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A Park Kiadó, a Raabe Klett (Matúra) 
és az Útmutató könyveinek 
kizárólagos terjesztôje

Ismeretterjesztô könyvek és kötelezô olvasmányok  nagy választékban többek között
a következô kiadóktól:

Akadémiai * Alexandra * Animus * Bagolyvár * Biográf * Cartographia * Computer Books *
Corvina * Edusoft * Európa * Édesvíz * Falukönyv-Ciceró * Generalpress * Glória * Háttér *

Holló és Társa * Holnap * Kairosz * Kossuth * K. u. K. * Lexika * Magyar Könyvklub *
Medicina * Móra * Múzsák * Mûszaki * Officina Nova * Osiris * Palatinus * Panem *

Passage * Pro Pannónia * Reader’s Digest * Seneca * Springer Hungarica * Subrosa *
Szultán * Talentum * Trivium * Unikornis * Vince (Kulturtrade)

Ezúton értesítjük tisztelt partnereinket, hogy 1999-ben új helyen, színvonalasabb kiszolgálással, az ed-
diginél nagyobb és szebb környezetben állunk rendelkezésükre, közel 800 négyzetméteren, mellette

korlátlan raktározási lehetôséggel

■ A könyvbarátok közül sokan szeretnének régebben
megjelent könyvekhez hozzájutni, és ez nem mindig
sikerül, mert már elfogyott a keresett könyv, antikvá-
riumban sem lehet megkapni, az elôjegyzés szokása
eléggé kiment a divatból, így aztán abban sem re-
ménykedhet az olvasó, hogy félreteszik neki a köny-
vet, ha valaki beviszi eladni az antikváriumba. Pedig
nagyon sokan szeretnének egy-egy meghatározott
könyvhöz hozzájutni. Eladni könyvet legalább ennyi-
en szeretnének, csak az a baj, hogy a kétféle szándék
nem nagyon találkozik; azt a könyvet, amit az egyik
antikváriumban keresnek, talán éppen abban a pilla-
natban utasítják vissza egy másik antikváriumban.

Lapunkban emiatt bevezettük a könyvet keres–kí-
nál „apróhirdetés” rovatot, hátha közre tudunk mû-
ködni abban, hogy eladó és vevô megtalálja egymást.
A hirdetés feladójának nevét, címét és/vagy telefon-

számát, valamint a keresett–kínált könyv adatait –
annyit, amennyi elég a beazonosításhoz – közöljük,
tehát szerzô, cím, kiadó, kiadás éve. Árat nem feltét-
lenül, mert úgy gondoljuk, hogy ez a vevô és eladó
dolga, de természetesen ha valaki úgy kívánja, közöl-
heti, mennyi az a legkisebb-legnagyobb összeg,
amennyiért eladja–megveszi a könyvet.

Olvasóinknak ez nem kerül semmibe, szolgáltatásun-
kat ingyenesen vehetik igénybe, egyetlen „korlát” az
esetleges helyhiány, de ez is csak azt jelenti, hogy egy ké-
sôbbi számban jelennek meg a keresett–kínált könyv
adatai. Ezt a szolgáltatásunkat csak magánszemélyek
számára nyújtjuk ingyenesen.

A hirdetés feladható szerkesztôségünknek levél-
ben, faxon, telefonon. 
Címünk: 1114 Budapest, Kanizsai u. 41.

Telefon/fax: 466-0703

I N G Y E N E S E N  H I R D E T H E T
K Ö N Y V E T K E R E S – K Í N Á L R O VA T U N K B A N

Sunbooks Napkönyv Cash & Carry Áruház
1158 Budapest, Késmárk u. 9.

(volt Agritek)
Telefonszámaink:

417-3438, 417-3439, 417-3441.
NetCity internetcím: necity.hu

Nyitva tartás:
Hétfôtôl–csütörtökig: 800–1700-ig

Pénteken: 800–1600-ig

Könyv, tanulmány, diplomamunka
számítógépes beírását vállalom

angol, német nyelven is.
Verner Adrienn Telefon: este 18–20 óra

között 271-8386

Lapzártánk után, három napon keresztül, április 23-
tól 25-ig  tartott a VI. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál, a Budapest Kongresszusi Központ
összes termeiben, ruhatárában és minden lehetséges
négyzetcentiméterén „kirobbanó szakmai és közön-
ségsikert aratva”. A fesztivál díszvendége Viktor
Jerofejev volt, aki a Budapest Nagydíjat is elnyerte.
Nagyon sok külföldi kiállító volt jelen, magyar kiadók
minden eddiginél nagyobb számban vettek részt, és
lapunknak is volt standja. A fesztivál záróközleménye
szerint hatvanezer látogató volt kíváncsi arra, hogy
milyen képét mutatja a magyar és a nemzetközi

könyvkiadás. Azt hiszem, minden résztvevô és láto-
gató egyet ért: a szakma szebbik orcáját láttuk, de így
is van ez rendjén, hiszen úgyis jönnek a szürkébb
hétköznapok. Mivel tényleg az utolsó utáni pillana-
tokban írom ezeket a sorokat, most csupán annyit
ígérhetek olvasóinknak, hogy következô számainkban
visszatérünk fesztiváli élményeinkre, és közöljük
azokat az interjúkat, amelyeket a vendégekkel
készítettünk. Bízzunk abban, hogy szakma és közön-
ség úgy búcsúzott egymástól vasárnap este: „Jövôre,
veled, ugyanitt...”!

K.J.

Többéves könyvesbolti gyakorlattal,
boltvezetôi képesítéssel, számítógép-

kezelôi tanfolyami végzettséggel állást
keresek. Kóczánné Lizi

Telefon: lakás 368-1815,
üzenetrögzítô 284-5769

BEZÁRT A KÖNYVFESZTIVÁL
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– Zsoltár, dal, himnusz, sanzon, ének,
óda, ima, hó, esô, fény, kavics, madár,
akác, cigánymeggy – hívószavak egy szinte
atlantiszi idôbôl, amikor még vers volt a
vers. Ma kicsoda az „öklömnyi gyerekem-
ber”, akinek „testétôl meggyulladt az inge”?
Micsoda most a Bella-vers, mi most általá-
ban a vers?
– Öregedô ember vagyok ugyan, de

azért még nem hamvadt el az ingem.
Mert még most is írok verset, még ma
is életem a vers. Élni se tudnék nélküle,
noha még annál a kevésnél is keveseb-
bet írok manapság, mint amennyire ke-
veset mindig is írtam. Ha nem írok,
ugyanolyan árva vagyok, mint gyerek-
koromban, amikor rájöttem – mert,
bármilyen furcsán hangzik: erre is rá
kellett jönnöm –, hogy bizonyos ideje,
helyrehozhatatlanul, apa nélkül élünk.
Mert a háború után anyámmal együtt
rádöbbentünk arra, hogy elárvultunk.
Én tehát a verssel mindig az árvaságo-
mon próbáltam enyhíteni... Hogy szá-
momra mi a vers általában? Semmi
esetre sem a ma divatos, úgynevezett
szövegvers. A vers szót le is venném in-
nen, mert ennek a posztmodernek által
kanonizált valaminek semmi köze a
költészethez. Ez csupán verssorokba
tördelt próza, amely persze egyaránt le-
het értékes vagy értéktelen. De versként
én ezt soha nem kezelem.

– Azt írja, bár nem kell, „fölsír a vers:
föld, ég, levegô, kutak”. No de érdekel-e még
bárkit is, hogy tud-e a költô, „lábán földko-
lonccal”, „levegô színén” járni?
– Számomra a vers mindig az életet je-

lenti. Oly képtelen módon is, hogy élô-
lénynek tekintem. Tehát van keze,
szeme, füle, szája, tud járni, tud szállni,
tud enni-inni. Vagyis hát, emberi mó-
don, emberként létezik. És hiszek ab-
ban: ha ezt az élôlényt valaki megsze-

reti, hát együtt tud vele élni, sôt: szá-
mára nélkülözhetetlenné válik. Hi-
szem, hogy még mindig vannak olyan
barátai, szeretôi a versnek, a költészet-
nek, akik vele töltik napjaikat, vele élik
le az életüket.

– Késsé változott kezek évadján, vassá
vált tenyerek, hurokká lett ujjak idején –
hogy szavait idézzem – mit kezdhet „Ábel a
sivatagban”? Miben reménykedhet?
– Abban, hogy amit mond, azt meg-

hallja valaki, s hogy az elôbb-utóbb má-
sok számára is fontos lesz. Talán illet-
lenség, de engedje meg, hogy nemrég
megjelent versemet idézzem: „Tankok,
tömeggyilkosok nyomában/ mindig
megy egy – ki tudja ki:/ áldozat? bûnös?
– csöndje és árnya,/ hogy megjegyezze,
s majd mondja ki/ azt, ami történt, ami
volt./ S bár nem lesz soha élô a holt,/
hogy volt, el fogja mondani.” Hiszek e
szavak igazi jelentésében, értelmében.
Hiszem, hogy bárhol bármi rossz, gaz-
ság, igazságtalanság, embertelenség
megy végbe a világban, mindig van ott
valaki – esetleg éppen a költô –, aki föl-
jegyzi azt, ami történt. És amit mások-
nak elmond, az nem marad csupán le-
vegôre írt tanúsítvány. S bár az idézett
vers így  zárul: „ahogy egy siketnéma
dalol/ egy bombatölcsér peremén”, hi-
szem, hogy ennek akkor is van értelme,
ha reménytelennek látszik.

– „Csak azt nem tudom, kinek az igéje/
vagyok” – írja. Ezek szerint valaki, valami
cselekszik versei által? Úgy véli, az ember –
a költô – nem lehet igazán „önjáró”, s talán
az Isten mozdította meg, hogy járjon, mint
az inga?
– Ez olyan sejtés magamról, amelyet

alighanem csak versben tudok elmonda-
ni. Valószínûleg annak megfogalmazása,
hogy valójában nem tudom, miért, ho-
gyan is kezdtem írni. De valahogy úgy

történhetett, ahogy a kisgyerek egyszer
csak elkezd szavakat formálni, beszélni.
Mert rá kell jönnie, csak úgy létezhet a
világban, ha megnevezi azokat a tárgya-
kat, dolgokat, jelenségeket, amelyek kö-
rülveszik. S így lassacskán neve lesz az
ételnek, bölcsônek, asztalnak, sötétnek,
világosságnak. És legfôképp annak az
asszonynak, aki fölébe hajol, magához
emeli, megszoptatja. S ezek a szavak így
számára értelmessé, és a maga kis életé-
ben örökkévalóvá válnak.

– Mit csinál mostanában a költô – akinek
korábban természetes volt, hogy a legkülön-
félébb szemléletû emberekkel barátkozzék,
egy asztalhoz üljön, vitázzon –, mit kezd
magával ebben a szélsôségesen polarizált vi-
lágban? Végérvényesen a rendszerváltozás
vesztese, a történelem naivája lett, vagy
azért maradt egy talpalatnyi helye, ahol,
ahonnan mondja a magáét?
– Nem tudom, mások hogyan van-

nak ezzel, de én úgy érzem, meglehe-
tôsen magamra maradtam az utóbbi
tíz esztendôben. Lassú, feltartóztatha-
tatlan folyamat volt. Lehet, hogy ez az
öregedés sajátja: az ember fáradtabb,
betegebb, sok dolgot már nem tart
olyan fontosnak, mint korábban. Ám
a barátságot ma is nélkülözhetetlen-
nek tudom. Valamikor tízen–tizen-
öten is összejöttünk hol itt, hol ott,
anélkül, hogy ezt elhatároztuk volna.
Úgy éltünk, hogy nemcsak a szívünk,
de a lakásunk is nyitva volt, úgyszól-
ván bármikor, bárkinek. Ezek az idôk
elmúltak. Ritkán találkozunk, így az az
öröm is elszállt, ahogyan egymásnak
írásokat mutattunk, vagy fölfedeztünk
egy-egy, addig ismeretlen írót, költôt.
Kár, hogy ez így van, de talán szüksé-
ges is. Olyan értelemben, hogy ma
már tudom, mennyire igaz az, amit ré-
gebben puszta közhelynek hittem: az
idô a legnagyobb kincs. Nincs már el-
fecsérelhetô ideje az embernek.
Amennyi még van, föl kell használ-
nom arra, hogy megírjam, amit meg
kellene, amit meg kell írnom.

Bella István: Szeretkezéseink
Beza Bt., 1997. 160 oldal, ára: 594 Ft
Bella István: Ábel a sivatagban
Beza Bt., 1998. 92 oldal, ára: 650 Ft

Szakállas kisfiú, idôsödô gyerekember, akit az idônek nem sikerült kö-
rülfonnia, megrontania. Par excellence költônek nevezhetnénk, ha ez a
jelzô nem lenne hozzá tudálékos és finomkodó. Így inkább olyan versíró-
nak mondjuk, akinek lélegzetvétele, étel-itala, asszonya, baráti teremtmé-
nye a vers. Olyan lény, akinek ajtaja, szíve még ebben az elridegedett,
bombakráteres világban is, a jó, a szép igézetére fûnek-fának nyitva áll.
Napi negyven cigaretta füstje, fényparazsa jelzi az érkezônek: lehet lan-
dolni, gôzöl a kávé, itt még béke van.

EMBER ÉS GONDOLAT

B E L L A  I S T V Á N N A L
b e s z é l g e t  N á d o r  T a m á s
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– Nem kelet-közép-európai vagy ép-
pen magyar illúzió-e azt képzelni,
hogy még mindig sokakhoz el lehet
juttatni bizonyos alapértékeket?
Vagy van erre friss példa, minta?

– Nem kell ehhez se példa, se
minta. Tudom, szélsôségesen el-
fogult vagyok az irodalom, a kul-
túra iránt, de én még ma is hi-
szem: ilyen értékek közreadására

mindenkor és mindenütt szükség
van. Ha ezt nem hinném, nem
csinálnám. S ha mások nem érte-
nének egyet velem, a kiadó sem
vállalná. Az új sorozat létrehozá-
sának szándéka pedig azon a ta-
pasztalaton alapszik, hogy – a
régi közhellyel élve –, minden
kiábrándító jelenség ellenére, az
embereknek kell a jó könyv. Még

akkor is, ha a terjesztés nehézsé-
gei és anyagiak gátolják ôket ab-
ban, hogy ehhez hozzáférhesse-
nek. Az Osiris és a társ kiadók so-
rozata minôséget kínál, hozzáfér-
hetô áron. Egyelôre százötven
kötetet tervezünk, 500 forintos
egységáron. Kemény kötésû, ele-
gáns, franciás formátumú zseb-
könyvekben, ofszetpapírra
nyomva.

– Az ötvenes években indult
sárga, rotációs papírra nyomtatott
Olcsó Könyvtár a világ- és a ma-
gyar irodalom klasszikusaiból válo-
gatott. Jelen sorozatnak milyen lesz
az arculata? Csak „kôbe vésett” ér-
tékeket ad közre, vagy tegnapi-mai

kortársaink is helyet kaphatnak
benne?

– A kiadó ezúttal kizárólag a
magyar irodalom színe-javát sze-
retné közölni. Rugalmasan,
vagyis nem kívánjuk magunkat
sem a válogatásban, sem az idôzí-
tésben elkötelezni, megkötni. Ér-
zékelve a hiányt, próbálunk ráé-
rezni a mindenkori igényekre, és
ügyelünk arra, hogy köteteink ne
ütközzenek mások hasonló vagy
azonos kiadványaival. Van eb-
ben egy kis hazárdjáték, de talán
mégsem lesz túl nehéz a dol-
gunk, hiszen könyvesboltjaink
kínálatából igen sok klasszikus re-
gény, novelláskötet hiányzik.

M i l l e n n i u m i  K ö n y v t á r

Az elsô kötetek sajtóbemutató-
ján Hámori József, a nemzeti
kulturális örökség minisztere
mondta: a magyar könyv-
kiadásban páratlan ez a vállal-
kozás, hiszen hét kiadó
együttmûködése nyomán je-
lennek majd meg a szemre is
tetszetôs, egységes formátumú
kötetek. A tárca a költségveté-
sébôl 150 millió – kötetenként
1 millió – forinttal támogatja a
millenniumi könyvsorozat
megjelenését. Azok, akik a so-
rozat minden kötetére elô
akarnak fizetni, a kiadók szán-
dékai szerint, 20% kedvez-
ménnyel vásárolhatják meg a
sorozat 156 kötetét. (Különö-
sen érdemes az iskolai könyv-
táraknak, közkönyvtárakban e
kedvezményes vásárlási for-
mán gondolkodni, vagy „pá-
lyázni” a sorozat(ok) beszerzé-
sére a könyvtártámogatásra
kiírt pályázatokon.) A sajtótá-

jékoztatón a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztôk Egye-
sülésének igazgatója Zentai Péter
László – akinek szerepe volt ab-
ban, hogy létrejött a megálla-
podás a könyvek kiadására az
ötletgazda Osiris és a kiadói
vállalkozásba „betársult”
kiadók – a Balassi, az Európa, a
Jelenkor, a Magvetô, a Püski, a
Talentum – között, „Európá-
ban is egyedülálló kulturális
vállalkozásnak” nevezte a há-
rom éven át ívelô könyvsoro-
zat kiadását.

A Millenniumi Könyvtár
kiadásában nem csak az érték-
álló külcsínre és belbecsre, a
magyar könyvpiacon szokatla-
nul alacsony árra (kötetenkénti
ár 500 forint), a példányszámra
(5–10–15 ezer példányban je-
lennek meg az egyes kötetek),
de a sorozatszerkesztô – az
Osiris irodalmi vezetôje – Do-
mokos Mátyás személyére vo-

natkozóan is sikerült
megegyezniük a kötetek kiadá-
sát finanszírozó tárcának, a
Gyurgyák János vezette „fôvál-
lalkozó” Osiris-nek és a társkia-
dóknak. A millenniumi könyv-
sorozatban 1999-ben 35, 2000-
ben 80, 2001-ben 41 szépiro-
dalmi mû – többségében pró-
zai alkotás, verseskötet, néhány
elbeszélô költemény és dráma
– lát napvilágot. A társkiadók a
köteteket önállóan gondozzák
(felelnek a szöveghûségért, s az
e célra szerzôdtetett irodalom-
történészek írják az életrajzi
utószavakat is).

A sajtótájékoztatón néhányan
feltették a kérdést: milyen
szempontok alapján válogatta
ki a sorozat szerkesztôje három
év kiadói termését? Sokan hiá-
nyolták, hogy miért nem jele-
nik meg például Babits-regény,
vagy Weöres-verseskötet?
Gyurgyák János azt válaszolta,
hogy a 156 kötet az elsô, a mil-
lenniumi ünnepségek idôsza-
kának kiadói „termése”, szán-
dékai szerint a sorozat folytató-
dik 2001 után is, hiszen a
minta, a Franklin-féle Olcsó
Könyvtár (2000 kötet jelent
meg a sorozatban!) és az 1954-
ben indult Szépirodalmi Olcsó
Könyvtár (ugyancsak több száz
kötetet jelentettek meg 1954-
tôl). Egyébként a millenniumi
szépirodalmi könyvsorozat
mellett tervezik a Historikusok

(Horváth Mihálytól a ma élô
történészekig), a Magyar törté-
nelem forrásai (Anonymustól a
XX. századig) és a Politikai
gondolkodók (Eötvöstôl Bibó-
ig) címû sorozat kiadását is. E
könyvsorozatok esetében is
több kiadóval szeretne együtt-
mûködni Gyurgyák János, aki
azt is hangsúlyozta: nincsenek
ideológiai megkötöttségek, csu-
pán a színvonal, az értékállóság
számít, legyen szó monográfiá-
ról, biográfiáról, tanulmányról.

Az egyetlen dolog, amiben
eddig a kiadók nem tudtak
konszenzusra jutni: egy, mai
írókat, költôket bemutató
könyvsorozat megtervezése. A
kiválasztás szempontjai ugya-
nis – kellô távolság híján –
olyan szubjektívek lennének,
amelyet egyetlen kiadó, soro-
zatszerkesztô, irodalomtörté-
nész, vagy kritikus sem tudna,
merne, akarna vállalni...
Egyébként, hogy a jelenkori
magyar irodalom alkotói és
kedvelôi, s a jövô nemzedék
olvasáskultúrájának megalapo-
zásáért aggódók se „rövidülje-
nek” meg: a millennium alkal-
mából a Kulturális Alap meg-
hirdette a Hajnóczy József
szépprózai, a Bornemisza Péter
drámaíró pályázatot, volt
kiadói (tudomány, mûvészet
stb. témában) és gyerekkönyv-
pályázat.

tpi

Merésznek mondhatnánk az Osiris Kiadót, ha szervezô munkáját
nem elôzte volna meg körültekintô tapasztalatszerzés, ha terveit
nem kívánná a mindenkori igényekhez igazítani. A kultúrasiratók
minden pesszimizmusa ellenére, az elkoptatott, de mégis érvényes
közhelyet idézve, ma is kell a jó könyv, kivált hozzáférhetô áron –
vallja az egyelôre százötven kötetesre tervezett új sorozat fôszer-
kesztôje, Domokos Mátyás.

Elindult a millenniumi könyvsorozat...
Meglehetôsen sok szakmai vita után (– miért az Osiris kapta
meg az állami támogatást? – megfelelôen képviselte-e a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése a teljes magyar
kiadói szakma érdekeit? – nem nyomja-e le a könyvpiaci árakat
a tervezett 500 forintos kötetenkénti egységár? – nem borítják-
e el a Millenniumi Könyvtár könyvei a magyar könyvpiacot? –
nem avatkozik-e bele az egyes kiadók kiadói terveibe így az ál-
lamilag „megtámogatott” könyvkiadás?) április 20-án megje-
lentek a – sokáig csak „olcsó könyvtár” néven emlegetett – Mil-
lenniumi Könyvtár szépirodalmi sorozat elsô kötetei. A soro-
zatban megjelenô mûveket Gyurgyák János, az Osiris Kiadó ve-
zetôje, a nagyívû és más társkiadókat összefogó kiadói vállalko-
zás koordinátora olyan szellemi hagyatéknak tekinti, amelyet
érdemes átmenteni a múltból a jövônek.
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EURÓPA KÖNYVKIADÓ

1. Magyar népballadák
2. Sarkadi Imre: Elbeszélések
3. Csokonai Vitéz Mihály: Versek
4–5. Jókai Mór:
A kôszívû ember fiai I–II.
6. Csokonai Vitéz Mihály:
Dorottya–Karnyóné
7. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
8–9. Gárdonyi Géza.
Egri csillagok I–II.
10–11. Mikszáth Kálmán:
Fekete város I–II.
12. Móricz Zsigmond: Rokonok
13–14. Németh László: Iszony I–II.
15. Mikszáth Kálmán:
Szent Péter esernyôje
16. Mikszáth Kálmán:
Beszterce ostroma

TALENTUM KIADÓ

1. Katona József: Bánk bán
2. Madách Imre: Az ember tragédiája
3. Móricz Zsigmond: Úri muri
4–5. Móricz Zsigmond: Légy jó mind-
halálig I–II.
6–7. Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú
esete Tóth Marival I–II.
8. Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
9–10. Jókai Mór: Az aranyember I–II.
11–12. Gárdonyi Géza: A láthatatlan
ember I–II.

MAGVETÔ KIADÓ

1–2.Ottlik Géza: Iskola a határon I–II.
3. Csáth Géza: Elbeszélések
4–5. Déry Tibor: G. A. úr X-ben I–II.
6–7. Szerb Antal: Utas és holdvilág I–II.
8–9. Szerb Antal:
Pendragon legenda I–II.

JELENKOR KIADÓ

1. Vajda János: Versek
2. Déry Tibor: Elbeszélések
3. Márai Sándor: Szinbád hazamegy
4–5. Márai Sándor: Egy polgár vallo-
másai I–II.

PÜSKI KIADÓ

1. Sinka István: Versek
2. Erdélyi József: Versek
3. Móricz Zsigmond:
Kivilágos kivirradtig
4. Veres Péter: Novellák

BALASSI KIADÓ

1. Janus Pannonius: Versek
2. Balassi Bálint: Versek
3. II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok
4. Bornemisza Péter: Válogatás
5. Heltai Gáspár: Válogatás

OSIRIS KIADÓ

1. Ady Endre: Versek
2. Arany János: Toldi
3. Arany János: Versek
4. Arany László: A délibábok hôse
5. Babits Mihály: Versek
6. Berda József: Versek
7. Berzsenyi Dániel: Versek
8. Cholnoky László: Bertalan éjsza-
kája
9. Császár István elbeszélései
10. Dsida Jenô: Versek
11. Eötvös József: A falu jegyzôje
12. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
13. Féja Géza: Viharsarok
14. Füst Milán: Nevetôk
15. Füst Milán: Versek
16. Galgóczy Erzsébet elbeszélései
17. Gelléri Andor Endre elbeszélései
18. Hajnóczy Péter elbeszélései
19. Heltai Jenô: A 111-es
20. Heltai Jenô:
Family Hotel–Kiskirályok
21. Hunyady Sándor elbeszélései
22. Illés Endre: Belvárosi karácsony
23. Illyés Gyula: Puszták népe
24. Illyés Gyula: Ebéd a kastélyban
25. Illyés Gyula: Versek
26. Jékely Zoltán: Versek
27. Jókai Mór: A lôcsei fehér asszony
28. Jókai Mór: Egy magyar nábob
29. Jókai Mór: Elbeszélések I.
30. Jókai Mór: Elbeszélések II.

31. Jókai Mór: És mégis mozog a Föld
32. Jókai Mór: Szabadság a hó alatt
33. Jókai Mór: Válogatott kisregények
34. József Attila: Versek
35. Juhász Gyula: Versek
36. Kaffka Margit: Hangyaboly
37. Kaffka Margit: Színek és évek
38. Karinthy Frigyes elbeszélései
39. Karinthy Frigyes: Könnyed társalgás
40. Krinthy Frigyes: Tanár úr kérem
41. Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója
42. Kemény Zsigmond: Zord idôk I.
43. Kemény Zsigmond: Zord idôk II.
44. Kodolányi János elbeszélései
45. Kolozsvári Grandpierre Emil:
A boldogtalanság mûvészete
46. Kolozsvári Grandpierre Emil:
Elbeszélések
47. Kormos István: Versek
48. Kosztolányi Dezsô: Elbeszélések I.
49. Kosztolányi Dezsô: Elbeszélések II.
50. Kosztolányi Dezsô: Esti Kornél
51. Kosztolányi Dezsô:
Néró, a véres költô
52. Krúdy Gyula: Asszonyságok díja
53. Krúdy Gyula: Válogatott kisregények
54. Krúdy Gyula:
Válogatott elbeszélések I.
55. Krúdy Gyula:
Válogatott elbeszélések II.
56. Krúdy Gyula: Vörös postakocsi
57. Lovik Károly: Elbeszélések
58. Madách Imre: Mózes
59. Mándy Iván: Fabulya feleségei (A
Holnap Kiadóval közösen)
60. Mikes Kelemen:
Törökországi levelek
61. Mikszáth Kálmán: Különös házasság
62. Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász
63. Mikszáth Kálmán:  Válogatott elbe-
szélések I.
64. Mikszáth Kálmán:  Válogatott elbe-
szélések II.
65. Mikszáth Kálmán: Válogatott kis-
regények
66. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
67. Molnár Ferenc:
Egy gazdátlan csónak

68. Molnár Ferenc: Játék a kastélyban
69. Móra Ferenc: Ének a búzamezôkrôl
70. Móricz Zsigmond: Árvácska
71. Móricz Zsigmond: Az Isten háta
mögött
72. Móricz Zsigmond: Forró mezôk
73. Móricz Zsigmond: Pillangó
74. Móricz Zsigmond: Válogatott elbe-
szélések
75. Móricz Zsigmond: Válogatott kis-
regények
76. Nagy Lajos: Elbeszélések
77. Nagy Lajos:
Budapest Nagykávéház
78. Nagy Lajos: Kiskunhalom 
79. Nagy László: Versek
80. Nemes Nagy Ágnes: Versek
81. Németh László: Gyász
82. Petôfi Sándor: A helység kalapácsa
83. Petôfi Sándor: Az apostol
84. Petôfi Sándor: János vitéz
85. Petôfi Sándor: Versek
86. Pilinszky János: Versek
87. Radnóti Miklós: Versek
88. Szabó Dezsô: Elbeszélések
89. Szabó István elbeszélései
90. Szabó Lôrinc: Versek
91. Szabó Pál: Talpalatnyi föld
92. Szabó  Zoltán: Szerelmes földrajz
93. Szerb Antal: A fehér mágus
94. Szép Ernô: Versek
95. Tamási Áron: Bölcsô és bagoly
96. Tersánszky Józsi Jenô: Egy ceruza
története
97. Tersánszky Józsi Jenô: Elbeszélések
98. Tersánszky Józsi Jenô:
A margarétás dal
99. Tóth Árpád: Versek
100. Tömörkény István: Elbeszélések
101. Tömörkény István: Csata a kato-
nával
102. Török Gyula: Ikrek
103. Török Sándor: Életem kész regény
104. Vas István: Versek
105. Vörösmarty Mihály: Versek

A Mil lenniumi Könyvtár  tervezett  kötetei

– Regényt, novellát említ. Arra
utal ezzel, hogy dráma, tanulmány,
esszé, riport, szociográfia, netán
nagy írók remek publicisztikája nem
kerülhet a sorozatba? Pedig nélkülük
aligha lehet hiteles irodalmunk még-
oly szemelvényes bemutatása...

– Nem könnyû erre a kérdésre
válaszolni. Mert, tegyük fel, van,
aki úgy olvassa Petôfit, Aranyt,
mint a Bibliát. Akkor nem való-
színû, hogy éppen a kiadó – bár-
mily gondos és értékérzékeny –
válogatására kíváncsi, hanem
nyilvánvalóan könyvespolcán
akarja tudni a költôk teljes élet-
mûvét. Ráadásul megköt ben-
nünket a sorozat köteteinek
tíz–tizenkét szerzôi íves terjedel-
me. Ez azonban nem akadá-
lyozza meg a kiadót abban,

hogy önálló egységet képezô al-
kotásokat (például: Bánk bán,
Az ember tragédiája, Csongor és
Tünde, János vitéz, Toldi triló-
gia) közreadjon. De egyéb mûfa-
jokban sem kötjük meg eleve a
kezünket. Rugalmasság, jó ér-
telmû prakticizmus vezérli a so-
rozat szerkesztését. Majd meg-
látjuk, mire lesz szükség, le-
hetôség.

– Eszerint a klasszikus szó értelme-
zése sem kíván ezúttal esztétikai bí-
belôdést...

– Itt nem a támadhatatlan
meghatározások fontosak. Lite-
ratúránk régi nagy mûvei kiállták
az idô próbáját. És persze, ügye-
lünk arra, hogy olyan könyveket
kínáljunk, amelyeket jó olvasni.
E tekintetben nincs nehéz dol-

gunk, hiszen – noha ennek okát
az irodalomtudomány még
nemigen boncolta – a legna-
gyobb alkotások a szó legneme-
sebb értelmében mindig olvas-
mányosak.

– Végezetül: mikor, milyen köte-
tekkel indul az új Millenniumi
Könyvtár? És jól sejtem-e: ha sikeres
lesz, nem fejezik be a százötvenedik
kötettel?

– Április végén kívánjuk kézbe
adni sorozatunk elsô négy darab-
ját. Füst Milán Nevetôk, Nagy
Lajos Kiskunhalom, Heltai Jenô
A 111-es címû alkotását, vala-
mint Cholnoky László Bertalan
éjszakája címû kisregényét. Köz-
ismert mûveket tehát, és az utób-
bi, méltatlaul elfeledett, Doszto-
jevszkijhoz mérhetô nagy író, jel-

legzetes magyar ködlovag reme-
két. Minden kötethez rövid utó-
szót fûzünk, amely az író élet-
mûvét, szellemi útját ismerteti.
Ezek megfogalmazásában elérhe-
tetlen példánk: Szerb Antal. Kis
ajánló bibliográfia segítheti majd
azokat, akik mélyebben ér-
deklôdnek az adott szerzô iránt.
Ami pedig a sorozat távolabbi
jövôjét illeti: természetesen biza-
kodunk. És lelkünk mélyén re-
méljük, az ezerötszázadik kötet
után sem kell majd abbahagyni.
S a bennünket követô szer-
kesztôk talán majd ma még meg
sem írt klasszikus mûveket illesz-
tenek a régiekhez.

(nádor)
Az interjú még márciusban készült
– A szerk. megj.
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Könyvhét: – A közkönyv-
tárak megjelenése óta – mind a
legutóbbi idôkig – a könyvtáro-
sokra igen nagy felelôsség há-
rult. Az információs forradal-
mat követôen csökkenni látszik
a könyvtárak, a könyvtárosok
szerepe. A számítógép elterjedé-
sével napról napra nô azok
száma, akik „más úton” jutnak
szakmai és egyéb információk-
hoz, olyanokhoz is, amelyek
után eddig könyvtárakban ku-
tattak. Az utóbbi években folya-
matosan alakulnak át az olva-
sói szokások is,  s ehhez iga-
zodva átalakul a könyvtárat
használók köre, a könyvtárosok
közvetítô szerepe is.
Gereben Ferenc: – Való-

ban megváltozott a szere-
pük. Olvasásszociológiai fel-
mérésekbôl tudjuk, hogy
manapság csak minden ötö-
dik könyv kerül könyvtáros
közvetítésével olvasói kézbe
és minden hatodik felnôtt
jár – gyakrabban, vagy rit-
kábban – könyvtárba. A
könyvtárlátogatók egy része
nem elsôsorban könyvet
akar kölcsönözni, amikor
bemegy egy könyvtárba, ha-
nem annak egyéb szolgálta-
tásait (fénymásolás, videoka-
zetták kölcsönzése stb.) ve-
szi igénybe. Míg a szépiroda-
lom iránti érdeklôdô könyv-
tárlátogatók száma csökken
(a legnagyobb „kölcsön-
könyv-fogyasztók” a nyugdí-

jasok), addig az „aktív” ko-
rúak körében nôtt a szak-
könyvtárak szolgáltatásai
iránti kereslet.
Könyvhét: – A fenti té-

nyekbôl arra lehet következtetni,
hogy míg – akár egy évtizede is
– a könyvtárosnak elismerten
érték- és ízlésformáló szerepe
volt, addig ma inkább a szol-
gáltató szerepben látják szívesen
ôket a könyvtárlátogatók.
Gereben Ferenc: – Aki

anyagilag megengedheti ma-
gának, saját könyvtárat
gyûjt, ezért nem jár könyv-
tárba, mások leginkább a
szakkönyvtárakat keresik fel.
Egy felmérés tanúsága sze-
rint a társadalom egyötödé-
nek fogalma sincs arról, „mi
fán terem a könyvtáros”, s
mi várható el tôle? Ez a tájé-
kozatlanság jelzi, hogy a vá-
laszadók nem veszik igénybe
a könyvtári szolgáltatásokat.
Ezeknek az embereknek a
nagy része iskolázatlan.
Az érdemi választ adók a

könyvtáros meghatározó tu-
lajdonságaként említik az e
hivatást gyakorlók tájéko-
zottságát, olvasottságát. A
könyvtárba járók közül az
alacsony iskolázottságúak a
könyvtárosokat mûveltek-
nek, az értelmiségi válasz-
adók viszont csak „olvasot-
taknak” tartják. Érdekes,
hogy a megkérdezettek
többsége még mindig el-

várja: a könyvtáros segítsen
eligazodni az elolvasásra ér-
demes mûvek között, azaz
elismeri annak kultúraközve-
títô szerepét. A felmérésben
részt vevôk kisebb hányada
ennél az orientáló és közve-
títô szerepnél nagyobb je-
lentôséget tulajdonít a szol-
gáltató szerepnek, azaz nem
tart igényt a szakember „be-
folyására”, csupán arra, hogy
– elvárásainak megfelelôen –
„kiszolgálják”. A felmérés ér-
dekessége, hogy azok a keve-
sek, akik a könyvtárostól el-
várják az empátiát, a segítô
kapcsolatra való képességet,
nem szorulnak rá erre a se-
gítségre, míg azok a sokak,
akik rászorulnának, nem
tudják megfogalmazni ilyen
irányú igényeiket.
Egyre több jel utal arra,

hogy a könyvtáraknak is
részt kell venniük a jövôben
a társadalmi traumák „fel-
dolgozásában”, hiszen a kul-
turálisan is, egzisztenciálisan
is peremre sodródott embe-
rek – ha például nincsenek
otthon könyveik, nincs az
otthonukban például egy sa-
rok, egy asztal, ahova leül-
hetnek tanulni, olvasni stb.
–, valóban szellemi és ér-
zelmi támaszra lelhetnének
a könyvtárosokban, szellemi
„óvóhelyre” a könyvtárak-
ban. Ha mi, elméleti szak-
emberek emberarcú kultúra-
közvetítésrôl beszélünk,
ilyen „szolgáltatásokra” is
gondolunk...
Könyvhét: – Ha jól sej-

tem, akkor viszont ezek az em-
berek sorolhatók a társada-
lomnak abba – a felmérés sze-
rinti – egyötödébe, akiknek fo-
galmuk sincs arról, miben le-
het segítségükre a könyvtár, a
könyvtáros... Lehet, hogy be
sem mernek menni, lehet, hogy
már a tagdíjat, kölcsönzési dí-
jat sem tudják kifizetni....

A közmûvelôdésben a hetve-
nes években ment végbe egy for-
dulat: megjelent a „nyitott
ház”-jellegû népmûvelés. A
mûvelôdési házak kinyitották a
kapuikat, ki-ki megtalálhatta
azt, amire szüksége volt, a tár-
saságtól a tanfolyamig, az in-
formációtól a kiállításig...
Gereben Ferenc: – A

könyvtáraknak is egyre nyi-
tottabb intézményekké kell
válniuk a jövôben, s erre fel
kell készíteni a könyvtároso-
kat. A szakma ilyen irányú
„menedzselése” fokozatosan
történik, hiszen az ifjú
könyvtárosgenerációk már
tanulják, hogyan kell kultu-
ráltan kommunikálni, ho-
gyan lehet a kultúraközvetí-
tést még emberarcúbbá
tenni úgy, hogy a könyvtáro-
sok szellemi felkészítése is
lépést tartson a megnöveke-
dett követelményekkel, s az
információrobbanás nyo-
mán támadt kihívásokkal.
Természetesen nem mon-
dunk és nem mondhatunk le
az értékformáló, iránymu-
tató szereprôl sem, amely az
utóbbi évtizedekben – mint
már említettem – megle-
hetôsen megkopott. Az
orientáló szereprôl már csak
azért sem mondhatunk le –
még a számítógépes adathor-
dozók korában sem –, mert
az összefüggéseket csak a jól
képzett szakember képes
„összerakni” a különféle in-
formációkból, csak ô tudja
az információval elhalmo-
zott, ám azok között válo-
gatni képtelen könyvtárláto-
gatót „eligazítani”. Egyéb-
ként – a mai információ-
dömpingben – ez is a könyv-
táros szakma pótolhatatlan-
sága, arculatának és az intéz-
mények arculatának átfor-
málása mellett szól...

– tpi

A KÖZVETÍTÔK ALAKVÁLTOZÁSA
Az idei Könyvfesztivál programkínálatában a
könyvet szeretôk éppúgy megtalálták a nekik
valót – gondoljunk csak a neves írókkal, könyv-
kiadó mûhelyekkel való találkozókra –, mint a
könyvszakma bennfentesei. Ez utóbbiak dispu-
tái gyakran olyan jelenségekre, olyan változá-
sokra hívták fel a figyelmet, amelyek hatása
alól, mi, laikusok sem vonhatjuk ki magukat.
Gereben Ferenc mûvelôdésszociológus, egye-
temi docens az egyik résztvevôje volt annak a
szakmai beszélgetésnek, amelynek témája: – az
emberarcú kultúraközvetítés szerepe a jelen-
ben és a jövôben.
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– Ha nem Ön volna Lengyel Péter, ér-
deklôdne-e Lengyel Péter mûvei iránt?

– Igen. Olyat írok, amilyet olvasni
szeretnék. Csak olyat. Másképpen nem
lehet – mondjuk úgy, a hozzám ha-
sonló alkatú szerzô esetében. Úgy kép-
zelem, amióta elôször könyvet vettem
a kezembe, hogy a lehetséges dimen-
ziók valamelyikében, diófa burkolatú
könyvtárszobában ott van az eszményi
regény. Azt keressük a polcokon. Ha
leülök a munkámhoz, azon vagyok,
hogy minél jobban megközelítsem.
Mindenki úgy ír. Az az egy, eszményi
mindenkinek más, annyi van belôle,
ahányan vagyunk. E téren az, hogy ol-
vasó vagy író, nem különbség.

– Pályája szokatlanul indult: itthon
még nem ismerték, amikor 1966-ban
megnyerte a PEN nemzetközi novellapá-
lyázatát. Abban a zárt világban, mely-
ben még egy-egy írás külföldre küldése is
nehézségekbe ütközött, Önnek hogyan si-
került áttörnie a falakat?

– Postára adtam a novellát. Még nem
volt szamizdat, és amennyire tudom,
nem küldtek kéziratot külföldre. Azok
meg még nem vigyáztak. Voltak itt fur-
csa dolgok, ha egy világ rendje képte-
len egészében, akkor képtelen a részle-
teiben is. A forradalom után a magyar
P. E. N. elnöke és fôtitkára a Fôpostán
adta fel a táviratokat, a demokráciákat
mozgósították, hogy megmentsék a
halálra ítélt Gáli Józsefet és Obersovsz-
ky Gyulát. Kifizették a szódíjat, mond-
juk, hét forint hatvan, mentek a távira-
tok. Megmentették, jött a smasszer a
siralomházba, diadalmasan lobogtatta
a lapot: „Kegyelmet kaptunk!” Az volt
az elsô pályázat életemben. Valóságos,
jeligés. Fôleg nem akarták megmon-
dani, hogy mit írjon a pályázó. Sokan

kiröhögtek késôbb, hogy nem kérek
Móricz Zsigmond-ösztöndíjat. Nem
tehettem, az munkás-parasztregényre
(versre, etc.) szólt. Én meg olyat nem
írok, haladó értelmiségit sem, csak re-
gényt, mint az állat. Egy éven át dol-
gozhattam volna pedig zavartalanul. A
hír után a P.E.N.-díjas novellát elkérte
a Kortárs, és nem közölte. Egy másikat
inkább. Nagy ravaszul aláírták, hogy L.
P. megnyerte a díjat, nemzetközi, és az
olvasókban föl sem merült, hogy nem
az az elbeszélés áll a csillag felett.

– Igazi fölfedezése ezt követôen további ti-
zenkét évig váratott magára, de az 1978-
ban megjelent Cseréptörés akkora siker lett,
melyre máig sincs túl sok hasonló példa.
Nemcsak arra gondolok, hogy több kiadást
ért meg, de a szûkebb szakma és az olvasók
egyaránt meghatározó mûként értékelték ezt
a regényt. Ennyi idô távolából Ön minek
tulajdonítja regénye kivételes hatását és
visszhangját?

– Váratott, váratott a sors ekcémás
keze, a kultúrába lebukott elvtárs –
alezredesi rangban, mint beszélték –
aki tíz évre sikeresen betiltotta a Mel-
lékszereplôk címû könyvemet. Nem
ismerôs? A nagykutya a könyvet,
színházat, szobrot légynek látja, rá-
szállt az orrára, csiklandoz, zizeg,
idegesítô. Leadja, magán-feudum-
ként, mindig a még nála is tekintély-
elvûbb figuráknak. Hogy a Cseréptö-
rést miért szeretik? Ebben a kérdés-
ben nem vagyok illetékes. Talán nem
volnék egészen tárgyilagos és kívülál-
ló. Jó, hogy szeretik, azért van –
azért tudtam dolgozni azon az évti-
zeden át, amikor egy amatôr szakács-
könyvrôl is az jutott eszembe, hogy
mindenkinek lehet könyve, csak ne-
kem nem.

– Életrajzának egyik különös mellék-
szála, hogy tizenhárom éven át a villanyúj-
ság munkatársa volt. Íróként hogy viselte el
ennek a nyilván lélekölô segédmunkának a
körülményeit?

– Az életem legjobb állása. Becsületes
zsákolás, a segédmunkák általában
olyanok. A magam munkanélküliség-
változata. Kis gyerekeim voltak, én
meg telhetetlen, mindent akartam, élni
és szabadnak maradni. Akkor is. Nem
élek abból, amit írok. Nem gondolok
arra, hogy megjelenik-e, amin dolgo-
zom. Megküzdeni kettôért kellett,
hogy elô ne léptessenek már, mondjuk,
fôszerk. h.-nek a Magyar Nyelvôrhöz –
fenyegetett. És hogy ki ne rúgjanak –
megvolt rá a felterjesztés, miután a
négyszáz lapot kiadó óriásvállalat egyik
igazgatója a lakásomon csöngetett be,
hogy kéziratot kérjen a Mozgó Világ
kalóz-számába. Vállalati érdek, szer-
keszti maga a vezérigazgató, vállalati ér-
dek! (Amikor kidobták a szerkesztôket,
párthatározatra, és úgy csináltak,
mintha utána is létezne a lap.) Folytat-
tam a porszívózást, és nem adtam. A
héten jártam a villanyújságnál, minôsé-
gi borokat árulnak a kapu alatti szobá-
ban, méregdrágán.

– Dolgozott színházban is, de tudtunkkal
a dramatikus mûfajok sosem kísértették
meg, még kirándulni se próbált ezek bár-
mely változatába. Keressük ennek okát a
Cseréptörésbôl ismerôs, lehangoló élmé-
nyekben?

– A reménybeli élményhez az életrajz
nem kulcs, és az élethez a regény nem
kotta. Minden munkahely lehangoló
volt az egész országban, ha valakinek
kényes az orra. A zsákolás a legkevésbé.
Csak a regény érdekelt, ott minden az
én munkám és az én felelôsségem. Al-

kati, nyilván, a drámákat mások írják.
Azért dolgoztam a Madáchban, mert
ott kerestek dramaturggyakornokot, aki
olvas néhány idegen nyelven is. Én meg
a fejembe vettem, hogy lakni fogok, s
az ilyen különcködés akkor is megfizet-
hetetlen volt. Az egyetem mellett dra-
maturgoskodtam, és fordítottam öt
vagy hat kötetet, prózát. A végére lett
35 négyzetméter, volt hova születniük a
gyerekeknek.

– A rendszerváltás elôtti, alatti és közvet-
len utáni idôk élményeit egy szokatlan
„nem-regény” megjelölésû, de naplónak is
rendhagyó kötetben örökítette meg. Ennek
lesz-e valaha folytatása?

– A sors ezer rejtelem, de nem va-
lószínû. Egyszeri alkalom volt ez a
három év, amelyet a könyv követ.
Legközelebb akkor lesz ilyen, amikor
a következô tatár, török, német,
orosz – nem kívánt törlendô, a jövô
hozzáadandó – birodalom felhagy a
szülôföldem megszállásával.

– Harminchárom év alatt nyolc kötete je-
lent meg. (A régiek további kiadását nem
számítva.) Legutóbbi könyve óta is eltelt
hat esztendô, de ha szépprózában számo-
lunk, tíznél is több. A Macskakô, mely új
szín, új hang volt munkásságában, szintén
hosszú idôn át érlelôdött. Lehetséges, hogy
most is olyan alkotás kerül ki a mûhelyébôl,
amely meglepetést okoz a Lengyel Péter-
mûvek ismerôinek?

– Nem vagyok gyors munkás. Min-
den hencegés nélkül. Az írás nem
mennyiségi kérdés. Ennél azért gyor-
sabban szeretnék a végére jutni egy-egy
könyvnek. Elôre még hogy mondjak
bármit? Babona vagy munkamódszer,
nem beszélek arról, ami nincs kész.
Azaz, annyit mégis, olvasóimnak,
hogy dolgozom. Amennyit lehetséges.

Az én gyerekkoromban még házmeste-
rek voltak és viceházmesterek. Késôbb a
házmesterek degradálónak, rangon aluli-
nak tartották a házmester megszólítást,
és elôléptették magukat házfelügye-
lôkké. Hogy a felügyelô miért elô-
kelôbb, mint a mester, rejtély, Michel-
angelo annak idején nem szégyellte,
hogy ô a Mester, (még régebben Jézus
sem, de ôt ne keverjük bele e laikus té-
mába). Michelangelo eléggé meghök-
kent volna, ha felügyelônek nevezte
volna valaki, azt gondolta volna az il-
letôrôl, hogy megbolondult.
Az Egyesült Államok alelnöke a „vice-
president”. Próbálná valaki mondjuk Lá-
nyi Zsolt alelnök urat vice-elnök úrnak
szólítani! A hagyományos magyar
elôkelôség utáni vágyakozás közvetkez-
tében szûnt meg például a borbély szó
nyelvünkben, mely egykor férfifodrászt
jelentett és francia–német közvetítéssel
etimológiailag a latin „barbus” (a. m.
szakáll) szóra vezethetô vissza. A barbár

szó is innen ered: „barbarus” latinul sza-
kállast jelentett, és minthogy a rómaiak
borotváltoztak, a barbarusok: a germán
és egyéb nem római népek lettek a BAR-
BÁROK. Ma már a fodrászatok elôsze-

retettel írják ki cégtábláikra, hogy „haj-
stúdió”, a manikûrösök, hogy „köröm-
stúdió”, ami mégiscsak másképp hat,
nemde?
A közönséges „spenót” helyett az
elôkelôbb „paraj” szót használja nem-
csak a hivatalos nyelv, de a piaci kofa is:
és az igazolná e finomkodást, hogy a
spenót a német Spinatból ered. (Pfúj!)

Csakhogy a paraj se nagyon finnugor
eredetû ám, az meg a szláv „proj” (jelen-
tése spenót) szó átvétele, mint ahogy a
ganaj, gané szavunk is a szláv „gnoj”-ból
ered, éppúgy mint a jiddis „ganef”.

De elôkelôsködésbôl nekem a csúcs a
tepertô. Én csak töpörtyût eszem, de
hiába, töpörtyût nem árulnak e kis ha-
zában sehol, csak tepertôt. A töpörtyû
a töpik, a töpörödik, töpped stb.
igébôl származik (eredete ismeretlen)
a „-tyú, -tyû” névszóképzô segítségé-
vel. Ebbe a bokorba tartozik a törpe
szavunk is. Eredetileg a töpre szóból,

hangátvetéssel (pr–rp). Úgy képezzük,
mint a dugattyú, pörgettyû, röp-
pentyû, pattantyú, sarkantyú, kesztyû
stb. szavunkat. A „teper” is létezô ige,
de a „-tô” nemlétezô képzô. Próbáljuk
ki: a teper–tepertô analógiájára: vakar-
tó, hevertô, akartó, kevertô stb. Stim-
mel? Nem stimmel. Egyébként a te-
pertô szó jelentéstanilag sem lehet a
teper (fgr. er) ige származéka. Mi ez az
ôrület, ki találta ki a tepertô szót?
Senki. Ritka alakváltozata a töpör-
tyûnek. Mint a seper a söpörnek, a kever
a kavarnak, az a vakarnak, csak ritkább.
Valamilyen elfeledett tájnyelvi szó, amit
azonban a précieux magyar ízlés
elôkelôbbnek tartott a póri töpörtyû el-
nevezésnél, és természetes, hogy ez vált
hivatalossá.
A HIVATAL nyelvének muszáj elválnia
a köznyelvtôl, mert mi adhatná meg
más a HIVATAL rangját?
Tán eredményes tevékenysége? Ugyan,
ne gyerekeskedjünk már...

ÍÍRRÓÓFFAAGGGGAATTÓÓ
„– Egy árva sorát sem olvastam! – kiáltott fel idegesen a látogató.
– Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam?
– Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektôl olvastam? – legyintett a jövevény. –

Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja meg maga: jók a versei?”
(Bulgakov: A Mester és Margarita)

Nádra Valéria Lengyel  Pétertm e g k é r d e z t e

Kertész Ákos

T ö p ö r t y û
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– Hogyan került kapcsolatba a kiadó ezzel a nagyszabású vállalko-
zással? 

– Az ötletet Elbert Márta, a Fekete Doboz Alapítvány vezetôje
vetette föl, ô tett javaslatot a dokumentumok kibocsátására,
ami elég különleges kezdeményezésnek számított a Magvetô te-
vékenységében. Noha az ilyen kötet nem a mi  profilunk, volt
már hasonló jellegû kiadványunk, Kenedi János Kis állambiz-
tonsági olvasókönyve. Azonnal igent mondtam Elbert Márta
ajánlatára is. Tíz év telt el az EKA megalakulása óta. Ez már tör-
ténelmi mértékkel mérve is legalább egy szempillantásnyi idô
ahhoz, hogy a dokumentumok tanulsággal szolgáljanak: az el-
lenzéki és a nemzeti kerekasztal-tanácskozásokon szereplôk kö-
zül néhányan eltûntek, néhányan új politikai szerepben jelen-
keztek. Az aktualitást fokozza, hogy sok minden elfelejtôdött a
rendszerváltás során, aminek emlékezetbe kellene vésôdnie, és
maradtak fehér foltok, amelyekrôl jó, ha minél több informá-
ciója van a társadalomnak. Természetesen rögtön számba vet-
tük, hogy milyen támogatókat lehet keresni. Ez a vállalkozás
nagy volumenû, finanszírozandó.

– Pusztán a terjedeleme miatt lett olyan költséges ez a kiadvány? 
– Nem tudtuk elôre, hogy voltaképpen mekkora anyagot

kell átnézni, rendszerezni, összegyûjteni és megszerkeszteni.
Alapvetôen a Fekete Doboz által forgatott videofelvételek
közlése volt a cél. Azt mindenki tudta, hogy ez nem teljes,
még hangfelvételek és jegyzôkönyvek egészítik ki, de az csu-
pán késôbb vált nyilvánvalóvá, hogy nem túlzás az eredetileg
csak munkacímnek szánt meghatározás: a rendszerváltás for-
gatókönyvének lejegyzésére vállalkoztunk. A költségek emel-
kedése már a szerkesztôk honorálásánál kezdôdött, s nem in-
dokolatlanul. Maguk sem tudták, mire vállalkoznak, de hatal-
mas, emberfeletti munkát végeztek. Nem vagyok szakértô
ezen a területen, hiszen nem társadalomtudományi vagy tu-
dományos kiadó a miénk, de hozzáértô vélemények szerint a
hat szerkesztô annyi munkát végzett el kilenc hónap alatt,
mint  amennyihez más, szokásos esetben három esztendô
kellene. Aztán négy, egyenként hatszáz oldalas kötet kereke-
dett a dokumentumokból, nyomdai elôkészítésük, és sokszo-
rosításuk tetemes összeget kívánt.

–  Hol találtak támogatókra?
– Legelôször a Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támoga-

tásra jelentkeztünk. A kuratórium méltányolta  a feladat hord-
erejét. Az eredeti tervek szerint a könyv hét kötetbôl állt volna,
azután a késôbbiekben úgy alakult, hogy mi most erre a négy
kötetre vállalkoztunk, mert egy ilyen pályázatnál  elôzetes költ-
ségvetést  kérnek, annak megjelölésével, hogy milyen terje-
delmû lesz a mû és határidôre be kell fejezni a munkát.  Úgy

tettünk a pályázat benyújtásakor, mintha tudnánk, mire vállal-
kozunk, de ez ugrás volt a sötétbe. Késôbb alkalmazkodni kel-
lett ahhoz, amit az anyag diktált. Rögtön támogatásért folya-
modtunk a Soros Alapítványhoz is, amely ösztöndíjat adott a
szerkesztôknek s az utolsó fázisban még azzal is segítette a
megjelenést, hogy az Olvasóbarát könyvtámogatási pályáza-
ton  tekintélyesnek nevezhetô mennyiséget vásárolt a mûbôl
könyvtáraknak. 

– Hogyan vélekedett Ön egy évtizede a kerekasztal megalakulásá-
ról, és változtattak-e valamit a véleményén a most megismert doku-
mentumok?

–  Emlékszem, hogy noha soha nem voltam nagy rádiózó, ak-
kor létfontosságúnak tartottam, hogy egyetlen este se mu-
lasszam el a Krónikát. Soha nem voltam tagja semmilyen párt-
nak, de a szimpátiám a rendszerváltóké volt. Úgy éreztem,
hogy történik  körülöttünk valami nagyszerû,  amitôl a gyere-
keim számára a jövô emberibb lehet. A most elolvasott doku-
mentumrészletek alátámasztották ezt. Idôközben persze meg-
változott a véleményem a politikusokról, ma már sokkal in-
kább szakemberekként látom ôket. Ezért nem ért meglepetés,
amikor tíz év elôtti megnyilatkozásaikkal szembesültem. Egy-
egy szereplô azóta módosult vagy jelentéktelenné vált, esetleg
jóslatnak bizonyult véleménye, némelyek eltûnése a közfigye-
lem elôterébôl szintén azt tanúsítja, hogy ez egy szakma a sok
közül. Mivel színházi ember is vagyok, engem örömmel tölt el,
ha egy párbeszédbôl a helyzet drámaiságára lehet következ-
tetni, mint ahogyan az ezúttal is történt. Ezek ugyanis olyan
szövegek, amelyek  az élôbeszéd illúzióját keltik, mert csak
annyiban szerkesztették ôket, amennyiben ez megfelel az álta-
lános levéltári és történészi gyakorlatnak. Csak a nyilvánvaló
nyelvbotlásokat, logikátlanságokat hagyták ki. A lényegében
betûhív szövegek közvetítik a feszültséget, a csalódásokat, a bi-
zalmatlanságokat, meglepetéseket, amelyek ott, azokban a szo-
bákban jelen voltak.

– Nem zárolták  a személyiségi jogok védelme miatt az anyagot? 
– Nem, mert az adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint az

üléseken való megnyilvánulások közszereplésnek minôsülnek,
így a szöveg közzététele nem érint személyiségi jogokat. A film,
az arckép bemutatása viszont már bonyodalmakat kelthetne. 

– Akik azóta följebb emelkedtek a ranglétrán, nem tartottak-e igényt
arra, hogy elôzetesen lássák a szövegüket?

– Úgy gondolom, hogy ez az idôbe sem fért volna bele, de
nem is jelentkeztek ilyesfajta igénnyel.

– A hét kötetbôl négy lett. Mikorra várható a folytatás?
– A negyedik kötet  a szerkesztôk által fordulópontnak minô-

sített  1989. szeptember 18-ával zárul.  A folytatás még több do-
kumentummal, fotóillusztrációkkal és tanulmányokkal, vala-
mint sajtódokumentumokkal kiegészítve egy másik kiadónál
fog megjelenni. Azt hiszem, helyénvaló, ha ez a vállalkozás
olyan szerkesztôségben készül el, amelynek a társadalomtudo-
mányokhoz több köze van, mint nekünk. Mi pedig maradunk
a kortárs magyar és külföldi irodalomnál és ha kirándulunk is a
társadalomtudományok területére, azt csak esszészerû mûvek-
kel tesszük, mint eddig is a Lassuló idô sorozatban. 

Mátraházi Zsuzsa

Emberfeletti munkát végeztek a szerkesztôk
Morcsányi  Géza az E l lenzéki  Kerekasztal -dokumentumokról    

Az egy évtizedes múltra visszatekintô
Ellenzéki Kerekasztal kinyomtatott
anyagával meglepô módon nem vala-
mely, társadalomtudományokra sza-
kosodott könyvkiadó, hanem a Mag-
vetô jelenkezett, amelynek igazgatójá-
val, Morcsányi Gézával beszélgettem.
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Egy irodalmi sötétkamra föltárul

O l v a s ó s z e m ü v e g

Hadd áruljam el egy apró titkomat:
régóta úgy vagyok Ady újságcikkei-
nek tizenegy kötetes kritikai kiadásá-
val, mint régebbi korok magyarjai a
Bibliával: rendszeresen abban kere-
sek (és találok) „passzust”. Ez azt je-
lenti, hogy bármirôl kell írnom, ami
századunkban, de még 1919 elôtt
történt, újra meg újra végigböngé-
szem ezeket a köteteket és újra meg
újra elképedek: Ady jóformán min-
denrôl tudott, s amirôl tudott, arról
írt is, ha pedig írt, máig érvényes vi-
szonyítási pontok a gondolatai. Te-
gyem hozzá, hogy ezekben a köte-
tekben – a jegyzetapparátusban –
olyan alapos, részletes, és fôképp
megbízható kortörténet található,
aminek pillanatnyilag párja nincs
Magyarországon. Mindazt pedig
azért bocsátom elôre, mert a sorozat
folytatódott: megjelent (hasonló-
képp gazdag és pontos háttérinfor-
mációkkal ellátva) Ady levelezésé-
nek elsô kötete. Mostantól ez is a
mindig kezem ügyébe esô alap-
mûvek, kézikönyvek közé tartozik:
enélkül sem lehet boldogulni, ha
bármit igazán és komolyan tudni
szeretnénk annak a kornak az éle-
térôl, kulturális viszonyairól, fôbb
és fontos, de homályban maradt fi-
guráiról. Külön öröm, hogy van
folytatása a filológusi szupercsapat-
nak, amely eddig az Ady-életmû
kiadását gondozta. Kovalovszky
Miklós, Varga József, Belia György,
Vezér Erzsébet mellé felzárkózott a
hozzájuk hasonlóan mindent tudó,

s talán még náluk is kritikaibb szigo-
rúságú Vitályos László. Annak pe-
dig, hogy ez az önmagán jóval túl-
mutató jelentôségû (mert nemcsak
Ady miatt korszakos) kiadás a mai
idôkben tovább él, egyszerû a ma-
gyarázata: a köteteket gondozó, jó
bábaként világra segítô Argumen-
tum Kiadó vezetôje, Láng József
maga is az Ady-kutatók legkiválóbb-
jai közül való, szívügyét adja ki te-
hát, amikor az Ady-kritikait kiadja.

Eddig azonban arról szóltam csak,
ami szakmai, tehát az olvasó szem-
pontjából privát ügy. Hanem hát ez
kevés az üdvösséghez – a levelezés
mostani, az 1895 és 1907 között írt
darabokat összegyûjtô kötete más-
tól reveláció. Mondhatja persze va-
laki, hogy mindenféle válogatások
már eddig is hozzáférhetôek voltak,
csakhogy itt megint úgy van, mint a
cikkeknél: a levelek azzal együtt ad-
nak igazi élményt, amit keletkezé-
sük történetérôl, a bennük foglalt
célzások hátterérôl a jegyzetek el-
mondanak. Furcsa, ambivalens ké-
pünk alakul ki arról az emberrôl
(eleinte még inkább emberkérôl),
aki a levelek írója, illetve címzettje.
Ez még az az idôszak, amikor –
mint Jászi Oszkár írja neki köteté-
nek olvasása után – „még épp csak
rátette a lábát a halhatatlanság út-
jára”. Látjuk a gyereket, aki – jó ég
tudja miért – jezsuita szeretne lenni,
aztán szerencsére egy életre elfeled-
kezett róla. Látunk egy kezdô költôt
és kezdô újságírót, akirôl a szemünk

elôtt kopik le a vidékiesség, bájával
és bombasztjaival együtt. Aki bele-
bonyolódik a Léda-kapcsolatba, aki
már ifjan „életre szóló” billogot sze-
rez azzal, hogy dolgozik a darabont-
kormány sajtóirodáján. Látjuk Pá-
rizsban és Pesten, nyomorogva és
bohém pillanatokban, felelôtlenül
és önmaga súlyára, küldetésének
mivoltára mindinkább ráérezve. Ál-
lásért kuncsorogva, pár koronát ku-
nyerálva, publikációs gondok kö-
zött, és idônként – pillanatokra –
„az élet császára” pózában. Már
vannak lelkes barátai és amint nö-
vekszik, támadnak ellenségei is. A
magánélet osztozni kezd leveleiben
a sajtó ügyeivel, majd azzal, ami ne-
künk már irodalomtörténet, Ady-
nak pedig az volt, amit egy levelé-
ben így fogalmaz meg: „Végtelenül
undok, nem is sejtett valóságok
rejtôznek az irodalmi sötétkamrák-
ban”. Látjuk, ahogy megjön a tar-
tása, ahogy ráeszmél (mert eszmél-
tetik), hogy mitôl fontos és mi az,
amit ô csinál. „Kell már, hogy egy
kis vizet zavarjunk itthon” – hívja
haza Ignotus. Mi már tudjuk, hogy
a „kis vízzavarás” mekkora irodalmi
háború, sôt, társadalmi felfordulás
lett. „Úgy el vagyok hagyatva, mint
egy rossz kóbor kutya” – szól a pa-
nasz Révész Bélának, de mi tudjuk,
hogy Adynak olyan barátai voltak,
amilyenekre szegény József Attila
hiába vágyott. És látjuk, amint
megjön az írói öntudata. Radó An-
talnak még ôszintén-szerényen

ajánlgatja prózai kötetét: „Tárcáim-
nak egy része valamelyes mérték-
ben dokumentumszerû. Hozzá-
nyúltam új témákhoz...” De azt is
látjuk, hogy Kiss Józsefnek már épp
ily ôszintén, ám rátartian felel a hí-
vásra: „Olyan Adyt százat kaphat A
Hét, aki nem Ady...” Megható pa-
nasz szól egy 1907 decemberi levél-
ben: a Vér és arany-ból összesen
nyolc (!) szerzôi példányt kapott a
Franklintól. Molnár Ferenc viszont
azt írja neki: „Dicsôség nekem a te
szereteted, aki köztünk legtöbbet
szenvedtél közös fiatalságunkért!”
Mindez így együtt, egyszerre adja ki
a hiteles képet. Azzal kiegészítve,
amit a tôle pártfogást kérô Juhász
Gyulának volt kénytelen vála-
szolni: „Bocsásson meg, hogy
tôlem kell megtudnia, milyen sen-
kik vagyunk ebben az országban...”
A több, mint kilenc évtized, ami
bennünket ettôl a mondattól elvá-
laszt, hirtelen semmivé válik: a nem
Ady nagyságú, de Adyval azonosan
gondolkodó emberek, lám ma is
senkik ebben az országban.

Ady levelezése I. (1895–1907)
Akadémiai Kiadó – Argumentum
Kiadó, Bp., 1998. 650 old., 1300 Ft

Reményik Sándor két háború
közötti költészetünknek a második
világháború után méltatlanul hát-
térbe szorított alakja volt. A
Kolozsvárott most megjelent Em-
lékkönyv, melyet Szôcs Géza
szavaival „1944-ben kezdtek el
szerkeszteni a költô barátai, Járosi
Andor kezdeményezésére”, s „Az
Erdélyi Szépmíves Céh az akkor
kényszerûen félbeszakadt munkát
kívánta befejezni e második em-
lékkönyv kiadásával”. Ha kicsit
megkésve is, de idôben sikerült
pótolni a hiányt ahhoz, hogy újra
felfedezzük Reményik Sándort,
költészetét és különös alakját. Az
emlékkönyv-mûfajnak megfelelôen
nagyrészt kortársak idézik fel a költô
látszólag ellentmondásos személyi-
ségét: egyszerre volt visszahúzódó,
ugyanakkor uralkodó egyéniség.
Csendes szavú, makacs, lelkiis-

meretes és lelkiismeretre felszólító
kemény szavú „ellenálló”, magá-
nyos, akit hatalmas baráti társaság
vett körül, s ha bárhová belépett, a
tekintetek akaratlanul is feléje for-
dultak. Valami távoli rokonság is
érzékelhetô Radnótival, Pilinszky-
vel, távolabbi és közelmúltunk két
meghatározó költôjével. A vissza-
emlékezôk közül kiemelkedik Dr.
Jancsó Elemér nagylélegzetû tanul-
mánya, elemzései, a Reményik
Sándor élete és költészete, mely iro-
dalomtörténészi alapossággal kon-
centrál a témára, mintegy „rehabili-
tálja” az utókor számára is a teljes

életmûvet. Míg Jancsó hangvételére
az objektivitás a jellemzô, sokakra
(Opfermann Ernô György, Voj-
novich Géza, Vita Zsigmond,
Bartalis János, Bíró János, Molter
Károly, Tavaszy Sándor gyászbeszé-
dére) a szubjektív vallomásosság a
meghatározó fogalom. Járosi Andor
Reményik és Rilke azonosságát és
különbségét elemzi, s hallatlanul
érdekes Áprily Lajos A megváltó vers
címû esszéje. A személyes emlékek
– közös gimnáziumi évek, találkozá-
sok, szülôi ház, anyai hatás – mellett
elsônek teszi közzé egy korai,
Krisztus nem támadt fel címû, még

gimnáziumi évei alatt írt Reményik-
verset, és sajátos módon „újratör-
deli”, szabadversformát ad Remé-
nyik korai, rövid, költô prózáinak
(A gyopár bolondja, Hiúság, Ketten
a sötétben, Vágyak), ezzel bizonyít-
va: a versíró költô már ekkor jelen
volt a még szabad- és kötött for-
mában meg nem szólaló, verses
költészetére nem gondoló fiatalem-
berben. Ilyen értô „belelátásra” csak
kevesen képesek, s örülhetünk az
önzetlen költôtárs, Áprily „kísér-
letezô” kedvének. A Reményik
Sándor-emlékkönyv – bízzunk
benne – korszakhatárt is jelent
Reményik újrafelfedezésében, költé-
szete méltó elismerésében.

T. E.

Összegyûjtötte és a szöveget gondozta:
Kisgyörgy Réka. Erdélyi Szépmíves
Céh, Kolozsvár, 1998.

Reményik Sándor

emlékkönyv 



A

cbb
Stílusgyakorlatok

Suzanne West elsô – Virágvölgyi Péter
tolmácsolásában – megjelent szakkönyve, 
a grafikusok, reklámgrafikusok, tipográ-
fusok nélkülözhetetlen alapmûve, amely
mind a professzionális tervezôk, mind 
a laikusok számára – közérthetôen, de 
a téma egészét teljes mélységében átöle-
lôen – áttekintést nyújt az oldaltervezés, 
a layout-design két eltérô módjáról.
Könyve bemutatja a tipográfia és az oldal-
tervezés hagyományos és modern megkö-
zelítését, melyek közül az elsô a renaissance
klasszikus esztétikájának, míg a második 
a német–svájci design-filozófiának 
lenyomata.

A »Stílusgyakorlatok« c. 
mû bolti ára: 8990 Ft.
A könyv megvásárolható 
a nagyobb könyvesboltok-
ban, az Apple viszonteladók-
nál, illetve az Almalapnál. 

További információk:
UR Könyvkiadó és 
Multimédia Stúdió Kft.
1122 Budapest
Városmajor u. 28/a.
Tel./fax: (+361) 2121 721
http://www.ur.hu
e-mail: ur@ur.hu
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Decemberben nyitotta meg a
Bibliofil Kereskedelmi és
Kiadó Kft. Országos Könyves-
bolthálózatának legújabb tag-
ját, a Sopron Plazában talál-
ható 240 nm alapterületû Bib-
liofil Könyv- és Zeneszalont.

Az új könyvesbolt nemcsak a
hálózat legnagyobb és leg-
szebb tagja, hanem a soproni
könyvesboltok között is a leg-
nagyobb, és sokak véleménye
szerint a legszebb üzlet az új
soproni bevásárlóközpontban. 

Az üzlet belsô tere már az új
arculat jegyében lett kiala-
kítva: ez jelenti a korszerû,
esztétikus berendezéseket,
ahol sokkal elônyösebb mó-
don lehet bemutatni a bolt széles kínálatát, de jelenti a tágas,
világos, barátságos környezetet is, ahol mégiscsak elsôsorban egy
könyvesboltban érzi magát az ember, és csak másodsorban egy
nagy bevásárlóközpontban.

Az új arculat legmarkánsabb
eleme, az új logo az ünnepé-
lyes boltnyitás alkalmával lett
bemutatva. Az új arculat az
egész hálózatban folyamato-
san lesz bevezetve az elkövet-
kezô években.
Az ünnepélyes boltnyitást a
Sopron Plaza mûszaki állapota
miatt sajnos decemberben
nem lehetett megtartani, ezért
a kései idôpont.
Az április 1-jén tartott rendez-
vényen Sopron városának ne-
vében Tengerdi Antal alpolgár-
mester adta át jelképesen a bol-
tot a városnak, a könyvszakma
nevében pedig Bart István nyi-
totta meg a könyvesboltot. A

rendezvényen fellépett Gáti Oszkár színmûvész és a soproni Scar-
bancia Fúvószenekar, a nagyközönséget pedig bábszínház és sza-
lonzenekar szórakoztatta a délután folyamán, valamint nyere-
ményjátékokban vehettek részt. 

S z e r e t e t t e l  v á r j u k  Ö n ö k e t
k ö n y v e s b o l t j a i n k b a n !

B i b l i o f i l  –  a  k ö n y v b a r á t .

Ünnepélyes boltnyitás a Sopron Plazában nyílt új Bibliofil Könyv- és Zeneszalonban
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Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

Budapest V., Honvéd u. 5.  (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 332-7357

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

Minden könyvet egy helyrôl!

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049

vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi, 
idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

LLiibbrrii  ssiikkeerrlliissttaa
1999. április 9 – 22.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Vekerdy Tamás:
Kérdezz! Felelek...

– Gyerekekrôl

felnôtteknek

Park Könyvkiadó

5. Hawking, Stephen W.:
Az idô rövid története

Maecenas Könyvek

6. Dr. Kende Péter:
Mik vagytok ti, istenek?

– Orvosi mûhibák

Hibiszkusz Könyvkiadó

7. Jacq, Christian:
A Tutanhamon-ügy

Európa Könyvkiadó

8. Borok könyve

Kossuth Könyvkiadó

9. Soros György:
A globális kapitalizmus

válsága

Scolar Kiadó

10. Toscani, Oliviero:
Reklám, te mosolygó

Park Könyvkiadó

11. Nabokov, Vladimir:
Lolita

Európa Könyvkiadó

12. Korniss Péter:
Magyarország Európa

szívében – angol nyelven

Magyar Könyvklub

13. Erdôs József –
Prileszky Csilla:

Halló, itt Magyarország!

Akadémiai Kiadó

14. Winsor, Kathleen:
Amber

Európa Könyvkiadó

15. Cartographia

Világatlasz

Cartographia

1166..  Berkow, Robert:
MSD orvosi kézikönyv a

családban

Melánia Kiadó

17. A világ nyelvei

Akadémiai Kiadó

18. Eco, Umberto:
A tegnap szigete

Európa Könyvkiadó

19. Világörökségünk –

Az emberiség kincsei

Magyar Könyvklub

20. Fenwick, Elizabeth:
Kismamák nagykönyve

Magyar Könyvklub

Moldova Györg:
A város hercege

Kertek 2000 Kiadó

Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója

Európa Könyvkiadó

Mountain, Alan:
Búvárok kézikönyve
Park Könyvkiadó

1.
2.
3.

■ Képzeljünk el egy húsz év
körüli ifjút a Világ Tetején (Ti-
betben), napközben dalai lá-
maként, istenkirályi trónján
ezerszobás palotájában (Pota-
la), éjjel pedig az ivók, foga-
dók, bordélyok törzsvendége-
ként, aki saját költeményeit
énekli az éjszaka lányainak. Az
ifjú népszerû, istenként tisztelt
uralkodó, s ugyancsak nép-
szerû szeretô, ünnepelt költô.
És nemcsak az éjszaka közön-
sége ünnepli, de ismeri a lhá-
szai piacok dolgos népe is. Ha
fôpapi és uralkodói teendôi
engedik, napközben is álruhát
ölt, s a felhôtlen életû, korhely
költô szerepében megjelenik
az utcákon, a piacokon, s da-
laival itt is elbûvüli hallgatóit.
Az emberek úgy érzik, az ô
nyelvükön, az ô életükrôl
szólnak a versek. Hamarosan
országszerte ismerik és éneklik

a dalokat, Lhászában, a fôvá-
rosban pedig együtt mulatnak
a költôvel. A szerelmi élmé-
nyeirôl olykor nyersen, pro-
fán ôszinteséggel valló ifjúról
nem is sejtik, hogy ô maga a
dalai láma. Sorrendben a ha-
todik, Tibetben minden földi
és égi hatalom egyszemélyes
birtokosa, valójában isten,
Avalokitesvarának, a könyö-
rületesség bodhisszattvájának
háromszáz évvel ezelôtti földi
megtestesülése.

Az ô verseibôl jelent meg
néhány Sári László fordításá-
ban 7. számunkban. A költô
mintegy félszáz költeménye
májusban kötetben is napvi-
lágot lát Lelked szélfútta mad-
ártoll címmel.

A könyv bemutatója az Írók
Boltjában (Bp. VI., Andrássy út
45.) lesz május 19-én, délután
fél 5-kor.

A 6.dalai
láma dalai



12KÖNYV HET´

– Kinek a fejébôl pattant ki ennek a so-
rozatnak az ötlete?

– Jobban örültem volna, ha
mástól kérdezi meg, mert akkor
nem kellene azt mondanom,
hogy az enyémbôl. De hát való-
ban úgy történt, hogy bennem
fogalmazódott meg a sorozat ter-
ve. Viszont volt ennek egy na-
gyon komoly elôzménye, alapja:
az Enciklopédia Humana Egyesü-
let az elmúlt években kiadott egy
CD-ROM-sorozatot. A sorozat-
ból már megjelent három, és a
Kossuth mint forgalmazó jelent
meg ebben a programban. Miu-
tán megnéztem a CD-ROM-okat,
amelyekben hasonló dolgokról
van szó, elmondtam az elképzelé-
seimet Szentpétery Józsefnek, aki
a sorozatnak a fôszerkesztôje.
Pontosan tudjuk: egy CD-ROM
és egy könyv más, de mit gon-
dolna arról, hogyha a CD-ROM
alapanyagaira építve létrehoz-

nánk egy könyvsorozatot. Ezen
elôször meglepôdött, mert ilyes-
mire nem is mertek gondolni,
majd  miután fölvázoltam a
programot, heteken belül döntöt-
tünk, hogy ezt a sorozatot – azt
hiszem, az aktualitásáról nem kell
szót ejteni –, meg fogjuk jelen-
tetni a könyvpiacon.

– Túl vagyunk az elsô kötet  bemuta-
tóján, sôt, a sorozat sikeres rajtján.
Mióta tart a munka és meddig?

– Ez a hatalmas szintézis persze
rendkívül nagy munkát igényel,
ami egy éve folyik, és három év
alatt évenként két kötetet fogunk
kiadni. 2001 októberében fogjuk
befejezni. A minden szempontból
rendkívül gondosan tervezett köte-
tek közel ötszáz oldalasak. Feltehet-
jük a kérdést, mitôl különleges, mi-
tôl egyedi, mitôl érdekes ez a soro-
zat. A válasz viszonylag egyszerû. A
magyar könyvpiacon – hála a jó ég-
nek – nagyon sok, magyar histori-
kát feldolgozó mû található. E
könyv elôdjét, amely hasonló át-
fogó mûvelôdéstörténet volt, gya-
korlatilag hatvan évvel ezelôtt jelen-
tették meg öt kötetben, s az a 20.
század elejéig jutott el. Ennek a –
természetesen  – teljesen friss, új
anyagnak az a különlegessége, hogy
hat kötetben kronologikusan halad

elôre, s mindegyik kötetben több
fejezet található. Ez a logika végig-
vonul valamennyi köteten.  Tehát:
a historika az elsô fejezet, és erre a
láncra fûzzük fel a mûvelôdéstörté-
neti leágazásokat. Külön fejezetben
található az irodalomtörténet, a
mûvészet, a zene, a tánc története,
az egyháztörténet és külön az élet-
mód. Az elsô kötettel – amint látja
– 1301-ig, az Árpád-ház kihalásáig
megyünk el.

– „Az Árpádok világa”, mint a  soro-
zat elsô kötete, jól érzékelhetôen, két mû-
faj sajátosságait tükrözi...

– Szerkesztési szempontból, azt
hiszem, különleges a könyv, amely-
ben több mint 500 kép van. A fô
szöveg mellett, mindig azonos ol-
dalon találhatók a lexikoncímsza-
vak. Tehát a fô szöveg szomszédsá-
gában azonnal olvasható és azono-
sítható egy adott fogalom. A fô szö-
vegben mindig fettel (vastag betûtí-
pussal) jelezzük, hogy ez mint lexi-
kon-címszó is szerepel. Ez persze
sajátos tördelést is jelent. 

– Itt, sajnos, nincsen mód arra,
hogy valamennyi szerzô nevét felsorol-
juk. Mégis: kik fogják össze a szerzôk
munkáját?

– Annyit mindenesetre el kell
mondanom, hogy a szerzôk zömé-
ben 35–50 évesek, és akadémiai in-

tézetekben vagy a felsôoktatásban
dolgoznak. És nagyon elôkelô a lek-
torok névsora: Engel Pál akadémi-
kus, aki kiváló történész, Bóna Ist-
ván professzor, aki a magyar ôstör-
ténet leghivatottabb ismerôje, to-
vábbá Marosi Ernô akadémikus, aki
a hazai mûvészettörténet pápája.

–  Akik megvásárolják a köteteket, a
könyv mellé még valami ajándékot is
kapnak...

– Minden kötethez mellékelünk
CD-ROM-ot. Ennek még formailag
is van egy üzenete, mivel a szloge-
nünk az, hogy a „Múltunkról,
amely nélkül nincs jövô!” Ennek
megjelenítése az ajándék CD-
ROM. A tradicionális megjelenési
formához, a könyvhöz tartozik a jö-
vôt képviselô multimédia. A CD-
ROM nem ismétli meg a könyvet,
hanem  a teljes képanyagot tartal-
mazza, aláírásokkal, a korokhoz
kapcsolódó zenei részletekkel,
nyomtatási lehetôséggel és galéria-
funkcióval. Ez utóbbi azt jelenti, ha
valaki prezentációt kíván készíteni a
képanyagból, azt a saját logikája, a
saját elképzelése szerint rendezheti,
akár kinyomtathatja, vagy akár köz-
vetlenül a CD-ROM-ról egy
elôadást prezentálhat a hallgatói
számára.

Cs. A.

„A Tankönyvkiadó” idén ün-
nepli fennállásának 50. évfor-
dulóját. Nemrég zajlott le a hi-
vatalos megemlékezés, ké-
sôbb – a munkatársak szaktu-
dása, tapasztalata, hûsége
iránti megbecsülést kifeje-
zendô – bensôségesebb ün-
neplésre is sor kerül. A jubi-
leum alkalmából dr. Ábra-
hám Istvánt, a Nemzeti Tan-
könyvkiadó Rt. vezérigazgató-
ját arra kértük, hadd hozzuk
olvasóink tudomására azokat
a fontosabb gondolatait, ame-
lyeket ebbôl a jeles alkalom-
ból megfogalmazni kíván.

– Amikor 1988-ban megpályáz-
tam a kiadóban egy fôszerkesztôi
állást, több ismerôsöm óvott:
miért megyek egy olyan céghez,
ahol semmiféle alkotó jellegû
munka nincs, csak végrehajtói sze-
repkör jut az embernek. Ez lénye-
gében nem volt igaz, mert nagyon
jelentôs alkotások születtek, és
meggyôzôdésem, hogy a magyar
tankönyvek akkoriban sem voltak
rosszak. De tény, hogy egy kötô-
szó megváltoztatásásért is  minisz-
tériumi engedélyt kellett kérni. A
szerzôk, a lektorok, a témakörök

kijelölése is állami monopólium
volt.  Végeredményben tehát nem
a Tankönyvkiadó volt monopol
helyzetben, hanem a tankönyv-
kiadás volt állami monopólium.
Ezt alakította át aztán a rendszer-
változás, és egyúttal  óriási ener-
giákat is felszabadított itt a kiadó-
ban, ahol rengeteg képzett szak-
ember volt mindig is, csak a poli-
tika diktálta ideológiai behatáso-
kat  közvetíteniük kellett a tan-
könyveknek. 

Az emberek többsége – elsôsor-
ban a gyerekeik révén – látja, hogy
jelentôs változás történt a tanköny-
vek világában a 90-es évek elejétôl:
megjelent a tankönyv-piac.  A tan-
könyvek szabad  árasak lettek, és ez-
zel beindult egy olyan verseny,
amelynek a végét még ma sem lát-
juk. Jelenleg a minisztérium hivata-
los tankönyvlistája  160-nál több
tankönyvkiadó termékeit sorolja
föl. És ennél is sokkal több olyan
könyv van, amit az iskolák használ-
nak. Hiszen a Közoktatási Törvény
lehetôvé tette, hogy  tetszôlegesen
válasszanak könyvet. Hogy egy tan-
könyv a listán szerepel, csak annyit
jelent, a pedagógusok tájékozódhat-
nak, mert a könyvet végül is ôk vá-

lasztják. És elvileg a tankönyv-listán
található könyvhöz használható fel
az a költségvetési támogatás, amit
évek óta kapnak az iskolák. 

Amit  még kiemelnék: úgy gon-
doltuk – nemzetközi tapasztalatok
alapján is –, inkább azt célozzuk
meg, hogy ebben a piaci szereplés-
ben egyfajta vezérhajója legyünk a
tankönyvkiadásnak. Nem akartunk
erôszakosan fellépni a konkuren-
seinkkel szemben, még akkor sem,
ha közülük többnél  tapasztaltunk
erôszakosságot. Tavalyelôtt elértük
az 50 %  körüli arányt, tavaly már
egy-két százalékkal feljebb is men-
tünk, de nem akarunk rátelepedni a
tankönyvpiacra. Meggyôzôdésünk,
hogy más mûhelyekbôl is kellenek
könyvek, és a tankönyvválasztás –
azt hiszem – mindenkinek jó, még
a gyakran emiatt a pénztárcájukat
féltô szülôknek is. Szeretném meg-
jegyezni, hogy Magyarországon a
tankönyvek  nem drágák. Abszolút
számban sem, de arányaiban ki-
váltképpen nem.  A nemzetközi
összehasonlító adatok azt mutat-
ják, hogy az átlag órabérbôl, mun-
kadíjból  tankönyvekre a fejlett or-
szágokban  nagyobb hányadot for-
dítanak, mint Magyarországon.

Olyan új tankönyvi stratégiával
is jelentkeztünk, amit korábban
csak a szakirodalomból ismer-
tünk, esetleg egy-két példáját lát-
tuk más országokban. Megemlíte-
ném  például  az alaptankönyv és
az azt körülvevô szatelit-könyvek
rendszerét, ami  már beleillik a
21. századi oktatási elképzelé-
sekbe: az alapismeretekbôl keve-
sebbet nyújtunk a gyerekeknek,
de azt biztosabban. Erre a célra
szolgál az alaptankönyv, a kiegé-
szítô információknak viszont sok-
kal szélesebb tárházát kell az
egyéni érdekeknek megfelelô dif-
ferenciált oktatásban nyújtani.
Körülbelül  hasonló  célt szolgál-
nak a modul-tankönyvek is, ame-
lyekre mondhatnék számtalan
konkrét példát. Továbbá oktatási
célú CD-ROM-okat is kifejlesztet-
tünk és az Interneten is jelennek
meg anyagaink, tehát a digitális
formációval is próbálkozunk.

Még egy megjegyzés: egyre na-
gyobb lehetôségek nyílnak arra,
hogy a határon túli magyar iskolák
tankönyveinek a megvalósításá-
ban tartalmi, szerkesztôi, mûszaki,
technikai  segítséget nyújtsunk.

Cs.A.

M A G Y A R M Û V E L Ô D É S T Ö R T É N E T

A tanulás szolgálatában

Ötvenéves „a Tankönyvkiadó”

Április 23-án, a  Könyvfesztivá-
lon mutatták be a Magyar Kódex
sorozat elsô kötetét. A Kossuth
Kiadó hatkötetes mûvelôdéstör-
téneti áttekintése az Árpádok ko-
rától követi nyomon  múltunkat
a második évezred végéig. Ko-
csis András Sándor, vezérigaz-
gató válaszolt kérdéseinkre.
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Balázs Attila, mûsorvezetô: –
Április  derekán zajlott le a fel-
felhabzó hrabali cseh fôváros-
ban az Írók IX. Nemzetközi
Fesztiválja. A Prágai Írófesztivál
igazgatója, az amerikai Michael
March visszapillantó megnyitó-
jában elmondta, hogy a rendez-
vény 9 évvel ezelôtt tette át a
székhelyét Londonból Prágába,
így hát valójában azóta prágai.
Cél: megismertetni a kelet-kö-
zép-európai írókat  a világgal és
egymással.  Felhívta a figyelmet
arra, hogy a nyugat-európaia-
kat is jobban érdekli ma Prága,
mint London.

Váradi Júlia: – Az Image-maker
címû darabjában a mûvészet és a mûvé-
szek némileg új megvilágításba  kerülnek
ahhoz képest,  amit Európában ezeken a
fogalmakon eddig értettünk.

Per Olov Enquist: – Ez igaz. Négy
mûvésszel ismertetem meg a nézôt,
egy íróval, egy filmrendezôvel, egy
operatôrrel és egy színésznôvel.
Mind a négyen egyetlen nagy  mûvé-
szeti alkotás létrehozásán dolgoznak,
és eközben folyamatosan azzal a kér-
déssel kerülnek szembe, hogy valójá-
ban képesek-e a mûvészetet szolgálni,
adnak-e vagy elvesznek azáltal, hogy
ennyi súlyos belsô és  egymással foly-
tatott konfliktusba keverednek, mi-
közben a darabot létrehozzák.  Az
alapkérdéssel viaskodnak: nevezete-
sen azzal, hogy mi is a mûvészet va-
lódi értéke, esszenciája, mire való, ki-
nek jó, kell-e egyáltalán. Mind-
annyian image-teremtôk,  hiszen amit
az író leír, a rendezô megrendez, a  fo-
tográfus megörökít és a színész elját-
szik, mindenképp példaértékû kell
hogy legyen. Ez az elvárás tartja fe-
szültségben a mûvészeket,  megpró-
bálnak a darab felszíne alá kerülni,
mélyebbre ásni benne és akkor mind
a négyen szembetalálják magukat  sa-
ját magukkal.

V. J.: – Azok a darabjai és írásai, ame-
lyek a magyar közönséghez is eljutottak,
szinte kivétel nélkül  a legkegyetlenebb
ôszinteséggel boncolják az egyén felelôsségét
minden egyes dologért, döntésért, amelyben
részt vett. Többnyire ismert, sôt világhírû
mûvészek, írók, alkotók a fôhôsei, aho-
gyan Selma Lagerlöf, Knut Hamsun,
akikrôl gyakran lerántja, inkább óvato-
san, de lehúzza a rájuk borított lepleket, és
ezáltal a korábbi illúzióiktól is megszaba-
dítja  olvasóit a  fôhôseit illetôen. Knut
Hamsun például, aki mint elismert, világ-
hírû norvég író  végül is a hitleri Európa-
politika befolyása alá kerül és a háborús
bûnösök elleni per elôtti napon maga is ér-
tetlenül áll a történtek elôtt, igazi választ
saját maga sem talál  az élete alakulása
okára.  Mintha ô is, mint oly sok Enquist-
hôs megtorpanna a válaszok elôtt.

P. O. E.: – Hamsunnal az volt a baj,
hogy egy ponton túl valóban megtor-
pant, és feladta a kérdezés  addigi igé-
nyét. Nem akart többé szembesülni
saját magával. Úgy döntött, hogy a
felszínen maradva a túlélés stratégiáját

kell választania: ezzel sajnos nagyon
sokan vannak, talán vagyunk így. Az
az érzésem, hogy ez a gondolkodás-
mód  ma  még aktuálisabb, mint vala-
ha. Ezt nevezhetjük struccpolitiká-
nak, vagy menekülési technikának,
vagy aminek akarjuk, a lényege, hogy
nem merünk, nem kockáztatunk
semmit ahhoz, hogy a dolgok  mé-
lyére nézzünk.

V. J.: –  Gondolta volna a Hamsun
írásakor, hogy  újra olyan politikai helyzet
következett be a  világban, amelyben ez a
könyv egyre aktuálisabbá válik?

P. O. E.: – Amit a Hamsunnal el
akartam mondani, és amirôl joggal
gondolja, hogy egyre aktuálisabb gon-
dolat,  az értelmiség felelôssége. Egy
olyan korban, amikor mítoszokkal,
hazugságokkal folyamatosan félre
akarják vezetni az embereket, kell
hogy legyenek igazmondók. Olya-
nok, akik folyamatosan figyelmeztet-
nek mindenkit, mi az, amit el szabad
hinni, és mit nem. Olyanok, akik
megakadályozzák a történelemhami-
sítást és állandóan jelen vannak a ve-
szedelmes szellemi buktatóknál és fel-
hívják rájuk a figyelmet. És kik lehet-
nének ezek mások, mint az írástudó
értelmiségiek!?

V. J.: –  Vajon nem illúzió-e ennyi ne-
gatív tapasztalat után még mindig hinni
abban, hogy az értelmiség bármit képes
megakadályozni?

P. O. E.: –  Ha az értelmiség feladja
a legfontosabb szerepet, amit neki tu-
lajdonítanak, hogy az igazságot ke-
resse, akkor már nem marad semmi
más, csak a CNN, azzal pedig, remé-
lem, nem éri be mindenki. Én egyéb-
ként hiszek abban, hogy az íróknak,
mûvészeknek, tudósoknak van annyi
erejük, hogy ellensúlyozni tudják azt
az ôrületet, ami nap mint nap ránk
zúdul mindenfelôl. Ez a világ, ami-
ben most élünk, rendkívül inspiratív.
Borzalmas és izgalmas egyszerre.
Ugyanakkor soha nem állt az emberi-
ség ennyire tanácstalanul a jövôje
elôtt, mint most. Tíz évvel ezelôtt
nagyjából tudni lehetett, hogy milyen
lesz a következô évtized. Most telje-
sen sötétben tapogatózunk. Az elkö-
vetkezô hetek sem látszanak világo-
san, nemhogy az évek.

V. J.: – Ön egy közismerten nyugodt,
demokratikus, gazdag országban él. On-
nan, Skandináviából hogyan tekintenek a
mi hányatott Közép-Európánkra?

P. O. E.: – Nem látom, hogy olyan
nagyon nagy különbség lenne Dánia,
Svédország, Csehország vagy Ma-
gyarország között. Én hosszú ideig
Dániában éltem. Aztán Berlinben,
most Stockholmban. De úgy látom,
hogy a nagy kérdések nagyjából min-
den országban egyformák. Itt Prágá-
ban szinte fel sem merül, hogy alap-
vetô különbség lenne a saját életmó-
dom és az itteni között. Ne higgye,
hogy mi ott Svédországban akkora
nagy nyugalomban élünk. Nekünk is
megvannak a magunk bajai, gondjai.
Igaz, hogy földrajzilag messze va-

gyunk a háborútól, de azért Európa
az Európa. És ha Európában bom-
báznak, az bennünket is aggaszt.

V. J.: – Visszatérve a mûvészetre és a
kultúrára, még közelebb lépve az Ön hiva-
tásához, van-e Észak-Európában az iro-
dalomnak olyan értéke, mint korábban
volt?

P. O. E.: – Sajnos erre a kérdésre
csak nagyon rezignáltan tudok vála-
szolni. Az irodalom szerepe szinte a
nullával egyenlô. Az embereknek pe-
dig csak a töredéke olvas. A fiatalok-
nak pedig talán még a töredéke sem.
Ha hiszi, ha nem, magasan kvalifikált,
felsô fokú végzettségû emberek tö-
mege egyáltalán nem vesz könyvet a
kezébe iskolái elvégzése után.

V. J.: –  Ez borzasztó gondolat lehet egy
író számára. Akkor minek ez az egész?!

P. O. E.: – Hát nézze... Azzal a gon-
dolattal már nagyon régen megbarát-
koztam, hogy nem tudok eljutni az
általam megcélzott  közönség jelentôs
részéhez. Sem Svédországban, a saját
hazámban, se pedig Európában. Az-
zal vigasztalom magam, ha valami-
képpen legalább azokhoz eljutnak  a
könyveim, akik kifejezetten fontosak
a számomra, akkor már elégedettnek
kell lennem. Különös tekintettel
azokra, akik gondolkodnak is azon,
amit leírtam, és annak valamilyen je-
lét is adják.

V. J.: –  Tudom, hogy járt Magyaror-
szágon, találkozott is a Hamsun magyar
megjelenésekor az ottani közönséggel. De
mennyire érdekli a magyar irodalom?
Vannak-e olyan magyar írók, akiket szí-
vesen említ?

P. O. E.: – Természetesen. Nagyon
is nagyra tartom a magyar irodalmat.
Például Esterházy vagy Konrád
György nemzetközileg is elismert, jó
írók. Az az érzésem, hogy most éljük
át azokat a pillanatokat, amikor Kö-
zép-, Kelet- és Dél-Európa egyre izgal-
masabb lesz a világ számára, aminek
következtében rövid idôn belül bár-
melyikünk jó néhány ottani író nevét
fogja tudni, kapásból felsorolni.

Balázs Attila: – A szóban forgó
prágai írófesztiválnak volt egy
magyar napja is. Április 14-én
délelôtt Konrád György és Ha-
raszti Miklós beszélgetett az egy-
begyûltek elôtt, délután Rakovsz-
ky Zsuzsa, Parti Nagy Lajos és
Kovács András Ferenc olvasott
fel. Érdemes megjegyezni, hogy
Kovács András Ferenc megzené-
sített Jack Cool-dalait kiemel-
kedô szimpátiával fogadta a cseh
közönség. Mindennek koronája-
ként este részletek hangzottak el
Esterházy Péter és Slavomir Mro-
zek mûveibôl. Falra hányt borsó:
Esterházy Péter  szellemes címû,
Prágában bemutatott publiciszti-
kai kötetét  Gál Jenô válogatta.
Mégpedig Esterházy 1988 és
1996 között született írásaiból. 

Gál Jenô: – Telt ház volt –
110–120 ember fér be abba  a te-
rembe –, és a reakciókból ítélve  a kö-

zönségnek tetszett, illetve abból is
ítélve, hogy a mûsor után a szokásos
kis borozgatás során, úgy láttam, elég
sokan fölkeresték  Esterházy Pétert és
dedikáltatták a könyvüket.

Bán Magda: –  Mennyire ismerik
Esterházy Pétert? Ugyanis amikor  volt a
magyar nap és a magyar est, ott Ester-
házy Péter beszélt saját magáról  és vi-
szonyáról Hrabalhoz, hiszen a Hrabal
könyvébôl volt részlet, vannak-e más le-
fordított mûvei? 

G. J.: – Még a nyolcvanas években
az azóta elhunyt kitûnô mûfordító,
Anna Rossova vetette föl elsôként a
Mlada Fronta Kiadónál, hogy adják ki
a Kis magyar pornográfiát. Ezt akkor
ideológiai szempontokból  elvetették.
A fordulatot követôen a kiadó Anna
Rossova fordításában ezt a könyvet
rögtön kiadta. Viszont 91-tôl gyakor-
latilag alig volt tere itt a magyar iroda-
lomnak, aminek most már nem ideo-
lógiai,  hanem elsôsorban anyagi oka
volt, és hosszú ideig gyakorlatilag
csak folyóiratokban lehetett megje-
lentetni magyar alkotásokat, vagy
részleteket, szemelvényeket. Mióta  a
kulturális minisztérium létrehozta a
könyvalapot, amely támogatja a ma-
gyar irodalom külföldi kiadását, na-
gyobb tér nyílt a magyar irodalom
számára, és úgy látszik, számíthatunk
arra, meg fog jelenni  magyar iroda-
lom Csehországban.

B. M.: – Prágában benéztem néhány
könyvesboltba és antikváriumba, meg-
döbbenve tapasztaltam, hogy egyetlen,
se klasszikus,  se kortárs magyar mûvet
nem találtam. Jelenik meg a közeljövô-
ben valami?

G.J.: –  Ezt esetleg még jó jelnek is
tartanám, hogyha nem lehetett még
antikváriumokban sem  kapni, hiszen
tudni kell, hogy 89-ig  gyakorlatilag a
19–20. századi magyar irodalom leg-
fontosabb alkotásai megjelentek, és
hogyha ez nem kapható, az azt je-
lenti, hogy elfogyott, valaki olvassa, il-
letve megtalálta az olvasóját. Ami az
újabb kiadásokat illeti, a nyári hóna-
pokban jelenik meg  Nádas Péternek
az Emlékiratok könyve címû mûve,
Pilinszky válogatott  verseinek a  köte-
te. Mind a két könyvet a Mladá Fron-
ta  Kiadó adja ki, továbbá dolgoznak
egy kortárs magyar  költôk antológiá-
ján. Ha jól tudom, ezen túl még  egy
Krúdy-regény készül, és tervezzük,
hogy a  közeljövôben lefordítsák Es-
terházy Pétertôl a Hrabal könyvét,
ami mindmáig nincs meg csehül.

B. M.: – Ön a prágai egyetemen tanít
kortárs magyar irodalmat. Mekkora az
érdeklôdés a magyar irodalom iránt? 

G. J.: – Jelenleg 42 hallgatója van a
szaknak az öt évfolyamban, és azt ta-
pasztalatom, hogy a kortárs irodalom-
ról szóló szemináriumokat vagy
elôadásokat viszonylag sokan és szíve-
sen látogatják más szakokról is.

(Elhangzott az Irodalmi Újság 1999.
április 24-i adásában. Szerkesztô: Bán
Magda)

HANGRÖGZÍTÔ MAGYAR RÁDIÓ, BUDAPEST

P r á g a i  g ö n g y ö l e g



14KÖNYV HET´

Eötvös József

Gondolatok

Palatinus Kiadó, 1999.
291 oldal, 1160 Ft

Báró Eötvös József államférfi
(két ízben volt vallás- és köz-
oktatási miniszter) és író afo-
rizma-gyûjteménye 1864-es
elsô kiadása óta immár sokad-
szor jelenik meg, az utókor
okulására. Az Új Idôk Lexi-
kona úgy emlegeti, hogy „e
nemben páratlanul áll a ma-
gyar irodalomban: nemes lej-
tésû körmondatai, mély gon-
dolatokat, egy-egy megkapó
képben vagy finoman kiéle-
zett fordulattal fejeznek ki.”

Eötvös életbölcsességei nem
választhatók el politikusi, írói
életmûvétôl. Gondolatai a hit-
rôl, a szeretetrôl, az élet értel-
mérôl, céljáról, az ember esen-
dôségérôl, a „hasznos emberi
életrôl”, a közéleti ember
feladatáról és felelôsségérôl, a
tudományról, az irodalomról,
a vallásról, az oktatásról, a po-
litikáról szólnak.

Talán nem véletlen, hogy a
Palatinus Kiadó két Eötvös-
idézettel ajánlja olvasói figyel-
mébe a gondozásában most
megjelent kötetet:

„Minden valóban nagy gon-
dolat nemes érzésekhez vezet”
– szól az egyik. S valóban. Eb-
ben a rohanó korban, általá-
ban nincs idônk „végig gon-
dolni” gondolatokat, nem al-
kalmas elmélkedésre, a körü-
löttünk lévô jelenségek, a ben-
nünk történô „események”,
zajló érzelmek tisztázására a
hely, az idô. A huszadik szá-
zadvég emberének kevés al-
kalma kínálkozik arra, hogy
„átérezzen” és „átgondol-
jon”..., hogy megtisztuljon.

S mintha csak ezekre a hu-
szadik századvégi recenzensi
gondolatokra felelne Eötvös
másik aforizmájával: „Csodá-

latos, mennyit fáradoznak az
emberek, hogy anyagi, s mily
keveset, hogy a szív és az ész
szükségének eleget tegyenek.”

Talán ezekben segíthetnek az
eötvösi gondolatok, hiszen a
mai kor emberét is érdeklik,
érintik az emberi élet alapkér-
dései, még akkor is, ha olykor
ezeket a kérdéseket megpró-
bálja elhessegetni...

– só – 

Száraz Miklós György:

Az Ezüst Macska

Magyar Könyvklub
230 oldal

A szerzô tájleírásaival, írói
nyelvezetével, a történet külö-
nös fordulatainak sejtetésével
sajátos hangulatot teremt. Hu-
szadik századi írás ez, amely
mégis hordoz valamilyen
nosztalgikus emléket Krúdy,
Mikszáth káprázatos ragyogá-
sából.

Jacobus Troll rejtélyes törté-
netének helyszíne a felvidéki
hegyek között eldugott apró
bányászvárosban található.
Mozdulatlan és néma város
ez, olyan, mint egy hatalmas
kövület.

A fôutcán és a szûk sikátor-
ban a lôpormalom munkásai,
a hegyoldalak meredek utcáin
pedig a dohánygyár fáradt dol-
gozói bandukolnak.

Elcsigázott emberek bújnak
elô a hegyoldalon elszórt há-
zakból, nehéz bányászcsizmák
koppannak a zegzugos utcák
macskakövein.

Jacobus Troll is ebben a vá-
rosban élt és halt meg rejtélyes
körülmények között harminc
évvel ezelôtt. Érkezésére, ittlé-
tére és eltûnésére minden ôs-
lakó másként emlékezett.

„Úgy nézett ki, mint egy el-
meháborodott”-emlékezett
vissza egy özvegy. – „Egy
szent elmeháborodott, aki fa-
képnél hagyta a családját.”

Különbözô mendemondák
születtek róla, amelyek mindig

bôvültek egy-egy epizóddal.
Volt, aki órásmesternek is-
merte, volt aki fegyvercsem-
pésznek, gyémántrablónak, s
olyan is volt, aki Görgey kato-
nájának, a szabadságharc hô-
sének tartotta. A nagyapjára
emlékeztette, aki valóban
részt vett a nemzeti harcban.

A kisváros életében úgy élt
Troll alakja, mint az idô meg-
határozója. Különválasztották
a Troll elôtti idôszakot a Troll
eltûnése utáni idôszaktól.

Mindenki a maga elkép-
zelte alakra emlékezett és az
elképzeléséhez makacsul ra-
gaszkodott.

A város minden lakója a
maga álmát formálta meg és
az álmok nem alakíthatók.

Rajnai András

Alexandre Dumas:

Monte Cristo grófja

Magyar Könyvklub
Elsô kötet: 736 oldal
Második kötet: 695 oldal

Játékfilmek és tévésorozatok
sokasága hozza otthonunkba
ezt a történetet. Újra és újra is-
métlik ôket, újra és újra megte-
kinthetjük más-más rendezôi
felfogásban. Nagy szerencse,
hogy a könyvesboltokban
most újra megvásárolhatjuk az
eredeti mûvet.

Alexandre Dumas utolérhe-
tetlen népszerûségû regény- és
drámaíró.

Igazi nagy népszerûségét,
amely az egész világra kiter-
jedt, s még ma sem évült el, a
regényeivel szerezte. Regé-
nyei romantikus mesék. For-
dulatos, érdekfeszítô történe-
teket írt. Regényei közül a
legnépszerûbb a Monte Cris-
to grófja. A mûben zseniáli-
san ötvözi a romantika érté-
keit, a történelmi és táji mû-
vészetet, a sors emberének ti-
tokzatos vonásait, a nagy

szenvedélyek, különösen a
bosszú romantikus motívu-
mait. A cselekmény rendkí-
vül bonyodalmas, izgalmas
epizódok tarkítják. Az író ta-
lálékonysága, hogy a mûben
új és új helyzeteket teremt.
Kifogyhatatlanul gazdag öt-
letekben, meglepô, megdöb-
bentô és mulatságos fordula-
tokban.

Elbeszélô stílusa sohasem
engedi el az olvasó figyelmét,
érdeklôdésdét, sôt egyre in-
kább fokozza olvasási vágyát.
Az érdekfeszítés és a szórakoz-
tatás mûvészetében nincs
párja a világirodalomban. Ha
valaki olvassa nagy terjedelmû
regényét, rádöbben, hogy mi-
lyen izgalmas ma is, mennyi-
vel magasabbrendû a mai rém-
regényeknél nemcsak nemes
tartalmával, hanem a képzelet
gazdagságával is.

Mondanivalójának lényege,
hogy a gonoszság, bármilyen
agyafúrtan tervelték is ki, le-
gyôzhetô.

A gyarló hiúság, a kiszolgál-
tatottság, az igazságtalanság
elleni lázadás morális érték,
bibliai igazság: „a jók megdi-
csôülnek, a gonoszok meg-
bûnhôdnek”.

H. H.

Lidia Jorge:

A férj

Ibisz Kiadó, Bp.,
1998. 79 oldal

Missziót, méghozzá rokon-
szenveset és szépet teljesít a
kiadó, amikor Portugál mû-
hely címmel egész sorozatot
szentel a dél-európai ország
kortárs szerzôinek magyaror-
szági megismertetésére. Sara-
mago regényének kiadása (pár
hónappal a Nobel-díj elôtt)
már kellôképpen igazolta ezt
a vállalkozást és a sorozat
gondozóinak ízlését, hozzáér-
tését. Természetesen Sarama-
gók nem teremnek min-
dennap, minden bokorban –

könyva ján ló

Magyar irodalom

Külföldi irodalom
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Lidia Jorge elbeszéléskötete
nem reveláció, „csak” egysze-
rûen jó irodalom. Hat novella
meglehetôsen kevés egy írói
oeuvre méltó bemutatásához,
talán az 1997-ben megjelent
regény többet és fontosabbat
árult volna el a szerzôrôl is,
meg a világról is, amelybôl él-
ményei, hangulatai, emlékké-
pei táplálkoznak. Ezekbôl az
írásokból annyi derül ki, hogy
erôsen lírai, sok-sok empátiá-
val rendelkezô, az élet apró,
mindennapi mozzanatait is
jelképes történésekké emelni
képes alkotóról van szó. Lidia
Jorge „hôsei” számára az ötve-
nes évek – fiatalságuk ideje –
képezi a nosztalgia tárgyát.
Amint az úszómester mondja
is: „akkor a világ, a társada-
lom, az álom – minden töké-
letesebb volt”. A kulcsszó itt,
persze, az álom, az írói lebeg-
tetés mûvészetének terepe,
amely az összes elbeszélést be-
lengi, jelent és múltat, reali-
tást és képzeletet, álmot és va-
lóságot érzékletesen és titok-
zatosan egymásra úsztatva.
Nem kerek történeteket, ha-
nem kavargó-gomolygó fosz-
lányokat ôriznek ezek a meg-
kapó kisprózák, s akad közöt-
tük egy, a Drótszamár címû,
amely Lidia Jorge nevét akkor
is emlékezetessé teszi szá-
munkra, ha netán többet és
mást sosem ismerhetnénk
meg munkái közül.

–erg

Balázs Mihály:

Teológia és irodalom

(Az Erdélyen kívüli antitrinita-
rizmus kezdetei)
Balassi Kiadó, 1200 Ft

Világnézeti, felekezeti hova-
tartozás nélkül érdekes és érté-
kes vallástörténeti tanulmány-
kötet, dokumentumokkal, ko-
rabeli szövegekkel kiegészítve.

Mindaz, ami Páskándi Géza
korszakmeghatározó drámája,
a Vendégség eddig alig vagy
egyáltalán nem ismert háttere.
Innen az ismerôs nevek: Dá-
vid Ferencé, Biandratáé. De
jelen van Heltai Gáspár, Méli-
us Péter, és az egész kor: János
Zsigmondé, Báthory István er-
délyi fejedelemé, s a hátterük-
ben a török jelenléte. A refor-
máció antitrinitárius-unitárius
ága, mely a tudatunkban
nagyjából Trianonig Erdéllyel
volt csupán egyenlô, holott
éppen ez a gyûjtemény mu-
tatja fel azt a harcos, terjesztô
és terjedô hitágat, mely végül
történelmi egyházzá szélese-
dett. Ugyanakkor belsô küz-
delmek a reformáción, huma-
nizmuson belül. Túl a sokak-
nak ismeretlen hitelveken, a
könyv egyik legfôbb értéke a
veretes szövegek elsô publiká-
ciója. Hitvitázó dialógus-drá-
mák, levelek, versek. Az utób-
biak többnyire latin nyelven,
prózai, pontos fordításukkal.
Ez minden szempontból át-
meneti kor, a magyar nyelvû,
olykor jegyzôkönyvszerûen
leírt szövegekben érzékelni azt
a markáns szóanyagot, mely
néhány évtizeddel késôbb
Pázmány prózájában csúcso-
sodik ki, s mely – kérdéses –
megszületett volna-e ezek nél-
kül? S búvópatakként a refor-
máció és a református egyház-
hoz viszonyítva eretneknek te-
kintett unitárius hitág papjai-
nak követelése: „disputáció
anyanyelven folyjon az egy-
ház érdekében, mivel Pál is
azt állítja, hogy inkább akar az
egyház elôtt öt szót érthetôen
szólni, mint tízezret idegen
nyelven.” A kortörténet mel-
lett ez a vaskos könyv így válik
nyelvtörténeti szempontból is
jelentôs munkává. Ezért a kí-
vülálló olvasó örömérzete: ér-
demes volt minden dokumen-
tumot fordításban is közzé-
tenni, még ha – bár ez termé-
szetes – mai nyelvünkön. Így,

bár Balázs Mihály tudós, elô-
döket összegezô, elôdöknek
ellentmondó munkája elsôsor-
ban a vallás- és szellemtörté-
neti felismerésekre korlátozó-
dik, gazdag, szépirodalminak
tekinthetô anyagokra is kiter-
jedt. Ezek közül is élvezetes
olvasmány a töredékben fenn-
maradt Nagyváradi dialógus,
melynek hitvitázó szövegei
plasztikusak, a mai napig ele-
venek személyes hangvételük
miatt, álljanak a szembenállók
bármelyik oldalon is.

T. E.

Nagy Kálmán:

A honfoglalás hadtörté-

nete

Szabad Tér Kiadó 1998.,
151 oldal

Nagy Kálmán élete is kész re-
gény: volt huszártiszt, föld-
mérô, ecetmester és korrektor,
elítélt és rehabilitált, a Buda-
keszi emlékplakett tulajdono-
sa. De mindvégig megôrizte
érdeklôdését a harcmûvésze-
tek iránt. A honfoglalással
kapcsolatos kutatásaiba a lo-
vassággal kapcsolatos primér
élményeit dolgozta be, hiszen
csapatai élén a II. világháború-
ban a Dnyepertôl a Muráig
terjedô szakaszt – szinte a
honszerzôk által megtett utat
– lovagolta végig.

A közelgô millennium al-
kalmával mind több és több
könyv és kiadvány bogoz-
gatja a honfoglalás rejtelmeit.
Ez a könyv két fejezetben
taglalja a honfoglalás körül-
ményeit. Az elsô rész a ma-
gyar könnyûlovasság kialaku-
lását követi nyomon, s ennek
keretében ôseink lóismeretét,
fegyverzetét, a lovas harcmo-
dor ismérveit mutatja be. A
törzszövetségi haderô ember-
anyaga felcím alatt a szerzô a
népegyéniség karakteriszti-

káit vázolja fel:
„Hosszú életem alatt az or-

szág minden részén töltött ka-
tonai szolgálatom békés és há-
borús tapasztalataiból (bör-
tönévek) megismerhettem, né-
pünket és katonaanyagát még-
hozzá az ôsi tulajdonságait
leginkább megôrzött földmû-
velô lótartó magyar parasztság
tagjait. Ennek alapján úgy ér-
zem, véleményt alkothatok ró-
luk, bár nem vagyok lélekbú-
vár (pszichológus).” A magyar
származású katonák becsüle-
tes, áldozatkész, bátor jellem-
vonásai így bízvást visszavetít-
hetôk a honfoglalók egyénisé-
gére, ellentmondva „az egy-
kori gyûlölködô krónikaírók
tehetlen félelmébôl, rémületé-
bôl fakadó képtelen vádjaival,
a vérivó, nôgyalázó, az ellen-
ség szívét felaprítva fogyasztó,
emberevô, a lovával szinte
összenôtt, féktelenül gyilkoló
szörnyeteg” rémképének.

A honfoglalás hadtörténeté-
nek vizsgálata a hadmûvele-
tekre koncentrál, megálla-
pítva, hogy a „honfoglalást ka-
tona-politikai szempontból ér-
tékelve a legkedvezôbb idô-
pontban vitték végbe.”

T. A.

Jean Bottero, Marc – Alain

Ouaknin, Joseph Moingt:

Isten legszebb története

(Ki a Biblia Istene?)
Kairosz Kiadó (é.n.) 1480 Ft

Héléne Monscaré és Jean-Lou-
is Schlegel három, korunk je-
lentôs tudósával, Botteroval,
Ouakninnal és Moingttal ké-
szített interjúinak értékes kö-
tete az Isten legszebb története. A
kérdezôk napjaink gondolko-
dásmódjának az alcímben
megfogalmazott kérdésére ke-
resik a választ. A válaszadók
közül történész, akitôl az egyis-
tenhit kialakulásának történeti

könyva ján ló

Történelem

Irodalomtörténet

Vallástörténet



vázlatára kapunk feleletet.
Mindaz, amirôl beszél, a törté-
netírás legújabb eredményeire
támaszkodik. Nagyvonalú átte-
kintés ez, mely lépésrôl lé-
pésre, közérthetô nyelven ka-
punk feleletet a bibliai szöve-
gek rekonstruálása segítségével,
egyben arra is: mikor keletke-
zett az Ószövetség, milyen
elôzményei találhatók a Gilga-
mesben, ugyanakkor vitázva
Freuddal és követôivel rávilágít
arra: „tehát habozás nélkül ki-
zárom az egyiptomiakat, mint
az egyistenhit kigondolóit. Va-
lójában egyetlen felfedezô léte-
zett: Mózes.” Záró gondolata,
mintegy összegzése Mózes je-
lentôségének: „Mózes az elsô,
aki kapcsolatba hozott ben-
nünket egy igazán transzcen-
dens, abszolút és felfoghatat-
lan Istennel. Ez az Isten a szív
Istene, nem pedig filozófiai fo-
galom”. Ouaknin rabbitól, a
második rész címe szerint is
arra kapunk választ, milyen „A
zsidók Istene”? Ouaknin böl-
csen, nagyon érthetô, szinte
csevegô, olykor adomázó han-
gon hozza az olvasóhoz közel
mindazt, ami a témából adott:
a Tóra és a Talmud eredetét, a
különbözô rituális szokásokat,
Ábrahám örökké megújuló
problémájára a mai ember Bib-
liában gyökerezô válaszát, hi-
dat teremtve a bibliai és a mai
kor embere között: „Izsák,
<<fel-nem-áldozása>> után
véglegesen tisztában vagyunk
azzal, hogy soha nem megen-
gedett erôszakot elkövetni egy
másik emberen – jelen esetben
Ábrahámnak saját fián – sem-
miféle értékrendszer nevében,
még ha az <<felsôbbrendû-
nek>> minôsül is.” A harma-
dik tudós Moingt jezsuita szer-
zetes. A legnehezebb dolga
neki van, mert a kérdezô (nem
tudjuk ki teszi fel a kérdést)
mintha az „ördög ügyvédje”
lenne, olykor már-már provo-
kálja partnerét. De Moingt
állja a sarat. Nem bújik ki a vá-

lasz elôl még akkor sem, ami-
kor a kérdezô így fordul feléje:
„Önt hallgatva azt gondolhat-
nánk, hogy a Szentháromság
az elsô keresztények találmá-
nya (kiemelés T. E.), és hogy
Jézust nem lehet kapcsolatba
hozni vele.” A válasz: „Nem,
persze, a Szentháromság nem
hirtelen kinyilatkoztatás volt,
úgy ahogy Isten nyilatkoztatta
ki magát a zsidóknak a Hóreb
hegyén, az égô csipkebokor-
ban. Minden a feltámadott Jé-
zusba vetett hitbôl született,
abból a  hitbôl, hogy Isten
kiemelte ôt a halál karmaiból,
saját életét belé lehelve, se-
gítve, hogy újra életre keljen az
Atyában.” Válaszai általában a
filozófia szintjére emelik gon-
dolkodásmódját a könyv ko-
rábbi vallomástevôivel ellen-
tétben, s végsô kicsengése na-
gyon „hétköznapi”: „Isten esz-
méje, vagy a Belé vetett hit így
lehetôséget kínál egyfajta el-
lenállásra. Elôsegíti, hogy egy
másfajta emberiséget képzel-
jünk el és építsünk fel': ez
idônként ellenkezik azokkal a
modellekkel, melyeket sugal-
maznak nekünk, vagy ami a mi
fejünkben is kirajzolódott. Kü-
lönösen ellenkezik azokkal a
modellekkel, amelyek ránk sze-
retnének erôszakolni egy
olyasféle emberiséget, mely le-
szokott az Istenrôl...

Végezetül a kérdezôk az utó-
szóban így összegeznek: „Szá-
mos ember gondolatvilágá-
ban, akiket a keresztény törté-
nelem befolyásolt, az egyisten-
hit gyakran fenségesség képé-
ben jelenik meg. Márpedig
zsidó és keresztény beszélgetô-
társainktól azt tudtuk meg,
hogy amikor az emberi törté-
nelem katasztrófáiról van szó,
bizony, egyfajta tehetetlen Is-
ten gyengeségét tapasztaljuk
meg. Mire szolgál akkor ez az
Isten? Hogy ellenálljon
mindannak – mondják –, ami
embertelen és méltatlan az
emberhez. Ha ez valóban így

van, akkor lehetséges, hogy Is-
ten történetének legszebb lap-
jai még megírásra várnak?” Bár
már írhatnánk!

Tarbay Ede

Neumer Katalin:

Gondolkodás, beszéd,

írás

Kávé kiadó, Kávéház sorozat,
184 oldal, 780 forint

Mi a gondolkodás? Van-e
kapcsolat az észhasználat és a
nyelvhasználat között? Van-e
összefüggés az emberi gondol-
kodás fejlôdése és a nyelv fej-
lôdése között? Az egyes nyel-
vek vizsgálata bizonyítja-e,
hogy vannak közös vonások
az emberi gondolkodásban?

Neumer Katalin Gondolkodás,
beszéd, írás címû filozófiatörté-
neti munkájának középpontjá-
ban a beszéd és az írás, a nyelv
és gondolkodás, a szóbeliség és
az írásbeliség közötti összefüg-
gés vizsgálata áll. Mint a szerzô
írja, egy olyan korszakot (a 18.
századot) állítja vizsgálódása kö-
zéppontjába, amely korszak for-
radalmasította az „írást”, s
amely „forradalom” következté-
ben megváltoztak az emberiség
kulturális szokásai, életformája.
A 18. század eszmetörténetének
vizsgálata mellett Neumer
Katalin elemzi a kor eszme- és
tudománytörténeti hátterét,
megvizsgálja a legfôbb nyelvel-
méleti „trendeket” is (annál is
fontosabb ez, mert ebben a kor-
ban a filozófia is nyelvi fordula-
ton ment keresztül).

A könyv elsô fejezete a nyelv-
elméleti gondolkodást (nyelv-
gondolkodás viszonya az írásbe-
liség-szóbeliség szûrôjén keresz-
tül) mutatja be, míg a második
fejezet azt, hogyan ágyazódott
be a herderi gondolkodás a
nyelvelméleti gondolkodásba
(rámutat, hogy a herderi filozó-
fiában az analitikus filozófia
központi elgondolásának az elô-

képe is megjelenik). A fejezetet
Herder olvasásról szóló elgon-
dolásainak elemzése zárja. Ez a
rész mintegy „átvezet” a könyv
utóhangjához. A „Hogyan csele-
kedjünk a betûkkel?” címû feje-
zetben a problémák egy részét a
wittgensteini filozófia közegé-
ben vizsgálja újra a szerzô, és e
szemszögbôl fogalmazza újra és
oldja fel a korábbi problémákat.

Mint a szerzô írja: könyvében
arra szeretne kísérletet tenni,
hogy a filozófiai és gondolko-
dástörténeti elemzést „sziszte-
matikus” tárgyalással egészítse
ki. Azt szeretné bemutatni,
hogy korábbi, régmúlt szerzôk
kérdésfelvetései is kezelhetôk a
jelenben. Bizonyítani szeretné,
hogy „más gondolkodók gon-
dolataival úgy is lehet gondol-
kodni, hogy miközben „imma-
nens„ elemzést nyújtunk, aköz-
ben saját elméleti, vagy élet-
problémánk megoldásához kö-
zelebb kerülünk. Azt már csak a
recenzens teszi hozzá, ez ma a
filozófia dolga. Annál is fonto-
sabb ez, mert manapság, az in-
formatika forradalmának korá-
ban újra végig kell gondolni a
gondolkodás, a beszéd, a nyelv,
az írás szerepét...

– tépé –

Klinghammer István:

A föld- és éggömbök

története

ELTE Eötvös Kiadó
Budapest, 1998,
104 oldal, 1941 Ft

A föld- és éggömbkészítés a
mûvelôdéstörténet fontos ré-
szét képezi, amely egyaránt
kapcsolódik a tudományhoz és
a mûvészethez. A csillagászat
már az ókorban – a folyam
menti kultúrákban – is jelentôs
fejlôdésnek indult. A föld-
gömbkészítés igényét azonban
a felfedezések kora hívta életre.
A hódítóknak szükségük volt
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tájékozódási pontokra. Nem vé-
letlen, hogy az elsô fennmaradt
földgömb – egy nürnbergi mes-
ter munkája – 1492-bôl szárma-
zik.

A korabeli kézmûvesek fa- és
papír alapanyagú készítményei-
bôl nem sok maradt az utókor-
ra. A fémbôl készült glóbuszok
maradandóbbnak bizonyultak.
A kartográfia tudományát a ko-
pernikuszi világkép forradalma-
sította, a nyomdatechnika fejlô-
dése pedig hozzájárult a térké-
pészeti termékek széles körû el-
terjedéséhez. Az elsô nyomta-
tott fametszetes földgömb
1507-bôl maradt fenn.

A képekkel gazdagon illuszt-
rált könyv megismertet a leg-
szebb készítményekkel, az itáli-
ai és holland mesterek munkái-
val, Velence, Párizs és London
szerepével. A XIX. század tech-
nikai haladása új szemléletet és
technológiát hozott a föld-
gömbkészítésben is.

Külön fejezet mutatja be az
égi glóbuszok történetét. Az égi-
testábrázolások sorában már
Leonardo da Vinci készített fel-
jegyzéseket a Holdról, ezek
azonban sajnálatosan elvesztek
az idôk során. A zárófejezet a
magyar glóbuszkészítés szaka-
szait tekinti át. A földgömbök
híven mutatják minden korban
a tudomány fejlôdésének fázi-
sait és magukon viselik az ipar-
mûvészeti irányzatok változá-
sainak jegyeit is.

Tausz Anikó

Sepsiszéki Nagy Balázs:

Székelyföld falvai a husza-

dik század végén

Nap Kiadó
354 oldal, 4500 Ft

A négykötetesre tervezett so-
rozat elsô könyve, amelynek
témája: Háromszék, Kovászna
megye.

Az író gyalogosan, kerékpár-
ral, alkalmi jármûvekkel jutott
el abba a közel másfélszáz fa-
luba, amelyek leírásait ebben a

kötetben adja közre.
Nem felületes ismereteket

ad, nem csupán néprajzi ér-
dekességeket vagy különle-
gességeket, hanem egy-egy te-
rület alapos elemzését, olyan
információkat, amelyek a tu-
dományos kutatóknak és a té-
mát elemzô olvasóknak
egyaránt értékes élménnyel
szolgálhatnak.

Székelyföld és az erdélyi ma-
gyarság iránt nemcsak az anya-
országban, de az attól távol élô
más országokban, sôt a tenge-
rentúlra távozott magyarokban
is nagy az érdeklôdés. Egyre
többen jönnek látogatóba, ke-
resik az ôsi és romlatlan értéke-
ket, ezért a könyv, amely eliga-
zítja ôket, felbecsülhetetlen for-
rásmunka.

Olyan útmutatás, amely nél-
kül nagyon keveset tudnánk
meg errôl az országrészrôl.

A könyv a gyökerekrôl szól,
hiszen a falvak népe jelenti a
nemzet gyökérzetét.

Az író Sepsiszentgyörgyön él
és dolgozik. Budapesten szer-
zett néprajz szakos diplomát,
aztán visszatért szülôföldjére.

Könyve teljességre törekvô,
áttekintô jellegû és személyes
tapasztalatokra alapozott
munka, amelyben nemcsak a
múlt értékeit, hanem a világ
jelenlegi állapotának rajzola-
tát, ismertetését és elemzését is
felfedezhetjük.

Rajnai András

Antal Imre: Idegenben

Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 
Csíkszereda, 1998. 197 oldal

Svédország a béke szigete, a jó-
léti állam szimbóluma. Mene-
déke mindazoknak, akiket saját
hazájukban üldöztek, akiknek
otthonát háborúk dúlták fel,
akik tartós biztonságot és meg-
élhetést keresnek önmaguk és
családjuk számára. Ez a szándék

vezette az Erdélybôl útnak in-
duló magyarokat is Svédország
felé. Kivándorlásuk indítékai
között azonban súlyos szerepe
volt annak a nemzetiségi politi-
kának is, amelyet Romániában
az I. világháború óta kénysze-
rültek elszenvedni. Már a mene-
külés útja is fájdalmas emléke-
ket idéz mindazokban, akik a
könyv lapjain felidézik kiérkezé-
sük történetét. A megérkezés
örömét, a letelepedés izgalmát
aztán a hétköznapok egyhangú-
sága váltja fel. Annak felisme-
rése, hogy az új haza nehezen
integrálja a különbözô hullám-
ban érkezô külföldi menekülte-
ket. „Idegen” marad a bevándo-
rolt magyarság is, noha a hivata-
los Svédország sokat tesz azért,
hogy a közhangulatot engedé-
kenyebbre hangszerelje. A Ro-
mániából menekült erdélyiek
Svédország déli részén, Ljungby
járásban találtak nagy számban új
otthonra. A kirekesztettség, a ma-
gány érzése terelte ôket az önszer-
vezôdés útjára. Egyesületeket, la-
pokat, kulturális és sportköröket
hívtak életre, ahol tovább ápol-
hatják az otthoni hagyományo-
kat és a nyelvet. A könyv szociog-
ráfiai alapossággal mutatja be a
magyar közösségek életét, családi
viszonyaikat, ünnepeiket, még al-
kalmi étrendjüket is. A személyes
visszaemlékezésekre és felméré-
sek eredményeire alapozott mû
híven érzékelteti a választott és az
eredeti haza kettôs kötôdésében
élô emberek sorsát.

Tausz

Simon Singh:

A nagy FERMAT-sejtés

Fordította:
Pappné Kovács Katalin
Park Kiadó, 362 oldal

Nincs az az elvetemült krimi-
író a világon, aki elkövetné azt
a kegyetlenséget, hogy izgal-
mas történetének megoldását

nem adja oda az olvasónak –
ilyesmire csak egy matemati-
kus képes.

Pierre de Fermat, a XVII. szá-
zadban élt francia matematikus
több fontos tételt mondott ki,
de a bizonyítást nem árulta el,
hadd küzdjenek a kollégák is
egy kicsit. Az évszázadok során
sikerült is igazolni Fermat állí-
tásait, maradt azonban egy
utolsó, amely a nagy Fermat-
sejtés néven vonult be a mate-
matika történetébe, és 350 évig
ellenállt minden erôfeszítés-
nek. Sokan szentelték egész éle-
tüket a bizonyításnak, és volt
olyan is, akit a sikertelenség ön-
gyilkosságba kergetett.

Végigkísérve az 1994-es felfe-
dezésig vezetô utat, bepillan-
tást nyerünk a számelmélet
legjelesebb tudósainak életébe,
munkásságába, és – bármily
hihetetlen – rá kell jönnünk,
hogy a matematika érdekes is
tud lenni.

A szerzô nem szakember,
csak a szenzációs bizonyítás
kapcsán készült film hozta ôt
közel a matematikához, való-
színûleg emiatt marad a törté-
net a laikusok számára is
mindvégig érthetô és élvezhe-
tô. Ez minden bizonnyal célja
is volt az írónak, hiszen Fer-
mat szemtelenül egyszerû egy-
soros „kérdése” a kötetben
többször is elôkerül, az erre
adott 130 oldalas igen bonyo-
lult „válaszból” azonban itt
egy betû sem olvasható.

Aki már egyszer is kelleme-
sen megborzongott egy szám-
tani fejtörô megoldásakor, az
ugyanazzal az érzéssel olvas-
hatja végig a jó stílusú, gondo-
san szerkesztett könyvet. Azok
számára pedig, akik most ki-
fosztva érzik magukat, mert a
nagy Fermat-sejtést bebizonyí-
tották elôttük, a függelékben
található néhány a matema-
tika könnyen érthetô, mégis
több száz éve megoldatlan
problémái közül.

Szikói Gábor

könyva ján ló

Szociográfia

Matematika
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A pozsonyi Kalligram Könyvhétre
megjelenô újdonságaiból

GRENDEL LAJOS: Tömegsír
162 oldal, keménytábla 990 Ft
– A Kossuth-díjas író legújabb regénye.

ZSADÁNYI EDIT: Krasznahorkai László (monográfia)
206 oldal, karton 1100 Ft
– A Tegnap és Ma sorozat új kötete.

NÉMETH MARCELL: Hajnóczy Péter (monográfia)
220 oldal, karton 1100 Ft
– Tegnap és Ma sorozat

TÔZSÉR ÁRPÁD: A nem létezô tárgy tanulmányozása
(esszék) 220 oldal, karton 990 Ft
– A József Attila-díjas író új esszéi versekrôl, költôkrôl.

VADKERTY KATALIN: A belsô telepítések és a lakos-
ságcsere (monográfia)
280 oldal, karton 1100 Ft
– A szlovákiai magyarság tragédiájáról.

GABRIEL VIKTOR: 1848–1849 legendája a szlovák
történetírásban (monográfia)
200 oldal, karton 899 Ft
– Leszámolás az 1848–1849-cel kapcsolatos szlovák míto-
szokkal.

PATOCKA, JAN: A jelenkor értelme (esszék)
160 oldal, keménytábla 1100 Ft
– Az 1977-ben elhunyt cseh filozófus a 20. század legé-
getôbb társadalmi problémáiról.

GROTOWSKI, JERZY: Színház és rítus (esszék)
222 oldal, keménytábla 1300 Ft
– A lengyel színház legendás alakjának, megújítójának
esszéi.

GOMBROWICZ, WITOLD: Drámák
376 oldal, keménytábla 1500 Ft

MÉSZÖLY MIKLÓS: Párbeszédkísérlet (interjúregény)
260 oldal, karton 1000 Ft
– A Kossuth-díjas író vallomása.

Megrendelhetôk a kiadó budapesti címén:
1094 Budapest, Tûzoltó u. 8. 1/2 em. 2., illetve

telefonszámán: 215-3614, fax: 216-6875.

A  S Z É P H A L O M  K Ö N Y V M Û H E L Y
k ö l t é s z e t n a p i  k ö n y v e i

Kaplinski, Jaan: Válogatott versek (észt erede-
tibôl fordította Jávorszky Béla), 101 oldal, A/5-ös
formátum, füllel, színes borítóval, ragasztott kar-
tonkötésben 680 Ft
A különleges atmoszférájú versek átfogó válogatást ad-
nak a jelenkori észt költészet egyik legjelentôsebb alkotó-
járól.
Restár Sándor: Mozgástanulmányok (versek) 130
old., B/6 formátum, színes, fóliázott kartonkö-
tésben, 530 Ft
Virtuóz nyelvi játék és személyes sorsköltészet paradox
egysége formálja megkapó olvasmánnyá a költô új
kötetét.

TOVÁBBI KÖNYVEINK 1999. I. FÉLÉVÉBEN

A magyar irodalom évkönyve, 1998 (Szerkeszti Buda
Attila) 380 old., színes, fóliázott kartonkötésben, 

1200 Ft
Az évkönyvben mindent megtalálni, ami az elmúlt év
irodalmi szereplôivel, intézményeivel, eseményeivel
kapcsolatos. Nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok
számára, akik a kortárs irodalom iránt érdeklôdnek. –
Könyvhét
Fehér Béla: Kutyasétáltatós (három hangjáték)
160 old., B/6-os formátum, színes fóliázott kar-
tonkötésben, 730 Ft
A jeles prózaíró hangjátékai abban az ironikus, ab-
szurdba hajló világban játszódnak, amely szerzôjük
sajátja. – Könyvhét
Holm, R. Peter: Ellenfényben (norvégból fordí-
totta Sulyok Vince) 102 old., B/6-os formátum,
színes, fóliázott kartonkötésben, 580 Ft
Gazdag válogatás a mai norvég költészet egyik legje-
lentôsebb alkotójának életmûvébôl, Sulyok Vince értô
fordításában és utószavával. – Május
Jókai Anna: Ne féljetek (regény az öregedésrôl,
a  halálról és a szeretetrôl – életmûsorozat), B/5
formátum, cérnafûzött, keménytáblás, fóliázott
kötésben, 342 old., 1800 Ft
A nagysikerû mû nyolcadik, változatlan atánnyomása.
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regény – Jókai
Anna életmûsorozat) – 336 old., B/5-ös formátum,
cérnafûzött keménytáblás, fóliázott kötésben,

1900 Ft
Egy erdélyi magyar asszony mindennapjairól szól a
naplóformában írt regény, a gyermekek, az unoka irán-
ti szeretetrôl, és arról, hogyan hatja át a diktatúra az
élet legféltettebb zugait is. – Könyvhét
Kiss Gy. Csaba: A szabadság kísértése (Politikai
lecke-szövegek) A/5 formátum, 259 old., színes,
fóliázott kartonkötésben, 1100 Ft
A kötetben a kitûnô közíró és Közép-Európa-kutató az
1990–94 közötti idôszakban megjelent publicisztikáit,
interjúit gyûjti egybe. – Könyvhét
Krasznahorkai László: Az ellenállás melankó-
liája (második kiadás) 384 old., ragasztott kartonkö-
tés, színes, fóliázott védôborítóval, A/5 formátum,

1500 Ft

A nagy sikerû regény második kiadása különösen ak-
tuális a mû megfilmesítésének idején.
Margittai Gábor: Agyagcsónak (esszék – a Ma-
gyar Naplóval közös kiadásban) 150 old., A/5 for-
mátum, színes, fóliázott kartonkötésben, 680 Ft
A fiatal esszéista szubjektív hangú írásai változatos mûvé-
szeti témákat és élményeket ölelnek fel. – Könyvhét
Maeterlinck, Maurice: Pelléas és Mélisande (vá-
logatott drámák – franciából fordította Bárdos
Miklós és Lackfi János), 250 old., A/5 formátum,
színes, fóliázott kartonkötésben, 1100 Ft
A Nobel-díjas belga költô, író hat drámájának több-
sége ebben a kötetben olvasható elôször magyar nyel-
ven. – Május vége
Mohás Lívia: Jusztiniánusz – regény, 250 old.,
F/5-ös formátum, színes, fóliázott ragasztott kar-
ton kötésben, 980 Ft
A nemrég megjelent Theodóra c. regény folytatása, múlt
és jelen virtuóz egymásra vetítésével mélyíti el az írónô
korunk megjelenítésének lehetôségét. – Könyvhét
Röhrig Géza: Éj – (új versek) – kb. 200 old., A/5
formátum, fóliázott, ragasztott karton kötésben,

780 Ft
Különleges, merész képvilág és egyéni ritmika, szenve-
délyes hang és komolyság jellemzi a fiatal költô harma-
dik kötetét. – Könyvhét
Szakács Eszter: Másik hely, másik idô (versek)
102 old., B/6 formátum, színes, fóliázott karton
kötésben, 580 Ft
A fiatal költônô harmadik kötetében érzékeny képalko-
tó-készség párosul érett, kiforrott költôi formákkal és a
látásmód ôszinteségével. – Könyvhét
Szakolczay Lajos: Korfurdaló (esszék, tanulmá-
nyok, kritikák – Aranyhal sorozat) 470 oldal, F/5
formátum, kartonkötésben, 1500 Ft
Az ismert kritikus, irodalomtörténész a rendszerválto-
zás csomópontja köré szervezi négy mûvészeti ágat át-
fogó írásait. – Könyvhét
Vass Vilmos: Közép úton – A magyar demokrati-
kus munkásmozgalom rövid története,
1919–1944, 160 old., A/5, színes, fóliázott kar-
tonkötésben, 780 Ft
A magyar szociáldemokrata és munkásmozgalom va-
lódi arcát, szereplôit és történetét dolgozza fel az ameri-
kában élô szerzô, aki maga is aktív részese volt az ese-
ményeknek. – Könyvhét
Wouters, Liliane: A vér zarándoklata (versek – fran-
ciából fordította Tóth Krisztina és Ferenczi László)
150 old, B/6, színes fóliázott kartonkötésben,

580 Ft
A modernség lecsupaszított versenyelvének idején
szokatlan, kihívó és egyszeri a belga költônô lírája.
– Május
Várkonyi Nándor: Varázstudomány, I. (a kultúr-
történeti munka elsô kötete: A rejtett világ) 538
old., cérnafûzött, keménytáblás, egész vászonkötés-
ben, színes, fóliázott védôborítóval, névmutatóval,

3300 Ft

Címünk:  Széphalom Könyvmûhely,

Budapest ,  Városl iget i  fasor 38.  1068 T./f . :  351-0593

A kiadóban vásárlóinknak 20% árengedményt adunk!

Nagykereskedôknek megegyezés szerint .

A Z  I S T E R  K I A D Ó  Ú J  K Ö N Y V E I

CHOLNOKY VIKTOR: Wurmdrucker Tóbiás és egyéb
kísértések (novellák)
220 oldal, kartonált, védôborítóval 1100 Ft
– A század eleji klasszikus egzotikus novellái, az ISTER
MAGYAR KLASSZIKUSOK sorozatban.

JUHÁSZ GYULA: Versek – Don Quixote halála – Holmi – 
Orbán lelke
154 oldal, kartonált, védôborítóval 990 Ft
– Ister Magyar Klasszikusok.

TORNAI JÓZSEF: Holdfogyatkozás (versek)
160 oldal, karton
– A József Attila-díjas költô legújabb versei.

FRIED ISTVÁN: Irodalomtörténések Kelet-Közép-Euró-
pában (tanulmányok)
240 oldal, karton 1200 Ft

– A Herder-díj 1999. évi kitüntetettjének új tanulmányai.
SZAKÁLY SÁNDOR: Volt-e alternatíva? Magyarország a

második világháborúban (tanulmányok)
142 oldal, karton 900 Ft
– A jeles történész tanulmányai a második világháborús
magyar részvételrôl.

GRÓF RÉVAY JÓZSEF: Mások megértésérôl – Kisnemesek
Tajnán (tanulmányok)
270 oldal, karton 1350 Ft
– A két háború közötti polgári filozófus ma már hozzáfér-
hetetlen esszéi, tanulmányai.

MÉSZÁROS ANDRÁS: A transzcendencia  lehelete. A
szerelem idôiségérôl
256 oldal, karton 1400 Ft
– Szerelemfilozófia.

Megrende lhetôk a  k iadó c ímén :
1096 Budapes t ,  Ha l le r  u .  70 .  I I I .  13 . ,  i l l e tve  te le fonszám:  215-3614 ,  fax :  216-6875
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A
A Balaton turistatérképe. Wanderkar-

te. Tourist map. Carte touristique. M. 1:40
000.. Budapest, Cartographia, 1999. 
ISBN: 963-352-141-6 CM 450 Ft 

A Dunakanyar turistatérképe. – Do-
nauknie. Wanderkarte. Tourist map. Car-
te touristique. M 1:40 000. Nagymaros és
Visegrád térképével. Budapest, Cartogra-
phia, 1999. 
ISBN: 963-352-131-9 CM 450 Ft 

A hétfejû zsákmány. Fiatal költôk antoló-
giája. Marosvásárhely, Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-65-8 fûzött: 450 Ft 

Ailsby, Christopher: Halál keleten. A
Waffen-SS Oroszországban, 1941–45.
Debrecen, Hajja, cop. (20. századi had-
történet) 
ISBN: 963-9037-61-3 kötött: 1890 Ft 

A jármûvezetôi vizsga tankönyve.
Személygépkocsi, kistehergépkocsi: B
jármûkategória. 2. jav. kiad. Budapest,
Mûszaki Kvk., 1999. 
ISBN: 963-16-3021-8 fûzött: 1390 Ft 

A keresztény világ atlasza. 2. kiad.
[Budapest], Helikon, 1999. 
ISBN: 963-208-563-9 kötött: 4980 Ft 

A magyar folklór. Budapest, Osiris,
1998. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-341-6 kötött: 2680 Ft 

A magyar mûvészettörténetírás
programjai. Válogatás két évszázad
írásaiból. [Budapest], Corvina, 1999.
(Egyetemi könyvtár) 
ISBN: 963-13-4459-2 fûzött: 3000 Ft 

Andódy Tiborné – Pusztai Jánosné: Il-
lemkódex kisiskolásoknak. 3. jav. kiad.
Budapest, Krónika Nova, 1999. 
ISBN: 963-85701-5-6 fûzött: 450 Ft 

Angstertôl Zsolnayig. Ipartörténeti ta-
nulmányok. [Pécs], Pannonia Kv. Szerk.
– Pro Pannonia – Pécs-Baranyai Keresk.
és Iparkamara, 1999. (Pannónia köny-
vek) 
ISBN: 963-9079-31-6 kötött: 1400 Ft 

Arany-ima az én anyámnak. Válogatás
a magyar irodalomból. Bp., M. Kvklub,
1999. 
ISBN: 963-548-924-2 kötött: 1290 Ft 

A rejtelmes Föld. [Kaposvár], Holló,
[1997]. (Képes gyerekenciklopédia) 
ISBN: 963-8380-60-8 kötött: 1790 Ft 

A részvénytársaság alapítása, mûkö-
dése, átalakulása, megszûnése, a
részvények tôzsdére történô beve-
zetése és a részvényesi jogvi-
szonnyal kapcsolatos bírósági jog-
viták. [Budapest], Agrocent, 1999. 
ISBN: 963-76091-71-5 fûzött: 7616 Ft 

Aristoteles: Rétorika. Bp., Telosz, 1999. 

ISBN: 963-8458-16-X kötött: 1680 Ft 
Arthur, Jean: Titkok könyve. [Budapest],

Top Trading, 1994. 
ISBN: 963-7881-32-8 963-7881-25-5 kötött:
1298 Ft 

A Tanár úr. Vámos László-emlékkönyv.
[Budapest], Gemini Budapest, 1997. 
ISBN: 963-8168-26-9 fûzött: 2800 Ft 

Ausztrália, Új-Zéland. Australien, Neu-
seeland. Australie. Nouvelle Zélande.
Australia, New Zeeland.
M. 1:6 000 000. Névmutató. Budapest,
Cartographia, 1999. 
ISBN: 963-352-970-0 CM 850 Ft 

Ausztria. – Österreich. – Autriche. – Aust-
ria. M. 1:500 000. Bp., Cartographia,
ISBN: 963-352-444-X CM 990 Ft 

A világ vallásai. [Kaposvár], Holló,
[1997]. (Képes gyerekenciklopédia) 
ISBN: 963-8380-61-6 kötött: 1790 Ft 

Az oktatás szabadságharca. A Magya-
rok Világszövetsége Oktatási Fórumának
helyzetjelentése. Balatonboglár, Balaton
Akad., (Balaton Akadémia könyvek 43.) 

Á
Áprily Lajos: Áprily Lajos legszebb ver-

sei. Budapest, Móra, 1999. 
ISBN: 963-11-7478-6 kötött: 648 Ft 

Árpád-házi Szent Margit legrégibb
legendája és szentté avatási pere.
Budapest, Balassi, cop. 1999. 
ISBN: 963-506-258-3 fûzött: 1200 Ft 
ISBN: 963-8365-39-0 fûzött: 600 Ft 

B
Bagley, Desmond: Magánháború. [Deb-

recen], Aquila, 1999. 
ISBN: 963-9073-93-8 kötött: 1220 Ft 

Balázs Imre József: Ismét másnap. Ma-
rosvásárhely, Mentor, 1998. (Forrás) 
ISBN: 973-9263-88-6 fûzött: 450 Ft 

Bálint Ágnes: Frakk és a foci. 2. kiad. Bu-
dapest, Móra, 1999. 
ISBN: 963-11-7471-9 kötött: 898 Ft 

Ballagi Mór – György Aladár: Magyar –
német kereskedelmi szótár. Repr. kiad.
Budapest, Merényi, [1999]. 
ISBN: 963-698-132-9 kötött: 3000 Ft a Német-
magyar résszel 

Ballagi Mór – György Aladár: Német –
magyar kereskedelmi szótár. Repr. kiad.
Budapest, Merényi, [1999]. 
ISBN: 963-698-131-0 kötött: 3000 Ft a Magyar-
német résszel 

Balla László: Lali az oroszlánbarlangban.
Budapest, Hungarovox, 1999. 
ISBN: 963-85938-3-0 fûzött: 480 Ft 

Balogh Endre – Trentai Gábor: Asztro-
lógiai aforizmák. A bolygók fogalomtar-

talma a jegyekben és a házakban. Buda-
pest, Hungarovox, 1999. 
ISBN: 963-85938-2-2 fûzött: 2950 Ft 

Bánó Attila: Régi magyar családok – mai
sorsok. Gemini Budapest, cop. 1996. 
fûzött: 1480 Ft 

Banzhaf, Hajo – Theler, Brigitte:
Kulcsszavak a Crowley tarot-hoz. Napi és
éves jóslatokra. Budapest, Bioenergetic,
1999. 
ISBN: 963-8120-58-4 fûzött: 1400 Ft 

Baricco, Alessandro: Tengeróceán. [Bu-
dapest], Helikon, cop. 1999. 
ISBN: 963-208-561-2 kötött: 1180 Ft 

Bartha András: Pusztina. Gondolatok
egy csángó falu múltjáról, jelenérôl. Bala-
tonboglár, Balaton Akad., 1998. (Balaton
Akadémia könyvek 36.) 
ISBN: 963-8365-08-0 fûzött: 500 Ft 

Bartha Csilla: A kétnyelvûség alapkérdé-
sei. Beszélôk és közösségek: [felsôokta-
tási tankönyv]. Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999. 
ISBN: 963-19-0009-6 fûzött: 1717 Ft 

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló. 2.
kiad. Budapest, Osiris, 1999. 
ISBN: 963-379-467-6 kötött: 980 Ft 

Belgium, Hollandia, Luxemburg. Bel-
gien, Niederlande, Luxemburg. Belgique,
Pays-Bas, Luxembourg. M. 1:600 000.
Budapest, Cartographia, 1999. 
ISBN: 963-352-408-3 CM 690 Ft 

Benedek Elek: Táltos Jankó és más me-
sék. [Kaposvár], Holló, [1999]. 
ISBN: 963-8380-37-3 kötött: 1590 Ft 

Benedek István, Sz.: Könyvek és álmok
nyomában. Marosvásárhely, Mentor,
1998. 
ISBN: 973-9263-81-9 fûzött: 850 Ft 

Bessenyô András: Római magánjog. A
római magánjog az európai jogi gondol-
kodásban. (2.) Bp., Dialóg Campus,
1999. (Institutiones juris) 
ISBN: 963-9123-13-7 fûzött: 2380 Ft 

Birkner, Friede: Ötöt egy csapásra. Bu-
dapest, Bastei Budapest, 1999. (Hedwig
Courths-Mahler lányának regényei) 
ISBN: 963-296-278-8 fûzött: 596 Ft 

Blake, Jennifer: Ámor nyila. [Debrecen],
Aquila, 1999. (Vadrózsa könyvek) 
ISBN: 963-679-003-5 kötött: 1490 Ft 

Bodrog Miklós: Izgalmas lélektan. C. G.
Jung szellemében. [Szentendre], Kairosz
– Paulus Hungarus, cop. 1999. 
ISBN: 963-9137-40-5 kötött: 1680 Ft 

Bognár József: Guidelines. [Az angol ige
labirintusa]. (1.), 1998. (Dialóg Campus
tankönyvek) 
ISBN: 963-9123-45-5 fûzött: 2280 Ft 

Bordeaux Székely, Edmond: Esszénus
béke evangélium. (1. kv.) , 1998. 

ISBN: 0-9684147-0-2 fûzött: 880 Ft 
Borland, Russel: Bemutatkozik a Micro-

soft Windows 98. a Microsoft Windows
legújabb változatáról szóló elsô hivatalos
ismertetés. Budapest, Park, cop. 1998. 
ISBN: 963-530-243-6 fûzött: 3900 Ft 

Böszörményi Zoltán: Aranyvillamos.
Pécs, Jelenkor, 1999. 
ISBN: 963-676-170-1 kötött: 880 Ft 

Brecht, Bertolt: Drámák. [Kaposvár],
Holló, [1996]. 
ISBN: 963-8380-53-5 fûzött: 1690 Ft 

Brown, Elizabeth: Természetgyógyá-
szat. lépésrôl lépésre: [útmutató]. [Ka-
posvár], Holló, [1999]. (Dióhéjban) 
ISBN: 963-9202-06-1 kötött: 998 Ft 

Brown, Sandra: Francia Selyem. Buda-
pest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-885-8 kötött: 1390 Ft 

Büchler Júlia: Ötlettár. Játékos gyakorla-
tok a mennyiségfogalom és a fogalmi
gondolkodás fejlesztéséhez. 3. bôv. kiad.
[Budapest], FPI, 1998. 
ISBN: 963-501-162-8 fûzött: 575 Ft 

Burgwitz, Andreas: Elektronika a model-
lezésben. Budapest, Cser K., 1999. (Csi-
náld magad) 
ISBN: 963-9003-38-7 fûzött: 1494 Ft 

Byron, Leona: Megölted, drágám?. Buda-
pest, Totem, 1999. 
ISBN: 963-590-126-7 fûzött: 798 Ft 

C
Cholnoky Viktor: Wurmdrucker Tóbiás

és egyéb kísértések. Budapest, Ister,
1999. (Ister magyar klasszikusok) 
ISBN: 963-85953-3-7 fûzött: 1100 Ft 

Cook, Robin: Vektor. [Budapest], I.P.C.
Kv., cop. 1999. 
ISBN: 963-635-149-X fûzött: 999 Ft 

Czipszer Károlyné: Önköltségszámítás
a számviteli törvény elôírása alapján.
[Budapest], Kortax, [1999]. (Verzál köny-
vek) 
ISBN: 963-9095-69-9 fûzött: 2016 Ft 

Cs
Csepeli György: Szociálpszichológia. Bu-

dapest, Osiris, 1997. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-563-X kötött: 2400 Ft 

Csete Gábor: A lovaspálya. Versenytípu-
sok és szabályok: pályaépítés, akadály-
építés. Székesfehérvár, Lapu BT, cop.
1997. 
ISBN: 963-04-8079-4 fûzött: 672 Ft 

Csizmadia Judit – Kurucz István: Szó-
kincskeresô. Anyanyelvi játékok. Kisúj-
szállás, Szalay Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-9080-40-3 fûzött: 675 Ft 

Megjelent könyvek
1999. április 9 – 22.

Kedves Olvasónk!

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési
módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy egyik
sem vetekszik az elôfizetés módszerével, mert az elôfizetés
– a legkényelmesebb, ugyanis a kézbesítô az Ön otthonába jut-
tatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás meg-
kezdésével egyidejûleg kapja kézhez, 

– a legbiztosabb, mert véletlenül sem marad ki egy lapszám a
sorozatból,
– a legkedvezôbb, mert az esetleges áremelkedés esetén is a je-
lenlegi elôfizetési áron kapja a lapot.
Sokat emlegetett adat, hogy Magyarországon évente kb. 9000
különbözô könyv jelenik meg, a tankönyveket nem számítva,
de nem mindenki gondol bele abba, hogy ez átlagosan órán-
ként egy, napi 24, heti 168 könyv megjelenését jelenti. Nagyon
nagy szám ez, ennyi  könyvújdonság között az eligazodás már
nem lehetséges segítség nélkül, és ez a segítség a Könyvhét.
Legyen Ön is rendszeres olvasónk, barátunk, elôfizetônk, fi-
zesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a kul-
turális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2400 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

..............................................................................................................................
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Megrendelhetô az Akadémiai  Kiadó vevôszolgálatánál
Tel . :  464-8200,  fax:  464-8201

il l .  megvásárolható a  könyvesboltokban

Gereben Ágnes:
Mûvészet és hatalom
Orosz írók a XX. században

A szovjet levéltárakból most elôkerülô dokumen-
tumokat elemezve Gereben Ágnes, az ELTE ta-
nára, Anton Csehov és Iszaak Babel elsô hazai
életrajzának írója, közös gondolkodásra hívja az
olvasót, hogy segítsen megismerni a XX. századi
orosz irodalom legendák nélküli történetét.
ISBN 963 05 7509 X
Ára: 1500 Ft
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D
Dél-afrikai Köztársaság. Republik Sü-

dafrika. République d'Afrique du Sud. Re-
public of South Africa. M. 1:2 000 000.
Névmutató. Budapest, Cartographia,
1999. 
ISBN: 963-352-958-1 CM 850 Ft 

De La Ramée, Marie Louise: A flandriai
kutya. Karácsonyi történet. Budapest, Eri,
1998. (Híres „kutyás” könyvek 1.) 
ISBN: 963-8090-26-X kötött: 896 Ft 

Dienes Zoltán Pál: Építsük fel a matema-
tikát. 2. bôv. kiad. Budapest, SHL Hunga-
ry, 1999. (SHL könyvek) 
ISBN: 963-03-7265-7 fûzött: 980 Ft 

Doherty, Gillian: 101 ujjgyakorlat számí-
tógépre. [Budapest], Park, [1999]. (Park
komputerkalauz) 
ISBN: 963-530-403-X kötött: 1800 Ft 

Douglas, John – Olshaker, Mark: Sötét-
ség. Kísérjék el alvilági útjára az FBI leg-
jobb bûnügyi személyiségelemzôjét,
amint behatol a legelvetemültebb sorozat-
gyilkosok elméjébe. [Budapest], Gabo,
cop. 1999. 
ISBN: 963-8009-76-4 kötött: 1790 Ft 

Durrell, Gerald: Családom és egyéb állat-
fajták. Budapest, Európa, 1999, cop.
1966. (Vidám könyvek) 
ISBN: 963-07-6516-0 fûzött: 850 Ft 

Dürrenmatt, Friedrich: Drámák. [Kapos-
vár], Holló, 1996. 
ISBN: 963-8380-52-7 fûzött: 1690 Ft 

E
Egyiptom. – Egypt. – Egypten. – Égypte.

M. 1:1 000 000. Névmutató. Index. Buda-
pest, Cartographia, 1999. 
ISBN: 963-352-949-2 CM 850 Ft 

Ellis, Bret Easton: Nullánál is kevesebb.
Budapest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6499-7 fûzött: 980 Ft 

Enzensberger, Hans Magnus: A szám-
ördög. elalvás elôtti könyv mindenkinek,
aki fél a matematikától. Budapest, Eu-
rópa, 1999. 
ISBN: 963-07-6555-1 kötött: 1700 Ft 

Everett, Michael: Madarak a kertben. Ho-
gyan csalogassuk kertünkbe, és mirôl is-
merjük fel ôket?. Bp., Új Ex Libris, cop.
1997. 
ISBN: 963-9031-10-0 kötött: 2980 Ft 

É
Építéstervezés, engedélyezés, kivite-

lezés. ([1.]) Budapest, Közgazd. és Jogi
Kvk., 1999. 
fûzetlen: 

Építéstervezés, engedélyezés, kivite-
lezés. ([2.]) Budapest, Közgazd. és Jogi
Kvk., 1999. 
fûzetlen: 

Építményjegyzék (ÉJ). Közzétéve: a
3/1980. (XI. 18.) KSH számú rendelkezés
mellékleteként. Budapest, Taxater, 1999.
(Jegyzékek könyvei '99 sorozat) 
fûzött: 513 p. 

Értékpapírok kézikönyve. [Budapest],
Agrocent, 1997. 
ISBN: 963-7691-52-9 fûzött: 5376 Ft 

F
Farkas Gyöngyi: A cimbalom története.

Dávid zsoltáraitól az európai hangver-
senytermekig. [Budapest], Gemini Buda-
pest, cop. 1996. 
ISBN: 963-8168-23-4 fûzött: 980 Ft 

Fawcett, Harrison: A katedrális legendá-
ja. Három regény egy kötetben. [Debre-
cen], Cherubion, 1999. (Cherubion scien-
ce fiction) 
ISBN: 963-9110-43-4 kötött: 1498 Ft 

Fehér Károly – Mózs Elek: Dohány-
gyártmányok és alkoholtermékek adózta-
tása és kereskedelme, Budapest, Saldo,
1999. 
ISBN: 963-621-888-9 fûzött: 900 Ft 

Félszáz mondat ballagóknak. [Buda-
pest], K.u.K. K., [1999]. 
ISBN: 963-9173-16-9 kötött: 890 Ft 

FEOR. A foglalkozási osztályozás négy-
számjegyes rendszeres jegyzéke: közzé-
téve: a 9029/1993. (SK 1994.1) KSH köz-
lemény mellékleteként. Budapest, Taxa-
ter, 1999. (Jegyzékek könyvei '99 sorozat) 
fûzött: 429 Ft 

Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Kom-
munikáció szóban és írásban. 3. kiad. Bu-
dapest, Krónika Nova, 1999. 
ISBN: 963-85658-0-2 fûzött: 730 Ft 

Ferris, Stewart: Hogyan csípjünk fel csa-
jokat. [Budapest], Gulliver, [1999]. 
ISBN: 963-8466-94-4 fhibás ISBN 963-8466-46-
4] fûzött: 498 Ft 

Fielding, Helen: Bridger Jones naplója.

Budapest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6520-0 kötött: 1300 Ft 

Fodor Ákos: Addig is. Változatok a jelen
létre. [Budapest], Fabyen, 1999. 
ISBN: 963-85712-4-1 kötött: 900 Ft 

Fogarasi Éva: Mitôl „beteg” a keresztény-
ség avagy 2000 év tévedés?. A Bibliáról
másképpen.... Sárvár, Szerzô, 1999. 
ISBN: 963-550-812-3 fûzött: 747 Ft 

Földrajzi fogalomtár. Debrecen, Tóth,
1997 [!1999]. 
ISBN: 963-9029-88-2 fûzött: 675 Ft 

Follett, Ken: A Modigliani-botrány. [Buda-
pest], JLX, Los Angeles [Calif.], [1999]. 
ISBN: 963-7822-59-3 kötött: 1350 Ft 

Frydman, René – Cohen-Solal, Julien:
Kismamák és kisbabák egészségkönyve.
3. kiad. [Budapest], Kossuth, cop. 1999. 
ISBN: 963-09-4091-4 kötött: 3200 Ft 

G
Galgóczy Árpád: Emese és a rókák. Bu-

dapest, Móra, 1999. 
ISBN: 963-11-7480-8 kötött: 888 Ft 

Gáll István: Vaskor. [Budapest], Zrínyi,
cop. 1999. 
ISBN: 963-327-321-8 kötött: 1170 Ft 

Garaj Erika – Herczeg István – Leukó
Ferenc: Gazdaságpszichológiai tanul-
mányok. Miskolc, MBE, 1999. 
ISBN: 963-7528-42-3 fûzött: 2000 Ft 

Gates, Bill: Üzlet @ gondolat sebességé-
vel. Mûködik a digitális idegrendszer. [Bu-
dapest], Geopen, cop. 1999. 
ISBN: 963-9093-13-0 kötött: 2990 Ft 

Gergely Tamás: Latorcza kontinens. A
döbbenet egypercesei. Marosvásárhely,
Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-78-4 fûzött: 680 Ft 

Gerô András: Ferenc József, a magyarok
királya. [Budapest], Pannonica, cop.
1999. 
ISBN: 963-8469-93-5 kötött: 1600 Ft 

Gogol’, Nikolaj Vasilijevic: Egy ôrült em-
lékiratai. 3. kiad. [Budapest], Marfa-Medi-
terrán, 1999. 
fûzetlen: 1200 Ft 

Grimes, Galen: Egyszerûen Internet Win-
dows környezetben. [kezdôknek]. Buda-
pest, Panem, 1999. 
ISBN: 963-545-208-X fûzött: 750 Ft 

Grund-Thorpe, Heidi: Kötés. Alapisme-
retek, minták az egyszerûtôl a bonyolultig.

Budapest, M. Kvklub, 1999. 
ISBN: 963-548-845-9 kötött: 1790 Ft 

Gulyás Miklós: Hazatérés. Marosvásár-
hely, Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-75-X fûzött: 680 Ft 

Gy
Gyáni Gábor: Az utca és a szalon. A társa-

dalmi térhasználat Budapesten, 1870-
1940. 2. kiad. Budapest, Új Mandátum,
1999. (Nagyítás / szociológiai könyvek
12.) 
ISBN: 963-9158-30-5 fûzött: 1200 Ft 

Gyimesi Éva, Cs.: Colloquium Transsyl-
vanicum. Értelmiségi önreflexiók. Maros-
vásárhely, Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-84-3 fûzött: 920 Ft 

Györkösy Alajos: Magyar – latin szótár.
Váltl. lny. Budapest, Akad. K., cop. 1960. 
ISBN: 963-05-6781-4 kötött: 3200 Ft 

H
Hagen, Louis: A horogkereszt árnyéká-

ban. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris
könyvtár) 
ISBN: 963-379-553-2 fûzött: 1280 Ft 

Hagyományôrzés és hagyományte-
remtés a versújítás korában, 1760-
1840. 1999. 
ISBN: 963-18-9561-0 kötött: 2260 Ft 

Hall, Nicola: Reflexológia. Lépésrôl lé-
pésre: [útmutató]. [Kaposvár], Holló, (Dió-
héjban) 
ISBN: 963-9202-08-8 kötött: 998 Ft 

Hamvay Ödön: Az aradi tizenhárom. [S.l.],
[s.n.], cop. 1999. 
ISBN: 963-03-7159-6 fûzött: 670 Ft 

Hattatt, Lance: A dísznövények képes ka-
lendáriuma. [Budapest], Pannonica,
[1999]. 
ISBN: 963-8469-87-0 kötött: 3990 Ft 

Házi olvasmányok elemzése. Tanulmá-
nyok az általános iskolai kötelezô olvas-
mányok elemzéséhez. Nyíregyháza,
Black & White, cop. 1998. 
ISBN: 963-9125-00-8 fûzött: 499 Ft 

Házi természetgyógyász. gyógyteák,
tinktúrák, elsôsegélynyújtás, házi patika.
[Nyíregyháza], Black & White, [1999]. 
ISBN: 963-9025-14-8 fûzött: 495 Ft 

Heinesen, William: Elkárhozott muzsiku-
sok. [Budapest], QLT Mûfordító Bt., 1999.
(Polar könyvek) 

Kunszt György – Klein Rudolf:
PETER EISENMAN
A dekonstruktivizmustól a foldingig
Peter Eisenman a 20. század harmadik harmada amerikai építésze-
tének kiemelkedô, világhírû alakja. Tanítványai és követôi szerint
épületeivel és építészetelméletével korunkban azt a szerepet játssza,
amelyet a század elsô két harmadában Le Corbusier töltött be.
Nemzetközi hírnevét elsôsorban azzal szerezte, hogy a ’80-as évek
végén a nyugati világban uralkodóvá vált dekonstruktivista építé-
szeti mozgalom fô alakjaként jelent meg. A ’90-es évek közepére Ei-
senman gondolkodásában és alkotó, tervezôi habitusában elôtérbe
került a filozófiai és építészeti „folding” ideája és technikája.
A kötet az építész és a filozófus szempontjából egyaránt szakszerû
pontossággal kívánja bemutatni Eisenman eddigi életmûvét.
Ára: 3980 Ft
ISBN 963 05 7540 X

Kollektív, társas, társadalmi.
Pszichológia Szemle Könyvtár 2
Szerkesztette: Kónya Anikó, Király Ildikó, Bodor Pé-
ter, Pléh Csaba
A kognitív szemlélettel átitatott pszichológia mostani
korszakában a kollektív fogalma újjáéledt, benne azzal a
meggyôzôdéssel, hogy az ember legprivátabb gondola-
taiban is társas lény. A „kollektív” által a klasszikus kor-
szakhoz hasonlóan összetalálkoznak a humán tudomá-
nyok területei. Erre teszünk kísérletet, amikor szocioló-
giai, néprajzi és valláselméleti tanulmányokat elegyítünk
a pszichológiai írásokkal, majd a kötet végén közöljük
az írásoknak a szimpóziumon történt megvitatását.
Ára: 1104 Ft áfával
ISBN 963 05 7616 3
HUISSN 1419-4511



ISBN: 963-07-7005-0 kötött: 1200 Ft 
Hensel, Wolfgang: Kerti örömök. [Kapos-

vár], Holló, cop. 1998. 
ISBN: 963-8380-98-5 kötött: 3690 Ft 

Hibbert, Christopher: Windsor. A királyi
udvar. Budapest, Holnap, 1999. 
ISBN: 963-346-2762 kötött: 2500 Ft 

Hills, Dick: Hogyan maradjunk házasok.
[Budapest], Gulliver, [1999]. 
ISBN: 963-8466-93-6
[hibás ISBN 963-8466-42-1] fûzött: 548 Ft 

Hitelfedezeti biztosítások és garan-
ciák. Budapest, Saldo, 1999. 
ISBN: 963-621-892-7 fûzött: 1000 Ft 

Hivatás és hitvallás. Magyar mérnökök,
orvosok, természettudósok írásai. (1.
köt.) Budapest, Mundus, 1998. (Az Antall
József Emlékbizottság és Baráti Társa-
ság évkönyvei 8.) 
ISBN: 963-8033-76-2 fûzött: 

Hivatás és hitvallás. Magyar mérnökök,
orvosok, természettudósok írásai. (2.
köt.) Budapest, Mundus, 1998. (Az Antall
József Emlékbizottság és Baráti Társa-
ság évkönyvei 9.) 
ISBN: 963-8033-77-0 fûzött: 

Höhn Mária: A Kelemen-havasok növény-
zetérôl. Marosvásárhely, Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-73-3 fûzött: 1280 Ft 

Hol az energia? Oktatócsomag. Buda-
pest, Energia Klub, 1999. 
ISBN: 963-03-7352-1 fûzött: 800 Ft 

Horváth Éva – Szepesi Dóra: A fiatalo-
dás mûvészete. Makrovegetáriánus re-
ceptek: [útmutató az egészséges, hosszú
élethez]. 2. jav. bôv. kiad. Budapest,
Édesvíz, 1999. 
ISBN: 963-528-370-9 fûzött: 1100 Ft 

Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlat-
ban, 1999. Budapest, Saldo, [1999]. 
ISBN: 963-621-886-2 fûzött: 3942 Ft 

I
Iles, Greg: Fekete kereszt. [Budapest],

General Press, 1999. (Világsikerek) 
ISBN: 963-9076-46-5 kötött: 999 Ft 

J
Jakab Mihályné Karácsony Vilma:

Vilma néni háztartási tanácsadója. Nyír-
egyháza, Black & White, cop. 1999. 
ISBN: 963-9064-55-6 fûzött: 649 Ft 

Jánosházy György: Böllérek miséje.
Szonettek. Marosvásárhely, Mentor,
1999. 
ISBN: 973-9263-91-0 fûzött: 580 Ft 

Jászai Emese: Német – magyar képes
szótár. Nyíregyháza, Black & White, cop.
1999. 
ISBN: 963-9125-28-8 fûzött: 895 Ft 

Jergovic, Miljenko: Szarajevói Marlbo-
ro. Pécs, Jelenkor, 1999. (Kiseurópa so-
rozat) 
ISBN: 963-676-182-5 fûzött: 880 Ft 

Jeschke, Wolfgang: Midas. [Debrecen],
Aquila – Cherubion, (Galaxis sf könyvek
10.) 
ISBN: 963-679-002-7 kötött: 1220 Ft 

Jobbágyi Gábor: „Ez itt a vértanúk vére”.
Az 1956 utáni megtorlási eljárások.
[Szentendre], Kairosz, cop. 1998. 
ISBN: 963-85784-8-3 kötött: 1590 Ft 

Jókai Mór: Jókai olvasókönyv. [7–12 éves
gyerekeknek]. [Kaposvár], Holló, [1999]. 
ISBN: 963-9202-30-4 kötött: 1690 Ft 

Jókúti György: Prezentáció és grafika.
[Budapest], Kossuth, cop. 1999. (ECDL
és számítógép-kezelôi vizsga-elôkészítô
/ [egyedül is megy] 6.) 
ISBN: 963-09-4095-7 fûzött: 990 Ft 

Jolliffe, Gray – Mayle, Peter: A férfi leg-

jobb barátja avagy Egy zsarnok termé-
szetrajza. Budapest, Animus, cop. 1999. 
ISBN: 963-8386-70-3 fûzött: 798 Ft 

Joyce, James: Ifjúkori önarckép. Regény.
Budapest, Marfa-Mediterrán, 1999. 
ISBN: 963-9164-19-4 kötött: 1200 Ft 

Jugoszlávia, Bosznia-Hercegovina,
Macedónia, Szlovénia, Horvátor-
szág. – Yugoslavia, Bosnia-Herzegovi-
na, Macedonia, Slovenia, Croatia. – Ju-
goslawien, Bosnien-Herczegowina, Ma-
kedonien, Slowenien, Kroatien. – Yugos-
lavie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine,
Slovénie, Croatie. M. 1:850 000. + kem-
ping. Budapest, Cartographia, 1999. 
ISBN: 963-352-409-1 CM 590 Ft 

Jung János – Egyed Zsigmond Imre:
Általános pathologia. Marosvásárhely,
Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-48-8 fûzött: 1080 Ft 

K
Kajtár István: Egyetemes állam- és jog-

történet. (2.), (Dialóg Campus tanköny-
vek) 
ISBN: 963-9123-13-7 kötött: 1980 Ft 

Kállai Lajos – Sztanó Imréné: Adók és
illetékek, 1998. [Budapest], Saldo, 1998. 
ISBN: 963-621-861-7 fûzött: 2800 Ft 

Kállai Lajos – Sztanó Imréné: Adók és
illetékek, 1999. kiegészítés az 1998. évi
kiadáshoz. Budapest, Saldo, 1999. 
fûzött: 890 Ft 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. [Buda-
pest], Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyv-
tár) 
ISBN: 963-9198-19-6 fûzött: 149 Ft 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Deb-
recen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9029-30-0 fûzött: 525 Ft 

Károssy Csaba: Általános meteorológia.
(1.), 1999. 
ISBN: 963-8122-32-3 fûzött: 1120 Ft 

Kárpáti Sándor: Miért adtuk föl?. Tanú-
vallomások a Kádár-korszakról. [Buda-
pest], Magánkiad., cop. 1999. 
ISBN: 963-550-904-9 fûzött: 1250 Ft 

Katona József: Bánk bán. [Budapest],
Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9198-25-0 fûzött: 199 Ft 

Kastner, Erich: Die Konferenz der Tiere.
[Budapest], Corvina, 1999. (Kétnyelvû ol-
vasmányok) 
ISBN: 963-13-4744-3 fûzött: 800 Ft 

Kémiai fogalomtár. Debrecen, Tóth, 
ISBN: 963-9081-23-X fûzött: 675 Ft 

Kendeffy Gábor: Az egyházatyák és a
szkepticizmus. Budapest, Áron, 1999. 
ISBN: 963-9210-02-1 kötött: 1190 Ft 

Kenya, Tanzánia. – Kenya, Tanzanie. –
Kenia, Tansania. – Kenya, Tanzania.
M. 1:2 500 000. Névmutató. Budapest,

Cartographia, 1999. 
ISBN: 963-352-951-4 CM 850 Ft 

Kertész Mária: Tôzsdeismeretek. Buda-
pest, Saldo, 1999. 
ISBN: 963-621-887-0 fûzött: 2200 Ft 

Kieslich, Sabine: Serpenyôs ételek.
Pécs, Alexandra, [1999]. (Egyszerûen jó) 
ISBN: 963-367-518-9 fûzött: 494 Ft 

Kipling, Rudyard: Gyermekmesék. Bu-
dapest, Filum, [1999]. 
ISBN: 963-8347-63-5 kötött: 980 Ft 

Király László: Éjféli esôk. válogatott ver-
sek. Marosvásárhely, Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-85-1 fûzött: 980 Ft 

Kiss Margit – Mezôsi Károly – Pavlik
Oszkárné: Értékelés a pedagógiában.
[Budapest], FPI, [1999]. 
ISBN: 963-501-163-6 fûzött: 1250 Ft 

Kis világatlasz. Naprakész tematikus tér-
képekkel. Budapest, M. Kvklub, 1998. 

ISBN: 963-548-806-8 kötött: 1790 Ft 
Kobáné Kecskeméti Mária: A Tündér-

rózsa könyve. Kisújszállás, Szalay Kvk.
ISBN: 963-9178-38-1 kötött: 925 Ft 

Kobáné Kecskeméti Mária: Olvasás és
játék. 6–7 éves gyermekek részére. Kis-
újszállás, Szalay Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-9178-29-2 fûzött: 1000 Ft 

Kocsis Miklós: Bulldog enciklopédia. A
bulldog család tagjainak története. Buda-
pest, Pro-Log Kft., cop. 1998. 
ISBN: 963-03-6574-X kötött: 3333 Ft 

Koke, Jak: Idegen lelkek. A Sárkányszív-
trilógia elsô kötete. Budapest, Beholder,
1999. 
ISBN: 963-9047-29-5 fûzött: 698 Ft 

Kölcsey Ferenc Budapest, Új Mandátum,
1998. (Magyar szabadelvûek) 
ISBN: 963-9158-12-7 [hibás ISBN 963-7476-94-
6] kötött: 480 Ft 

Környezetvédelmi jogszabályok
gyûjteménye. Budapest, Közgazd. és
Jogi Kvk., 1999. 
ISBN: 963-224-409-5 fûzetlen: 8848 Ft 

Kossáné Prókay Katalin: A sikeres
együttmûködés titka a vezetô és közvet-
len munkatársa között. kézikönyv a titkár-
ságon dolgozók számára. (1.), 1997.
Paks, Szerzô
fûzött: 3338 Ft

Kossáné Prókay Katalin: Korszerû ar-
culati és általános jogi ismeretek mene-
dzserasszisztenseknek és rokonszakmá-
ban dolgozók, valamint ügyintézôk, veze-
tôk és tanulók számára. kézikönyv nem
csak menedzserasszisztenseknek. (3.),
1998. 
ISBN: 963-04-9907-X fûzött: 3338 Ft

Kossáné Prókay Katalin: Korszerû ar-
culati, ügyviteli ismeretek menedzser-
asszisztensek és rokonszakmában dol-
gozók, valamint ügyintézôk, vezetôk és
tanulók számára. kézikönyv nem csak
menedzserasszisztenseknek. (2.) 2.
kiad., 1998. 
ISBN: 963-04-9907-X fûzött: 

Kossuth Lajos Budapest, Új Mandátum,
1998 (Magyar szabadelvûek) 
ISBN: 963-776-93-8 kötött: 480 Ft 

Kosztolányi Dezsô: Kosztolányi Dezsô
válogatott versei. [Budapest], Palatinus,
1999. 
ISBN: 963-9127-74-4 kötött: 996 Ft 

Kotter, John P.: A változások irányítása.
Budapest, Kossuth, 1999. (VIP / Very Im-
portant Publications) 
ISBN: 963-09-4083-3 kötött: 2300 Ft 

Kovordányi Zoltán, B.: Kényszerpályán.
Regény. Budapest, Közdok, 1999. 
ISBN: 963-552-344-0 fûzött: 500 Ft 

Kozák Imre: A kontinuummechanika és
geometria. Akadémiai székfoglaló, 1996.
április 25.. Budapest, Akad. K., 1999. (Ér-
tekezések, emlékezések) 
ISBN: 963-05-7618-X fûzött: 700 Ft 

Közszolgálati döntések tematikus
gyûjteménye köztisztviselôknek.
Budapest, KJK-KERSZÖV, 1999. (Mód-
szertani szakkönyvek) 
ISBN: 963-224-346-3 fûzött: 4144 Ft 

Kristóf László – Magyar György – Gál
László: Kosárlabdázás: labdarúgás: fel-
készítés – versenyzés. (3.) 3. kiad. ,
1999. 
ISBN: 963-19-0021-5 kötött: 1955 Ft 

Krúdy Gyula: Krúdy-olvasókönyv. [7–12
éves gyerekeknek]. [Kaposvár], Holló,
[1999]. 
ISBN: 963-9202-29-0 kötött: 1690 Ft 

Kuhn, Helga: Tippek & trükkök a ház kö-
rül. Biztonság, energiatakarékosság, vi-
rágládák/erkély/terasz, kert, ház körüli
tennivaló, garázs/autó. Budapest, Auktor,
cop. 1999. 
ISBN: 963-7780-54-8 fûzött: 798 Ft 

Kulcsár Béla. Marosvásárhely, Mentor,
ISBN: 973-9263-66-6 fûzött: 1320 Ft 

Kunzmann, Peter – Burkard, Franz-
Peter – Wiedmann, Franz: Filozófia.
(1.) 3. kiad. , cop. 1999. 
ISBN: 963-85962-36 kötött: 2900 Ft 

Kurucz Váradi Károly: Segédlet az
1998. évi társasági adó bevallásához, az
1999. évi társasági és osztalék adó. [Bu-
dapest], Kortax, [1999]. (Verzál könyvek) 
ISBN: 963-9095-66-4 fûzött: 1848 Ft 

L
Lakatos Ilona: Érettségi magyar nyelv-

bôl. Felvételi tételvázlatok, feladatok,
megoldási útmutatók. Debrecen, Tóth,
[1999]. 
ISBN: 963-9161-56-X fûzött: 800 Ft 

Lansdale, Joe R.: Veszett világ. [Debre-
cen], Aquila, 1999. (Kondor könyvek) 
ISBN: 963-679-007-8 kötött: 1220 Ft 

Lányi András – Jakab György: Erkölcsi
esettanulmányok. [ember és társadalom].
[Budapest], AKG K., cop. 1999. 
ISBN: 963-9190-04-7 fûzött: 1300 Ft 

Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet-folyamat-

végpont: az írástanulás pszicholingviszti-
kai alapjai: [egyetemi tankönyv]. [Buda-
pest], Corvina, [1999]. (Alkalmazott nyel-
vészet) 
ISBN: 963-13-4806-7 fûzött: 2000 Ft 

Lindsey, David: Gyilkos tekintet. [Buda-
pest], General Press, 1999. 
ISBN: 963-9076-50-3 fûzött: 698 Ft 

Lorenz, Konrad: Én itt vagyok – te hol
vagy?. A nyári lúd etológiája. Bp., Totem
ISBN: 963-590-123-2 kötött: 1900 Ft 

Lorenz-Ladener, Claudia: Pincék, ver-
mek. Zöldségek és gyümölcsök tárolása.
Budapest, Cser K., 1999. 
ISBN: 963-9003-47-6 fûzött: 1494 Ft 

Lúdanyó meséi. [Kaposvár], Holló,
[1997], cop. 1966. 
ISBN: 963-8380-72-1 kötött: 790 Ft 

M
Madách Imre: Az ember tragédiája. [Bu-

dapest], Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyv-
tár) 
ISBN: 963-9198-17-X fûzött: 249 Ft 

Magay Tamás – Országh László: Ma-
gyar – angol kéziszótár. Váltl. lny. Buda-
pest, Akad. K., 1999, cop. 1990. 
ISBN: 963-05-6907-8 kötött: 3200 Ft 

Magyarország: csillagtúra. Az utazók al-
manachja: útikalauz, atlasz: guide, map:
Magyarország. Várostérképek: Hungary,
city maps. Budapest, M. Almanach, 1999. 
ISBN: 963-04-5165-4 fûzött: 1600 Ft 

Magyar Kódex 1. Az Árpádok világa. Ma-
gyar mûvelôdéstörténet a kezdetektôl
1301-ig., cop. 1999. Bp., Kossuth
ISBN: 963-09-4077-9 kötött: 6600 Ft 

Magyar törvénytár: 106-os számú pót-
lapcsomag. A pótlapok cseréje. [Buda-
pest], [Unió], [1999]. 
fûzetlen: 9585 Ft 

Magyar törvénytár: 107-es számú pót-
lapcsomag. a pótlapok cseréje. [Buda-
pest], [Unió], [1999]. 
fûzetlen: 10034 Ft 

Mahmoody, Betty – Hoffer, William:
Lányom nélkül soha. [Budapest], Geo-
pen.
ISBN: 963-7910-24-7 fûzött: 1099 Ft 

Mahmoody, Betty: Végzetes szülôk. [Bu-
dapest], Geomedia, [1999]. 
ISBN: 963-7910-26-3 fûzött: 999 Ft 

Mandeville, Amy: Hogyan szedjünk fel
pasikat. [Budapest], Gulliver, cop. 1996. 
ISBN: 963-8466-44-8 fûzött: 498 Ft 

Marks, Cassandra: Homeopátia. Lépés-
rôl lépésre: [útmutató]. [Kaposvár], Holló,
[1999]. (Dióhéjban) 
ISBN: 963-9202-05-3 kötött: 998 Ft 

Markus, Georg: Ami vissza nem tér. Csá-
szári és királyi históriák. [Budapest],
K.u.K. K., [1999]. 
ISBN: 963-9173-13-0 kötött: 1200 Ft 

Marno János: Nincsen líra [gyökjel] nél-
kül. Válogatott és új versek. [Budapest],
Palatinus, 1999. (Palatinus válogatott) 
ISBN: 963-9127-69-8 kötött: 1200 Ft 

Márton Edit – Murárik Lászlóné –
Strauszné Simonyi Erzsébet: Az is-
kolai gyermekvédelem helye a gyermek-
védelem rendszerében. Budapest, FPI,
1998. 
ISBN: 963-501-150-4 fûzött: 370 Ft 

Márton László: Az áhitatos embergép.
Pécs, Jelenkor, 1999. 
ISBN: 963-676-152-3 kötött: 1200 Ft 

Marton Veronika: A sumir kultúra törté-
nete. [Miskolc], Miskolci Bölcsész Egye-
sület,
fûzött: 1700 Ft 

Mátyás és a török kor olvasókönyve.
[7–12 éves gyerekeknek]. [Kaposvár],
Holló
ISBN: 963-9202-28-2 kötött: 1690 Ft 

May, Karl: A sivatagon át. Budapest, Uni-
kornis, 1999. (Karl May összes mûvei 1.) 
ISBN: 963-427-338-6 kötött: 2100 Ft 

Microsoft Visual Basic 6.0 programo-
zói kézikönyv. Budapest, Park, cop.
ISBN: 963-530-442-0 fûzött: 9900 Ft 

Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak. [Buda-
pest], Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyv-
tár) 
ISBN: 963-9198-16-1 fûzött: 249 Ft 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyô-
je. [Budapest], Diáktéka, (Diák kiskönyv-
tár) 
ISBN: 963-9198-11-0 fûzött: 249 Ft 

Minôség és agrárstratégia. Budapest,
MTA, 1999. (Magyarország az ezredfor-
dulón / a minôség dimenziói a magyaror-
szági agrárgazdaságban) 
ISBN: 963-508-100-6 fûzött: 900 Ft 

Mitsubishi Galant. 1,6 és 2,0 literes,
benzinmotoros modellek, hagyományos
és elektronikus szabályozású karburátor-
ral: DL, EL, GL, GLS, GLX: 1,8 literes,
turbódízel modellek: GL, GLX: képzikap-
csolású és automata sebességváltók:
1984-1988: javítási kézikönyv. Budapest,
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Maróti-Godai, 1999. 
ISBN: 963-9005-40-1 kötött: 3360 Ft 

Moretti, Melissa: Örömtûz. [Budapest],
Anno, [1999]. 
ISBN: 963-9199-40-0 fûzött: 575 Ft 

Morton, Andrew: Monica igaz története.
[Budapest], Talentum, cop. 1999. 
ISBN: 963-645-021-8 kötött: 1790 Ft 

N
Nagy László, J.: Az európai integráció

politikai története. Szeged, Gradus ad
Parnassum, (Szegedi Európa tanulmá-
nyok. 1.) 
ISBN: 963-85668-8-4 fûzött: 1000 Ft 

Nagy Tamás: Az alaszkai malamut. Tanul-
mány. [Budapest], [Szerzô], cop. 1998. 
ISBN: 963-550-470-5 kötött: 4200 Ft 

Nagy Tibor: Az Internet alapjai. Kisújszál-
lás, Szalay Kvk., [1999]. 
ISBN: 963-9080-39-X fûzött: 675 Ft 

Németh Zoltán: Sakk kezdôknek. Érde-
kes és egyszerû feladatok a sakktáblán.
Budapest, [Magánkiad.], 1999. 
ISBN: 963-550-810-7 kötött: 3640 Ft 

Niven, Larry – Pournelle, Jerry: Szál-
kák. A Szálka Isten szemében 2. része.
[Debrecen], Aquila – Cherubion, 1999.
(Galaxis sf könyvek 9.) 
ISBN: 963-679-001-9 kötött: 1190 Ft 

Ñabach, Petr: Süvölvények. Budapest,
Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6505-5 kötött: 1300 Ft 

Ñrot, Radoslav: Vitaminkert. Zöldségter-
mesztés. Bp., Új Ex Libris, cop. 1999. 
ISBN: 963-9031-47-X kötött: 1890 Ft 

Ny
Nyelvi illemtan. Bp., Szemimpex, [1999]. 

ISBN: 963-9225-00-20 kötött: 3733 Ft 
Nyirô József: Az én népem.

[Szentendre], Kairosz, [1999]. 
ISBN: 963-9137-38-3 kötött: 1680 Ft 

O
Ocskay Miklós: Iskolatitkári és óvodatit-

kári ismeretek kézikönyve: 1. sz. pótkö-
tet. [Budapest], Flaccus, cop. 1998. 
ISBN: 963-8578-93-9 fûzött: 370 Ft 

Oláh János: Judaisztika. Ünnepek, em-
léknapok, gyász- és böjtnapok, neveze-
tes napok. (1.) Budapest, Filum, 1999. 
ISBN: 963-8347-64-3 kötött: 780 Ft 

Olasz konyha. [Pécs], Alexandra, [1999].
(Egyszerûen jó) 
ISBN: 963-367-521-9 fûzött: 499 Ft 

Olaszország (déli rész). Italien (Süd). Ita-
lie (sud). Italy (South). M: 1:800 000. Név-
mutató. Budapest, Cartographia, 1999. 
ISBN: 963-352-435-0 CM 590 Ft 

Olaszország. Italien. Italie. Italy. M. 1:800
000. Budapest, Cartographia, 1999.
ISBN: 963-352-449-0-CM 1090 Ft 

Orban, Peter: A párkapcsolat forgató-
könyve. A társ, horoszkópod tükrében.
Budapest, Bioenergetic, 1999. 
ISBN: 963-8120-59-2 fûzött: 1160 Ft 

Országh László: Angol – magyar kézi-
szótár. Váltl. lny. Bp., Akad. K., 1999, cop.
1981. 
ISBN: 963-05-6906-X kötött: 3200 Ft 

Ö
Örkény István: One minute stories. 5.

print. Budapest, Corvina, 1999. 
ISBN: 963-13-4783-4 fûzött: 1500 Ft 

P
Pálhegyi Ferenc: Személyiséglélektani

kalauz. 9. kiad. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999, cop. 1981. 
ISBN: 963-19-0011-8 kötött: 961 Ft 

Papp Rita – Tóth Károly Sándor –
Bordi Edit: A csontritkulás és étrendi ke-
zelése. Orvosi tanácsok, megelôzési és
kezelési lehetôségek: étrendi ajánlások,
receptek, táblázatok. Budapest, Golden
Book, cop. 1999. (Diétás szakácsköny-
vek) 
ISBN: 963-8232-74-9 fûzött: 1490 Ft 

Papp Sándor Zsigmond: Ahonnan a vá-
ros. Bérházi legendák. Marosvásárhely,
Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-89-4 fûzött: 750 Ft 

Parker, Steve: Az emberi test. Nézzük
meg testünket belülrôl!. [Kaposvár],
Holló, 1997. 
ISBN: 963-8380-59-4 kötött: 2390 Ft 

Pénzügyi számviteli példatár. Buda-
pest, Saldo, 1999. 
ISBN: 963-621-891-9 fûzött: 3200 Ft 

Petô Mária: A Gellérthegy története az
ôskortól napjainkig. [Budapest], BTM –
Gemini Budapest, cop. 1997. 
ISBN: 963-8168-25-0 kötött: 1280 Ft 

Polgárosodás és szabadság. Ma-
gyarország a XIX. században. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999. 
ISBN: 963-19-0008-8 fûzött: 1221 Ft 

Pótlapok a Hatályos jogszabályok gyûjte-
ménye címû kiadványhoz, 91.. 1998. de-
cember 31-i állapot. Budapest, Közgazd.
és Jogi Kvk., 1999. 
fûzetlen: 24248 Ft 

Praçáková, Hana: Ajándék Mónikának.
egy boldog gyermekkor története. Buda-
pest, Korma, 1998. 
ISBN: 963-03-6172-8 fûzött: 780 Ft 

R
Raworth, Jenny – Berry, Susan: Szá-

razvirág-kötôk kalendáriuma. Növények
gyûjtése, szárítása és elrendezése év-
szakról évszakra. [Budapest], M. Kvklub,
cop. 1999. 
ISBN: 963-548-861-0 kötött: 2290 Ft 

Révész Tibor: A világirodalom anekdota-
kincse. Válogatás. [Budapest], Saxum,
[1999]. 
ISBN: 963-9084-47-6 kötött: 1280 Ft 

Reviczky Béla: Kórusok enciklopédiája.
[Budapest], Gemini Budapest, cop. 1997. 
ISBN: 963-8168-21-8 kötött: 1680 Ft 

Romsics Ignác: Magyarország története
a XX. században. Budapest, Osiris,
1999. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-548-6 kötött: 3480 Ft 

S
Safranski, Rüdiger: A Gonosz avagy A

szabadság drámája. Bp., Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6497-0 kötött: 1500 Ft 

Saladin, Inez: Nostradamus jövendölé-
sei. A próféták királyának leghíresebb be-
teljesült és beteljesülésre váró jóslatai.
[Budapest], Palatinus, 1999. (A csend
ajándéka) 
ISBN: 963-9127-66-3 kötött: 660 Ft 

Sárközi György: Sárközi György össze-
gyûjtött versei és versfordításai. Buda-
pest, Unikornis, 1999. (A magyar költé-
szet kincsestára 78.) 
ISBN: 963-427-298-3 kötött: 2100 Ft 

Schalk Gyula: Naptártörténeti kislexikon.
Naptártörténet és kronológia. Bp., Fiesta
– Saxum, cop. 1999. (A tudás könyvtára) 
ISBN: 963-8133-83-X 963-9084-50-6
kötött: 998 Ft 

Schubert, Karl H.: Fürdôszobák felújí-
tása és korszerûsítése. 3. kiad. Buda-
pest, Cser K., 1999, cop. 1995. (Csináld
magad) 
ISBN: 963-9003-43-3 fûzött: 1494 Ft 

Shakespeare, William: Coriolanus. Tra-
gédia öt felvonásban. Marosvásárhely,
Mentor
ISBN: 973-9263-79-2 fûzött: 880 Ft 

Sophokles: Oedipus király. [Budapest],
Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyvtár) 
ISBN: 963-9198-09-9 fûzött: 249 Ft 

Somogyi Dezsô: Helyesírási csemegeko-
sár. Budapest, [Szerzô], 1999. 
ISBN: 963-550-845-X fûzött: 1120 Ft 

Sportjátékok elmélete és módszer-
tana: kézilabdázás: röplabdázás. (2.) 3.
kiad., Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó
ISBN: 963-19-0020-7 kötött: 2175 Ft 

Stark, Richard: Visszavágó. [Budapest],
InterCom, 1999. 
ISBN: 963-83870-28-9 fûzött: 619 Ft 

Steel, Danielle: Palomino. 3. kiad. Buda-
pest, Maecenas, cop. 1999. 
ISBN: 963-9025-99-2 fûzött: 650 Ft 

Stratégia és szervezet. 2. kiad. Buda-
pest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1999. (Szer-
vezet, vezetés, stratégia) 
ISBN: 963-224-378-1 fûzött: 4088 Ft 

Sullivan, Karen: Vitaminok és ásványi
anyagok. Lépésrôl lépésre: [útmutató].
[Kaposvár], Holló, [1999]. (Dióhéjban) 
ISBN: 963-9202-07-X kötött: 998 Ft 

Sütô András: Anyám könnyû álmot ígér.
[Szekszárd], Babits, [1999]. (Korjellemzô
magyar próza) 
ISBN: 963-9015-88-1 kötött: 1800 Ft 

Sz
Szabadfalvi József: Jogbölcseleti ha-

gyományok. [oktatási segédkönyv]. Deb-
recen, Multiplex Media – Debrecen U. P.,
1999. 
ISBN: 963-03-6459-X fûzött: 1680 Ft 

Szabó Magda: A csekei monológ. Buda-
pest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6503-9 kötött: 1100 Ft 

Szabó Magda: Az ajtó. Budapest, Európa,
1999. 
ISBN: 963-07-6504-7 kötött: 1100 Ft 

Szappanos Gábor: Apokrif történetek.
Novellák egy hétre. Bp., Hungarovox,
1999. 
ISBN: 963-85938-5-7 fûzött: 480 Ft 

Székely Szabolcs: Sánta sólyom. Ver-
sek. [Budapest], Összmagyar Test. –
CÉH, 1999. 
ISBN: 963-03-7279-7 fûzött: 200 Ft 

Szemadám György: Antik torzók és válo-
gatott vernisszázsok. [Budapest], Kráter
Mûhely Egyes., cop. 1999. (Teleszkóp) 

ISBN: 963-7583-98-X fûzött: 960 Ft 
Szentendre. Térkép. Stadtplan. Map. M.

1:13 000. a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
térképével. Budapest, Cartographia,
1999. 
ISBN: 963-352-383-4 CM 250 Ft 

Szentgyörgyi József: Nagy* Paulós-
könyv. Alapismereti lexikon. Budapest,
AKG, 1999. 
ISBN: 963-8328-93-2 fûzött: 960 Ft 

Szilágyi Imre: Mitológiai kislexikon. A gö-
rög-római mitológia. [Budapest], Fiesta –
Saxum, cop. 1999. (A tudás könyvtára) 
ISBN: 963-8133-88-0 963-9084-49-2
kötött: 998 Ft 

Szincsák Tibor: Érettségi tételek történe-
lembôl. Debrecen, Tóth, [1999]. 
ISBN: 963-9081-15-9 fûzött: 675 Ft 

Szlovénia, Horvátország, Isztria, Plit-
vicei-tavak. – Slowenien, Kroatien, Ist-
rien, Plitvicer Seen. – Slovénie. Croatie,
Istrie, Lacs de Plitvice. Slovenia, Croatia,
Istria, Plitvice Lakes. M. 1:800 000. [+
kemping]. Budapest, Cartographia, 1998. 
ISBN: 963-352-433-4 CM 590 Ft 

Szolgáltatások jegyzéke (Sz.J.). Köz-
zétéve: a 9025/1991. (SK 12.) KSH köz-
lemény mellékleteként: az egyes tevé-
kenységek tartalmi meghatározásaival: a
TEÁOR számok összefüggéseire való hi-
vatkozásokkal. Budapest, Taxater, 1999.
(Jegyzékek könyvei ’99 sorozat) 
fûzött: 961 Ft 

Szolnok. Térkép. Stadtplan. Map.
M. 1:17 000. Budapest, Cartographia,
1999. 
ISBN: 963-352-380-X CM 250 Ft 

T
Tarka-barka állatkert. [Budapest], Tar-

talom Kft., [1999]. 
ISBN: 963-02-8707-2 kötött: 635 Ft

Tarlós József: Légcsavarszélben. Egy
volt hadirepülô visszaemlékezései. Szé-
kesfehérvár, Árgus, 1999. 
ISBN: 963-9102-13-1 fûzött: 500 Ft 

Társas vállalkozók kézikönyve,
1999. adózás-számvitel, illeték,
vám és Tb tudnivalók. [Budapest],
Kortax, [1999]. (Verzál könyvek) 
ISBN: 963-9095-64-8 fûzött: 2240 Ft 

TEÁOR 98. gazdasági tevékenységek
egységes ágazati osztályozási rend-
szere: közzétéve: a 9008/1997. (SK 7.)
KSH közlemény mellékleteként: az egyes
tevékenységek tartalmi meghatározásai-
val: a tiltott-, engedélyhez- vagy egyéb
feltételhez kötött tevékenységek listájá-
val. Budapest, Taxater, 1999. (Jegyzékek
könyvei '99 sorozat) 
fûzött: 999 Ft 

Tölgyszéky Papp Gyuláné: Életvitel és
gyakorlati ismeretek. [Fôiskolai jegyzet].
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999. (A tan-
tervtôl a tanítási óráig 1.) 
ISBN: 963-18-9659-5 fûzött: 1036 Ft 

Tolkien, John Ronald Reuel: Az elve-
szett mesék könyve. (1. köt.) [Kaposvár],
Holló, 1996. 
ISBN: 963-8380-43-8 fûzött: 2198 Ft

Tolkien, John Ronald Reuel: Az elve-
szett mesék könyve. (2. köt.) [Kaposvár],
Holló, 1996. 
ISBN: 963-8380-58-6 fûzött: 2198 Ft

Történelmi fogalomtár. Debrecen, Tóth,
ISBN: 963-9029-34-3 fûzött: 675 Ft 

Tóth István: Herbárium. Fûvészenciklo-
pédia versekben. Marosvásárhely, Men-
tor, 1998. 
ISBN: 973-9263-82-7 fûzött: 500 Ft 

Townsend, Sue: Adrian Mole és a kis két-
éltûek. [Budapest], Gabo, cop. 1997. 
ISBN: 963-8009-18-7 fûzött: 598 Ft 

Trautmann Jánosné: Hitelminôsítés és
üzleti terv. Budapest, Saldo, 1999. 
ISBN: 963-621-894-3 fûzött: 850 Ft 

Tringer Éva – Fodor Ildikó: Adatbázis-
kezelés. [Budapest], Kossuth, cop. 1999.
(ECDL és számítógép-kezelôi vizsga-elô-
készítô / [egyedül is megy] 5.) 
ISBN: 963-09-4093-0 fûzött: 1200 Ft 

U
Urbán Gyula: Bováriné én vagyok. Novel-

lák. Budapest, Kráter Mûhely Egyes.,
1999. 
ISBN: 963-7583-96-3 fûzött: 796 Ft 

Uris, Leon: A királynô törvényszéke. 2.
kiad. [Debrecen], Aquila, 1999. 
ISBN: 963-679-004-3 kötött: 1720 Ft 

V
Varga János – Tuboly Sándor – Mé-

száros János: A háziállatok fertôzô be-
tegségei. Budapest, Mezôgazda, 1999. 
ISBN: 963-9121-72-X kötött: 1800 Ft 

Vargas Llosa, Mario: Levelek egy ifjú re-
gényíróhoz. Budapest, Európa, 1999. 
ISBN: 963-07-6501-2 kötött: 950 Ft 

Verdes Sándor: Warum sprechen wir

nicht wie sie?. Konversationsbuch zum
Umgangsprache: [társalgási könyvsoro-
zat a hétköznapi beszédhez]. Budapest,
zöld-S (vs) Studio, 1999. 
ISBN: 963-04-5999-X fûzött: 1295 Ft 

Verne, Jules: Branicanné asszonyság.
Budapest, Unikornis, 1999. (Jules Verne
összes mûvei 22. köt.) 
ISBN: 963-427-306-8 kötött: 2300 Ft 

Vida Gábor: Rezervátum. Történetek és
hézagok prózában. Marosvásárhely,
Mentor, 1998. 
ISBN: 973-9263-86-X fûzött: 750 Ft 

Videcz Ferenc: Vadász voltam egykoron.
[Budapest], Nimród Alapítvány – Nimród
Vadászújság [Szerk.], [1999]. [Százha-
lombatta], DNM K., [1999]. 
ISBN: 963-9027-26-X kötött: 1900 Ft 

Vidéken élni. Boglári beszélgetések: a
Balaton Akadémia 100. nyilvános rendez-
vénye. Balatonboglár, Balaton Akad.,
1999. (Balaton Akadémia könyvek 42.) 
ISBN: 963-8365-26-9 fûzött: 600 Ft 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.
Színjáték öt felvonásban: 1830. [Buda-
pest], Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyv-
tár) 
ISBN: 963-9198-21-8 fûzött: 219 Ft 

Vtsz. a kereskedelmi vámtarifa har-
monizált rendszerének vámtarifa
számai Áfa-kulcsokkal. 1. Bp., Taxa-
ter, 1999. (Jegyzékek könyvei ’99 soro-
zat) 
fûzött: 999 Ft 

Vtsz. a kereskedelmi vámtarifa har-
monizált rendszerének vámtarifa
számai Áfa-kulcsokkal. 2. Bp., Taxa-
ter, 1999. (Jegyzékek könyvei ’99 soro-
zat) 
fûzött: 961 Ft 

Vtsz. a kereskedelmi vámtarifa har-
monizált rendszerének vámtarifa
számai Áfa-kulcsokkal. 3. Bp., Taxa-
ter, 1999. (Jegyzékek könyvei ’99 soro-
zat) 
fûzött: 999 Ft 

Vtsz. a kereskedelmi vámtarifa har-
monizált rendszerének vámtarifa
számai Áfa-kulcsokkal. 4. Bp., Taxa-
ter, 1999. (Jegyzékek könyvei ’99 soro-
zat) 
fûzött: 905 Ft 

Vtsz. a kereskedelmi vámtarifa har-
monizált rendszerének vámtarifa
számai Áfa-kulcsokkal. 5. Bp.,Taxa-
ter, 1999. (Jegyzékek könyvei '99 soro-
zat) 
fûzött: 1223 Ft 

W
Wass Albert: Tizenhárom almafa. Maros-

vásárhely, Mentor, 1999. (Wass Albert
életmû-sorozat) 
ISBN: 973-9263-94.5 fûzött: 1120 Ft 

Weidensaul, Scott: A kígyók világa. [Bu-
dapest], Új Ex Libris, 1997. 
ISBN: 963-9031-06-2 kötött: 2280 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rend-
szere alapján készült. A felsorolt köny-
veket a Könyvtárellátó már felaján-
lotta megvásárlásra a könyvtáraknak,
ill. megrendelhetôk a társaság home
lapján (www.kello.hu).
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