Könyvkiadó
3. Austen, Jane: Meggyôzô érvek

Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Szabó Magda: Katalin utca

Európa Kiadó
5. Coelho, Paulo: Az alkimista

Athenaeum 2000 Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Tizenegy perc

Athenaeum 2000 Könyvkiadó
7. Süskind, Patrick: A parfüm

Partvonal Kiadó
8. Rodriguez, Deborah:

A kabuli szépségszalon
Ulpius-Ház Könyvkiadó

9. Mayle, Peter: Monaco, mon amour
Ulpius-Ház Könyvkiadó

10. Hofmann, Corinne: Afrikai szeretôk
Ulpius-Ház Könyvkiadó

Ismeretterjesztô
1. Byrne, Rhonda: A titok – The Secret

Édesvíz Kiadó
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. Szepes Mária: A vörös oroszlán

Édesvíz Kiadó
4. Szepes Mária – Nemere István:

Az élet örök
Édesvíz Kiadó

5. Deákné Bancsó Katalin:
Anya, taníts engem!
Deák és Társa Kiadó Bt.

6. Hicks, Esther  – Hicks, Jerry:
A vonzás törvénye
Mandala-Véda Kiadó

7. Feldmár András: Feldmár mesél
Jaffa Kiadó

8. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó

9. Schobert Norbert: –10 kg/hó
Norbi Update System Worldwide

10. Bridge, Tom:
A legjobb receptek – csirke
Vince Kiadó

Gyermek, ifjúsági
1. Awdry, Ch. – Awdry, W.: Thomas,

a gôzmozdony – válogatott mesék 1–4.
Egmont-Hungary Kft.

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

3. Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
Móra Ferenc Könyvkiadó 

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

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter és a Félvér Herceg
Animus Kiadó 

6. Olsen, Mary-Kate – Olsen, Ashley:
16 leszek – kalandra fel
Aquila Kiadó

7. Potter, Beatrix: Nyúl Péter kalandjai
General Press Kiadó

8. Ziegesar, Cecyl von: Bad girl
Ulpius-Ház Kiadó 

9. Lázár Ervin:
A négyszögletû kerek erdô
Osiris Kiadó

10. Knight, Eric: Lassie hazatér
Gabó Kiadó

Líra sikerlista
2007. szeptember 1. – szeptember 30.

Szépirodalom
1. Catharina Habsburg-Lothringen:

Marie Antoinette
Ulpius-Ház Kiadó

2. Paulo Coelho: A portobellói boszorkány
Atheneaum Kiadó

3. Vavyan Fable: Mogorva nyár
Fabyen Kiadó Kft.

4. Leslie L. Lawrence: Portugál április I–II.
Gesta Kiadó

5. Tolvaly Ferenc: Boszporusz felett a híd
Kortárs Könyvkiadó

6. Hedwig Courths-Mahler:
Merj boldog lenni!
EX-BB Kiadó

7. Cecelia Ahern: Bárcsak láthatnál
Atheneaum Kiadó

8. Nora Roberts: A törvénytelen
Harlequin Kft. 

9. Danielle Steel: Nôvérek
Maecenas Könyvkiadó

10. Agatha Christie: És eljô a halál…
Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô 
1. Havas Henrik: Méhkirálynô

Inter-Active-Team
2. Müller Péter: Szeretetkönyv

Alexandra Kiadó
3. G. M.: Tesco titok 2.

B. Records Kft.
4. Mireille Guiliano:

A francia nôk nem híznak 
Athenaeum 2000 Kiadó

5. Haavisto Kirsi – Bajnóczi Beatrix:
Kérdések és válaszok angol nyelvbôl
Maxim Könyvkiadó

6. Rhonda Byrne: The Secret – A Titok
Édesvíz Kiadó

7. Szepes Mária – Nemere István:
Az élet örök
Édesvíz Kiadó

8. Lévai Anikó: A konyhaablakból
Jokerex Kiadó

9. Esther és Jerry Hicks: A vonzás törvénye
Mandala-Véda Kiadó

10. Horváth Ilona: Szakácskönyv
Pannon-Literatura Kiadó

Gyermek, ifjúsági 
1. Fekete István: Vuk

Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Awdry, Ch. – Awdry, W.:

Thomas a gôzmozdony 
Egmont-Hungary Kiadó Kft.

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

4. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó

5. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Talentum Kiadó

6. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyôje
Talentum Kiadó

7. Berta, a boci
Manó Könyvek Kiadó 

8. Kästner, Eric: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó

9. Beatrix Potter: Nyúl Péter kalandjai
General Press Kiadó

10. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
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■ – Nem mindennapi családból
származik.
– Nagyapám Fitz József könyvtáros
volt. Budapesten, Heildelbergben
és Berlinben járt egyetemre, az
Egyetemi Könyvtárban kezdett el
dolgozni, aztán a pécsi egyetemi
könyvtárban, majd a Széchényi
Könyvtár igazgatója volt több mint
tíz évig. Könyvtörténettel foglalko-
zott, és a Nemzeti Bibliográfia
összeállításában is jelentôs szerepet
vállalt. 1946-ban politikai okokból
nyugdíjazták, de haláláig, 1964-ig
rendkívül aktívan dolgozott. 14
éves voltam, amikor meghalt, gyerekkori emlékeim vannak róla, na-
gyon intellektuális kapcsolat nyilván nem lehetett köztünk, de so-
kat sakkoztunk.
– Nem merült fel Önben, hogy ezt a pályát folytassa? Bár édes-
apja régész lett.
– Apám író akart lenni, de aztán ez a terve nem sikerült. Abban a
világban és akkor, 1945-46 körül nehéz is lett volna egy olyan pol-
gári származású valakinek hivatásosan irodalommal foglalkoznia,
mint ô. Jellemzô, hogy Weöres Sándor volt a székesfehérvári mú-
zeumban apám elôdje. Én egyetlen dolgot tudtam biztosan, hogy
nem akarok régész lenni. Mûvészettörténész sem akartam lenni,
filmrendezô szerettem volna lenni. Nem vettek fel a fôiskolára, de
a bölcsészkarra igen, történelem–angol szakra, ahol végül mûvé-
szettörténet–történelem szakon végeztem. 
– Mi történt egyetem után?
– 1974-ben kezdtem el a televízióban dolgozni, ahol aztán húsz
évig képzômûvészeti mûsorokat szerkesztettem. Így végül is nem
lettem hivatásos filmrendezô, de filmeket készítettem. Többek kö-
zött én csináltam a Hét mûtárgya címû mûsort. A mûsoraimban
nem foglalkoztam körülbelül ’86-ig kortárs mûvészettel, mert az a
fajta kortárs mûvészet, ami engem érdekelt, az nem jelenhetett meg
a képernyôn. Aztán ezen idôszak elmúltával ’86 és ’93 között fel
tudtam dolgozni ezeket a kortárs mûvészeti témákat. A televízióból
mentem ’94-ben a Kiscelli Múzeumba dolgozni.
– Közben ne feledkezzünk el a Kortárs Magyar Mûvészeti Le-
xikonról.
– Igen, ’92 táján két dologba kezdtem bele, az egyik Hajdu Ist-
vánnal és Sebôk Zoltánnal a Balkon címû mûvészeti folyóirat
volt, a másik pedig a Kortárs Mûvészeti Lexikon. Ez a két dolog
hiányzott rettenetesen akkoriban, tehát nem volt egy a jelen mû-
vészetére koncentráló folyóirat és nem volt áttekintve az elmúlt
fél évszázad magyar mûvészete. ’93 ôszén elindult a Balkon, er-
re végül is egy kiadót is létre kellett hozni, ez volt az Enciklopé-
dia Kiadó, amely aztán hatalmas munkával kiadta a Kortárs Mû-
vészeti Lexikon három kötetét.
– Térjünk vissza egy kicsit a mára. Vagyis inkább a munkahe-
lyére, a Kiscelli Múzeumra. Milyen kiállítást láthatunk jelenleg?
– Természetesen az állandó kiállítást, és október 18-án nyílt meg
Nemes Csaba kiállítása a múzeum Szoborcsarnokában, amely a
2006. októberi eseményekrôl szól. A zavargásokat animációs for-
mában – rajz, fotó, videó – dolgozza fel. Ô az a mûvész, aki bár a

munkáival pályázó kurátor megnyerte
a pályázatot, mégsem képviselhette
hazánkat az idei velencei biennálén. 
– És a Templomtérben?
– Ott most filmet forgatnak. Sajnos rá-
kényszerülünk arra, hogy gyakran bér-
be adjuk a kiállítótereinket. Ma már
pályázaton nem lehet összeszedni
annyi pénzt, amennyibe egy kiállítás
kerül. Ez a filmforgatás a jövô évi mû-
ködésünk fedezetét jórészt biztosítja.
A probléma az, hogy borzasztóan sok-
ba kerül egy rendes kiállítás rendes ki-
advánnyal és mindenféle egyéb körí-
téssel együtt. Idén például Vígh Tamás

81 éves szobrásznak volt egy nagy kiállítása és egy egészen komoly
könyv készült hozzá, az egész összesen 10 millió forintba került.
Amikor a múzeum költségvetésében egyetlen fillér sincsen kiállítás-
ra, akkor elég nehéz kiállításokat szervezni. Csupán mûtárgyvásár-
lási keretünk van. Ez azt jelenti, hogy mindegyik kiállításra külön
össze kell szedni a pénzt.
– Hogyan készülnek a múzeum kiadványai? Ezek a katalógusok
általában nagyon komoly és színvonalas könyvek. 
– A múzeum önkormányzati fenntartású, tehát szinte minden eset-
ben közbeszerzést kell kiírni. Ez körülbelül azt jelenti, hogy min-
den háromszor annyiba kerül, holott a közbeszerzés arra volna jó,
hogy olcsóbb legyen, de a gyakorlatban sajnos így néz ki. A kataló-
gusok az esetek nagy részében komoly kiadványok, mûnyomó pa-
pírra készült, kétnyelvû könyvek. Ezeket nem külön stáb állítja
össze, hanem a kiállítás rendezôje, kurátora szerkeszti ôket. 1960-
tól máig összesen 139 katalógust jelentetett meg a múzeum, 1994
óta vagyok a múzeum igazgatója, azóta 81 ilyen kiadvány készült.
Tulajdonképpen a kiállítás egy múló mûfaj, dokumentáció nélkül
elszáll a levegôbe, nem marad nyoma. 
– Minden kiállításról készül katalógus? 
– Ma már nem, de a kilencvenes években szinte mindegyikrôl ké-
szült, 2003 után kezdett romlani a helyzet. Nálunk egyébként egé-
szen különös a helyzet, mert külföldön egész másképp mûködnek
ezek a dogok, hiszen ott a nagy katalógusok azért készülnek, hogy
eltartsák az egész projektet. Egy nagy, komoly katalógus ára 50 és
80 euró között van, az ebbôl származó haszonból lehet finanszí-
rozni a kiállítást, ha nem is teljesen, de részben. Az magyar sajátos-
ság, hogy a kiállításlátogató nem vesz katalógust, aminek az az oka,
hogy a közönség jókora része szakmai közönség. A katalóguskiadás
többek között ezért ráfizetés. Emellett még az elôállítási költséget
sem lehet érvényesíteni az árban, mert annyit még azon kevesek
sem fizetnének, akik megvennék a könyvet.

A Fôvárosi Képtár olyan szándékkal hív meg évente hat-nyolc
kiállítót, hogy tôlük vásárolni akar. Tehát csak annak van nálunk
kiállítása, akirôl a kuratórium úgy gondolja, hogy a 139 éves
gyûjteménybe beilleszthetô a munkássága. És az illeszthetô be-
le, aki valamiféle kontaktusban van evvel a meglévô gyûjtemé-
nyi ívvel. Érdekes visszamenôleg megnézni a leltárkönyveket,
melyekbôl pontosan kiderül, ki mikor mit vásárolt, és kiderül,
hogy egészen kevés a tévedés.
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„A kiállítás egy múló mûfaj”
Beszélgetés Fitz Péter mûvészettörténésszel,
a Kiscelli Múzeum – Fôvárosi Képtár igazgatójával








