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Francine Rivers:
Skarlátvörös fonal
Ez a könyv mindazoknak szól, akik
hisznek abban, hogy a szerelem a lé-
lekbôl fakadó erôbôl táplálkozik és ké-
pes arra, hogy a férfit és nôt összekap-
csolja egy életre.

James Neal Harvey:
Törvényen kívül
Az államok egyik legbefolyásosabb
szenátora egy titkos szerelmi légyotton
végzetes szívrohamot kap. A tanúkat
titokzatos gyilkos tartja rettegésben,
Ben Tolliver hadnagy egyre több aka-
dályba ütközik.

Gene Hackman &
Daniel Lenihan:
Perdido Star
A méltán világhírû színész, Gene
Hackman szerzôtársával újra életrekel-
tette a kalandos elbeszélés mûfaját. Ez
a regény a hôsiesség, bajtársiasság és a
túlélés akciókkal teli története.

Hans Reichardt:
Piramisok
(MI MICSODA sorozat 59. kötet)
Fogy. ár: 1650 Ft.
Ötezer évvel ezelôtt építették az
elsô piramist, hogy ezzel biztosít-
sák a hatalmas birodalom urának,
a fáraónak az örök életét. Két év-
századon keresztül születtek azok
a csodálatos építmények, amelye-
ket sok illusztráció és fénykép se-
gítségével igyekszik bemutatni a
kötet. Az építészet rejtelmein kí-
vül, a hieroglifák megfejtésének
történetét is megismerhetjük a
könyvbôl.

Rainer Köthe:
Tudomány és technika
Jelen és jövô
(MI MICSODA sorozat-különköny-
vek). Fogy. ár: 1860 Ft (64 oldal)
Merre tart az orvostudomány, az
ûrhajózás, a robot- és komputer-
technika, s hogyan fejlôdik az alap-
kutatás az új évezredben? Meglepô
válaszokat olvashatunk kérdéseink-
re, miközben a legújabb tudomá-
nyos eredményekre támaszkodva a
kötet beszámol arról a hallatlan tu-
dományos és technikai fejlôdésrôl,
amely a közeljövôben jelentôsen
megváltoztatja életünket.

A fenti könyvek megrendelhetôk és
megvásárolhatók (könyvklub tagok-
nak kedvezményesen), sok más ki-
adványunkról tájékoztató kérhetô:

JLX Kiadó, 1067 Budapest,
Eötvös u. 42., T/f: 269-4003,

e-mail cím: jlxlaux@mail.datanet.hu

A JLX Kiadó
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Az 1936-ban kétnyelvû – magyar és német – kiadásban napvilágot látott mû a
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Iparkodnak a könyvesek, erôfeszítéseik
szép, tartalmas könyvekben jelennek
meg, ámulunk a bôségen – évi tízezer
könyv –, hétrôl hétre, hónapról hónap-
ra lelkesedünk néhány igazi szellemi él-
ményt kínáló újdonságért, miközben
azokról a könyvekrôl is tudjuk, hogy jók
és érdekesek, amelyekért éppen nem
„lelkesedtünk”, csak tudomásul vettük
jelenlétüket, csendesen örülünk is ne-
kik, és így van ez más területeken is, pél-
dául a cipôiparban. Sok-sok gyönyörû
cipôt látni a boltokban, de egyszerre
csak egy párat viselünk, mondhatnánk
„egy cipôben járunk”.

Iparkodnak a könyvesek, egyszerre két
szempontnak is igyekeznek megfelelni.
A könyvszakma a szellemi értékek vilá-
gához is kapcsolódik, hiszen kultúraköz-
vetítô és -alakító egyszerre, másrészt mi-
vel ezen a Földön élünk, ahol „Krisztus
koporsóját sem ôrizték ingyen”, létezé-
sét a gazdasági viszonyok határozzák
meg, egészen addig a közvetlen megha-
tározottságig, hogy az éhen halt könyv-
kiadó nem tud könyvet kiadni, hogy az
ô bakfis lányának is kell télikabát, hogy
az említett bakfis lány az iskolában nem
mondhatja, hogy azért nincs tankönyve,
mert szülôje/gondviselôje könyvkiadó.
(Az iskolában azt még csak értik, hogy a
„suszter gyereke lyukas cipôben jár.”) A
könyvkiadáshoz ugyanúgy, mint Mon-
tecuccoli szerint a háborúhoz, három
dolog kell: pénz, pénz, pénz… Ez az
igazi gazdasági meghatározottság. A
szellemi értékek közvetítésére vállalkozó
könyvkiadókat még inkább kényszeríti
ez a meghatározottság, hiszen csak gaz-
daságilag eredményes tevékenység ese-
tén tölthetik be hivatásukat.

Könyvipar és cipôipar hasonlít egy-
másra abban is, hogy mindkét területen
mûködnek kis mûhelyek és nagy gyárak.
Megvannak egymás mellett, mert más-
más igényeket elégítenek ki, más-más
körülmények és kényszerek között. De
ugyanazok a gazdasági törvényszerûsé-
gek hatnak rájuk, amibôl az következik,
hogy a legkisebb mûhely tulajdonosá-
nak is úgy kell a gazdasági szemponto-
kat érvényesítenie munkájában, mint a
legnagyobb gyár elsô emberének.

A könyvszakma rendszerváltás utáni
konszolidációs folyamatának egyik ered-
ménye, hogy mára könyvipar lett belôle.

Kiss József
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A tengerészek mellett orosz-
lánrészt vállaltak a Napóleon
elleni angol háborúkból a lö-
vészek. E tényre alapozza ti-
zenhárom kötetes kalandre-
gény-sorozatát Bernard Corn-
well, a 19. századfordulós ka-
tonaélet jeles ismerôje, ki stí-
lusában is hagyományos el-
beszélô. Katonái fegyverzeté-
nek, ruházatának, étkezési és
táborozási szokásainak pon-
tos leírására lelkiismeretesen
ügyel. Kedvtelve idôz a csata-
terek: gyôzelmek és veresé-
gek bemutatásánál. Harcké-
pei sem nélkülözik a törek-
vést a halálos életszerûségre.
Általában soha nem az egész
csetepatét idézi föl. Inkább
egy-egy fontos jelenetét festi
le. Példaadó egyéni küzdel-
mek nyomonkövetésével be-
bizonyítja választott jóembe-
rei kiválóságát. Hasznosít
történelmi neveket is; ám a
fô figyelmet a kitalált szerep-
lôkre fordítja.

Az alacsony sorból tiszti
rangra emelkedett Sharpe
hadnagy, majd kapitány, va-
lamint ír barátja, Harper ôr-
mester áll az események kö-
zéppontjában. Elemük a csi-
hipuhi. Egyéb helyeken or-
mótlanul tiblábolnak. Elsô-
sorban talpig férfiak, a többi-
ek hozzájuk képest részesül-
nek a vitézi erényekbôl. Aki
katonának hitvány, nem áll
meg a lábán, elvégre nem fé-
nyes szalonokban, hanem
véráztatta csatamezôkön kó-
szálunk.

Aki pedig hívéül szegôdik a
kényelmesen csordogáló ira-
mú hazafias könyvszériának,
eljuthat Waterlooig. Hogy
magával Napóleonnal, Fe-
renc császárral, vagy Sándor
cárral lesz-e érdemi találkozá-
sa, az attól függ, hogy a derék
Sharpe meddig jut el a rang-
létrán (ha az író remélhetôleg
életben hagyja).

Szorosan véve ugyancsak
kalandregény az idén indult
Szivárvány Könyvek elsô kö-
tete, A nulladik fokon is. Tör-
ténete azonban jelenkori. A

rémes viszontagságokon át-
esô – eredetileg környezetvé-
dô expedícióra számító – fô-
hôsök hányattatásait vi-
deofelvételek ôrzik meg
azért, mert a tíz fôs ökocso-
porthoz újságíró is csatlako-
zik. A riporter eleveníti fel a
huszonöt napos modern ro-
binzonád hátborsóztató
mozzanatait. Az angol szer-
zôt, Windsor Chorltont nem
riasztotta vissza a klasszikus
témától, hogy róla mindenki-
nek A legyek ura jut az eszébe.
Szerény képességeiben bízva
arra vállalkozik, hogy kor-
ban, foglalkozásokban kü-
lönbözô embertípusait meg-
töltse élettel. Dolga nehéz,
hisz ahhoz, hogy valahányan
„képbe kerüljenek”, mini-
mum két-három szorult hely-
zetben kell szenvedélyesen
kimutatniuk a foguk fehérjét. 

A drámai sorsú kirándulók
mindegyike teljesíti a reá ki-
szabott ôrjöngési klisé-fel-
adatot. Kétségbe zuhannak,
hatalomra törnek, ármány-
kodnak, vagy igyekeznek
konstruktívak maradni, min-
denesetre így vagy úgy levizs-
gáznak a divatos túlélési tan-
tárgyból. Szellemi tevékeny-
ségük az akciók szervezésé-
ben, majd precíz végrehajtá-
sában merül ki. Újszerû vi-
szont a médiák embereinek
belekeverése az utólagos föl-
derítésbe. Magatartásuk
ugyanolyan taszító, mint
azoké a rosszindulatú pórul-
jártaké, akik tényleges bûnö-
ket követnek el a borzalmak-
kal kitapétázott történet so-
rán, ártalmatlanabb társaik
ellen.

A modern tömegközlés meg
a szuperteljesítményû számí-
tógépes interakciózás nélkül
el sem lenne képzelhetô a
közkedvelt Világsikerek soro-
zat Ördögi szövetség címû po-
litikai thrillerének rafinált
cselekménye. A tényfeltáró
zsurnaliszta itt összetett ka-
rakter. Szakmai szándékai
szerint az igazság bajnokának
bizonyul. Csintalan szerelmi

kapcsolatait ellenben koránt-
sem a hitvesi hûség vezérli. A
kábítószerkereskedô maffia
agytrösztje családi morál te-
kintetében lepipálja. Cserébe
ôk annyira gátlástalanok és
gonoszak, mint hat pár Ke-
resztapa. Brutalitásuk már-
már komikussá válna, ha az
amerikai belpolitikában fö-
löttébb járatos David Yallop
nem úgy kevergetné a bonyo-
dalmakat, mint egy becsava-
rodott forgatókönyvíró, aki-
nek a mindenáron elérendô
hatás az egyetlen, minden va-
lószínûségnek fittyet hányó
vezérelve.

Cinikus kiindulópontja az,
hogy a drogosok kartellje
olyan elnököt akar megvá-
lasztani, akit a markában tart-
hat, ezáltal még nagyobb
profitra tesz szert (satöbbi).
A bûnszövetség olajozottan
mûködik. Nem utolsó sorban
egy mindent látó-halló-meg-
jegyzô számítógépcentrum
segítségével, amely a merész
ötletekkel brillírozó szerzô
számos hihetetlen föltétele-
zését elegánsan áthidalja.

Nincs szüksége a (scifikbe
való) csúsztatásokra John
Nance-nek. Ô megint a ko-
molyan vehetô lektûrírás kí-
vánatos mesterségét gyako-
rolja. (A maga nemében igen
jó könyvét sajnos idôszerûvé
teszi a francia Concorde gép
tisztázatlan katasztrófája.) A
magyar könyvpiacon már
ötödik munkájával sikert ara-
tó szerzô a Végsô megközelítés-
ben csúcsformáját mutatja.
Nemcsak lenyûgôzô mûszaki
tudásanyagáról tesz bizony-
ságot. Abszolút érvényes út-
mutatásokkal is meglep, ami-
kor a légibalesetek földeríté-
sének keserves folyamatát ál-
talános tanulságok kíséreté-
ben szemléletesen, izgalma-
san tálalja. Szomorú gondos-
sággal ecseteli magát a sze-
rencsétlenséget és következ-
ményeit. Miután azonban er-
re vonatkozó tudósítói köte-
lességét száz százalékra telje-
sítette, nagy lélegzettel való-
sággal beleveti magát az ok-
nyomozásba, és belesodorja
az olvasót az életbevágó tud-
nivalók kikerülhetetlen szö-
vevényébe.

Néhány éles vonással jel-
lemzett hôsei – pilóták, jogá-

szok, pszichológusok, szak-
detektívek, biztosításiak – lá-
zasan dolgoznak, mialatt
igyekeznek nagyon-nagyon
észnél lenni. Sorban felmerül
a szándékos rongálás, a sza-
botázs, a technikai malôr, az
emberi mulasztás, az irányí-
tói figyelmetlenség gyanúja.
Szikrázó vitákat folytatnak az
egyes szakágak képviselôi,
körömszakadtukig védik ér-
dekeiket a gyárak és a karban-
tartók menedzserei.

Rokonszenvessé teszi a mû-
vet, hogy fény derül a Veszé-
lyes Üzem csapdáira. Nem
marad el a politikai és milita-
rista manipulációk leleplezé-
se sem. Érdekes módon ez az
egyetlen olyan terület, ahol
az összefüggéseket valaki
mégiscsak elmismásolja. Az
alig letehetô (holott 400 ol-
dalas) olvasmány akaratlanul
nevel a felelôsségre. A szóra-
koztató mûfaj flekkes becs-
ületét bizonnyal az ilyen re-
gények állítják helyre – korlá-
tozott idôre.

Iszlai Zoltán

B. Cornwell:
Sharp trófeája, 334 l.,
Sharp lövészei,  352 l.,
Ára: 1200 Ft.
W. Chorlton: A nulladik fokon,
391 l., Ára: 999 Ft
D. Yallop: Ördögi szövetség,
356 l., Ára: 999 Ft
J. J. Nance: Végsô megközelítés,
404 l., Ára: 999 Ft
(A Cornwell-mûvek az Európa
Könyvkiadó, a többiek a Gene-
ral Press kiadásai)

Kalandok
és balesetek
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Stephen King
másik arca

Stephen King kétféle könyvet ír.
Nem, nem jót meg rosszat, ha-
nem meseszerût és valóságosat.
A meseszerûek azok, amelyek-
ben szörnyek kelnek életre, a
békés kisvárosokban elszabadul
a pokol, irracionális dolgok ve-
szik át a hatalmat, a tárgyak és
az emberek egész rendkívüli dol-
gokat mûvelnek. Büntetnek,
bûnhôdnek, elvesznek, túlélnek.
Kevés közük van a valósághoz –
szerencsére. Ezek a történetek
nem egyszerûen a jó és a rossz
csatája, van, hogy a jók vesznek
oda. Ilyen téren nincs bennük lo-
gika, tökéletes irracionalitás jel-
lemzi ezeket a történeteket. A
másik vonulat, amikor igazi tör-
téneteket mesél el, igazi embe-
rekkel. Itt alig fordul elô transz-
cendens jelenség, itt minden a
„helyén van”. Bizonyos mérté-
kig, mert a valóságtól imitt-
amott azért elütnek ezek az ala-
kok is. Ez utóbbi filmekbôl gyûj-
töttünk egy hétvégére valónyit.

A hazai videó-karrier egyik slá-
gere egy ing-film volt. Kézrôl-
kézre járt az a néhány amatôr-
másolat, amivel ki lehetett hasz-
nálni a hirtelen üzletekbe került
készülékeket. Ezek egyike volt
az agyonmásolt Ragyogás. Hor-
ror volt a köbön, mert nem csak
a történettôl vert ki a frász, de a
kópia minôségétôl is. Elmosó-
dó, viaszos figurák kavarogtak,
a sejtelmes még sejtelmesebb
lett. Ma már eldönthetetlen,
hogy mitôl voltunk idegesek,
attól, amit láttunk vagy attól,
amit nem. Mindenesetre, jó
film volt, különösen a könyv is-
meretében. Az ott megálmo-
dott jelenetek és jelenések töké-
letesen bejöttek. A bemozduló
alakosra vágott sövények, a hó,
a vérfolyam, az üldözés. No és
az apa ôrülése, eszelôs futama.
Jack Nicholson parádés volt,
minden sátánit kijátszhatott
magából. Ragyoghatott, bár a
film címe nem erre utalt. 

Ezzel a filmmel vonult be, s
talán a regények hömpölygése
is ezt követte nálunk. A legter-
mékenyebb írót egyre szorgal-
masabban fordítgatták, s jelen-
tették meg a könyveit. A mozi
persze lassú lépésben követte.
Eleinte még titokban, mert a
feketevideózásban lehetett
csak további filmjeit is megte-
kinteni.

Késôbb érte a videózókat az
igazi döbbenet, amikor az
1994-es Remény rabjait láthat-
ták. Semmi köze nem volt en-
nek a filmnek a megszokott
King-horrorhoz. A történet csa-
varos volt ugyan, de semmi föl-
döntúli, semmi megfoghatat-
lan nem volt benne, hacsak az
nem, hogy a törvényes ítélke-
zés mennyire irracionális, s
megtörténhet az is, ami valójá-
ban nem történik meg.  Érzel-
mes, finom kis film volt, apró
rezdülésekkel, még a színészek
is mást hoztak magukból, mint
más filmekbôl megszoktunk. A
nagy meglepetés Tim Robbins
volt, aki az idétlen éretlenbôl
megfontolt szimpatikussá lé-
pett elô, igazi szív közeli szí-
nésszé. A filmben egy bankárt
alakít, aki feleséggyilkosság vád-
jával kerül életfogytiglani bör-
tönbüntetésre. Az ott töltött
idôrôl, a menekülésrôl szól a
film és még az emberségrôl is.
A túlélés reményérôl, a kitartás-
ról és sok minden olyanról,
amit nyugodtan mi is zsebre
vághatunk, s ha majd kell – ín-
séges idôkben – elôszedegethe-
tünk. Remek film volt, s csak a
megrögzött stáblista-olvasók
tudhatták, hogy ez King-film.
Persze évekkel késôbb megje-
lent az az elbeszéléskötet – A
remény rabjai –, amelyik ezt is
tartalmazta, volt hát rá mód,
hogy a kettôt összeolvassuk.

A másik börtönfilm a Halálso-
ron, amelyet nem oly rég mutat-
tak be a hazai mozikban. Itt
Tom Hanks kapott hálás szere-
pet, ô bújhatott ki a bôrébôl. Ez
a kicsit hosszúra sikeredett film
már átcsap egy kicsit a megma-
gyarázhatatlanba. Nem is arra
gondolok, hogy a börtönvilág-
ban ritka az az idill, sôt mond-
hatjuk, nincs is, amilyen a fil-
men látható. A börtönparancs-
nok, a beosztottak, az ôrök egy-

tôl egyig jó emberek. Humánu-
sak, rendet és fegyelmet ugyan
tartanak, de nem lépik túl azt a
határt, amit akár magukkal
szemben is elfogadnának. Ezt a
tökéletességet két jövevény ér-
kezése zavarja meg. Egy elítélt
és egy börtönôr teszi izgalmassá
ezt a békés világot. A halálra-
ítélt már külsôre is fantasztikus
jelenség. Legalább két méter
magas, kigyúrt néger. Jámbor
tekintete, lomha mozgása hihe-
tetlenné teszi azt, amivel vádol-
ják: két kislányt erôszakolt és ölt
meg. Ezért az ítélet. A börtönôr
az ellentéte. Normál emberek
között sem neveznék másnak,
mint seggdugasznak, s ehhez
méltó lélek is lakozik benne.
Szadista, gonoszkodó, kegyet-
len kis pondró. Kínozza, gyötri
a rácsmögöttieket, azonban, ha
azok megérintik, már tócsa ke-
letkezik alatta. A történet nem
is erre fut ki, hanem a néger elí-
télt képességére. Amolyan uk-
rán természetgyógyász képessé-
gével tud gyógyítani, energiát
ad át, betegséget szippant ki, s
ha kell, juttat be másokba. El-
mondjuk – ne mondjuk, hogy
még mi derül ki errôl a fickóról?
Ki lehet találni, mert a film
mondandója, hogy a börtönpa-
rancsnok élete végéig – ami
nem következik be – hurcolja
lelkében a kétséget, bûnt köve-
tett el, amikor kivégezte ezt az
embert. Két momentum az,
ami King földtôl való elrugasz-
kodására emlékeztet, egyik a be-
tegség kiszívása, illetve kieresz-
tése. A rossz energiák apró, per-
nyeszerû rovarként röppennek
ki a csodatévô szájából. A másik
a túlélés misztériuma, amire vá-
gyunk, de csak akkor, ha fiata-
lon, egészségesen, szeretteink-
kel körülvéve, könnyû lélekkel
adatik meg, s nem öregen, ma-
gunkra hagyatottan, s önvádtól
gyötörten. 

A sort illett volna a Tortúrával
kezdeni. Az 1990-ben bemuta-
tott film rögvest Oscar-díjat ka-
pott, és elismerést hozott egy
nem szép, de igen tehetséges és
szimpatikus színésznônek, Ka-
thy Bates-nak. Ô játszott James
Caan oldalán. A regény fôhôs-
nôje az író-szereplô beteges ra-
jongója volt. Egy baleset során
akadnak össze, a remeteként élô

csúf nô menti meg az író életét,
s azt gondolja, ezáltal a magáé-
nak is tekintheti nem csak a tes-
tét, de a lelkét és az agyát is.
Nem történik semmi hókusz-
pókusz, nem férkôzik parazita-
ként az agyába, csak ágyhoz kö-
ti és írásra – te jó ég! – kénysze-
ríti rajongottját. Írja meg a tör-
ténetet olyan véggel, amilyen-
nel ô szeretné. Semmi tragédia,
kilátástalanság, boldog és szép
véget akar. A történetbe a King-
figura egy disznó, ô a remetenô
egyetlen élô barátja. Nem kez-
dünk most bele a szimbólum-
és metaforafejtésbe, a film és a
könyv izgalmas, fordulatos
volt. 

Ezt követte A remény rabjai
(1994), majd a Dolores Clairborne
1995-ben. A rendezô feltárcsá-
zta Kathy Bates telefonszámát, s
emlékeztette, mekkora sikere
volt a Tortúrában, nem lenne-e
kedve ráduplázni, és ismét egy
King-filmben játszani. Kathy
Bates azt mondta, miért ne. Egy
másik híresség, Jennifer Jason
Leigh is csatlakozott a stábhoz.
Ez utóbbi színésznô már maga
mögött mondhatta a nagy sike-
rû Egyedülálló nô megosztaná
thrillert, és a mûvészi Robert
Altman-filmet, a Rövidre vágva
címût. Tehát a siker adva volt, a
film mégis – talán pont a finom-
sága miatt – nem lett olyan át-
ütô, mint a Tortúra. Nem voltak
benne véres jelenetek, a horror
ezúttal is a színfalak mögött zaj-
lott, azaz a lelkekben. Egy ke-
gyetlen, törpelelkû férj, egy min-
dent eltûrô feleség és egy
maggyalázott kislány háromszö-
ge volt a film tárgya. A fôszerep-
lô, Dolores az igazi házat ôrzô
anya szerepében tündökölt és
bukott el. Egy nôtôl a tûréssze-
repet várja el a világ, de azt,
hogy fellázadjon, visszaüssön,
na adj isten, megölje gyilkolóját,
azt nem. Még a lánya is megve-
téssel fordul anyjával szembe,
aki békésen viseli el sorsát. Nem
magáért, gyermekéért tette.
Himnikus történet, aki szereti
az ilyet, szívébe zárta, s maka-
csul keresi ennek a rezdülésábrá-
zolásnak a nyomait King más
könyveiben, filmjeiben is.

Idônként meg is találja.

Bagota /ity Edit

Könyvek filmen
és videón

F I L M
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■ A könyvpiacon egyszerre lé-
teznek nagy könyvkiadók és ki-
csiny mûhelyek. Az ô gondjaik-
ról kérdeztük Szikói Gábort,
aki maga is egy kis kiadó, a
Göncöl tulajdonosa. 

– Szerintem is ez a kétféle ki-
adói típus létezik, és ezek lé-
nyegébôl adódnak a különbsé-
gek. Az egyikben a személyes
érdekeltség és érintettség a leg-
fôbb motívum, kézmûvesnek
nevezhetôk a módszerek, és
biztos, hogy annak az egy-két
személynek, aki a kiadó életét
vezeti, minden kiadványhoz
egyenként is van köze, valami-
lyen szinten fontos a számára.
Ez a pozitívuma ennek a mun-
kamódszernek, ettôl jó ezt csi-
nálni, minden egyéb szem-
pont ellene szól. 

A nagyiparinak mondható
könyvkiadás természetesen bír
minden olyan elônnyel, ami
általában a nagyságból fakad: a
szervezettség, a munkafolya-
matok szétválasztása és specia-
listákra való kiosztása egyértel-
mûen a termelékenység növe-
kedéséhez vezet. Egészen biz-
tos, hogy az az ember, aki fo-
lyamatosan korrektúrával, vagy
mûszaki szerkesztéssel foglal-
kozik, sokkal gyorsabban jut
túl egy feladaton, mint az, aki-
nek egy-egy ilyen tevékenység
közepette esetleg egy hibás
számla kijavításán is jár az esze,
vagy azon, hogy holnap ki visz
el 20 könyvet ide vagy amoda. 

A nagyságból adódó elô-
nyök érezhetôk még a színes,
gazdagon illusztrált kiadvá-
nyok esetében is, amelyeket
egy-egy kis kiadó csak elvétve
engedhet meg magának, pe-
dig a nyereségtartalmuk gyak-
ran igen magas.

– Akkor miért éri meg csinálni?
– Azért, mert minden mun-

kafolyamatot látok és részt ve-
szek benne, minden készülô
könyvnek barátja és ismerôje
vagyok, ami persze sokszor te-
her is, de általában kellemes
érzés. Ezek sokkal inkább
emocionális, mint gazdasági
szempontok, de biztos vagyok

benne, hogy minden kis kia-
dónál súllyal esnek a latba.
Természetesen ezek mellett
igyekszik az ember gazdasági-
lag is talpon maradni, és olyat
produkálni, ami a piac által is
visszaigazolt, tehát nyereséges.

– Beszéljünk konkrétan a nehéz-
ségekrôl.

– A pénzhiány az egyik. Évek
óta hallott könyvszakmai pa-
nasz a likviditási probléma.
Nagyon kevés kiadó tud nyu-

godtan pénzt fektetni egy-egy
könyvbe, úgy, hogy azután ne
kéne rohannia a mielôbbi be-
vételért – magyarul, ha egy
könyv költséges, akkor annak
az elôállítási idejét nagyon-na-
gyon rövidre kell fogni, adott
esetben a minôség rovására is.

– A Göncölt is sújtják ezek a
problémák?

– Nálunk ez fokozottan je-
lentkezik. Mi nem engedhe-
tünk meg magunknak olyan
kiadványokat, amelyek a
nyomda elôtt sokba kerülnek.
Emiatt több ígéretesnek tûnô
ötletünk végül is nem tudott
megvalósulni. Jó néhány volt
közülük olyan, ami idôvel
másnak is eszébe jutott, meg-
csinálta, és igen jól járt vele.

– Volt-e valami az évek során,
amit csak és kizárólag a Göncöl
Kiadó tudott létrehozni, és amivel
csak és kizárólag a Göncöl Kiadó
gazdagíthatta a magyar szellemi
életet?

– Nem hiszem, hogy manap-
ság létezik olyan könyves mû-
hely, amelyik elmondhatja
magáról, hogy valami csak
azért jött létre, mert ott elké-
szülhetett.

– Nézzük példaképpen a Káosz
címû könyvet, amely azt hiszem a
Göncöl Kiadó történetében egy
igen sikeres kiadványnak minôsít-
hetô, mennyiben tükrözôdik benne
a Göncöl szubjektuma?

– Erre is azt kell válaszol-
nom, hogy tulajdonképpen
semmi különlegesség nincs,

igyekeztünk ezt a kiadványt is
olyan precizitással megcsinál-
ni, mint a többit, amivel fog-
lalkozunk. Szerencsénk volt,
jó szakembereket találtunk
hozzá, és a küllemét is sikerült
elég kulturáltra megcsinál-
nunk, de ez azért ma már sze-
rencsére nem egyedi, örömteli
módon egyre szaporodik
azoknak a kiadóknak a száma,
akik magas szinten mûvelik a
könyvkiadást.

Visszatérve a „hôstettekre”,
szerintem ma már nincs olyan
téma és mû, amire valaki na-
gyon büszke lehetne, legfel-
jebb az elsôség dicsôsége jöhet
szóba. Olyan sok kötet jelenik
meg, hogy elôbb-utóbb ami
jó, és ami megérdemli, az hoz-

záférhetô lesz. Ez a szépiroda-
lomra, a jó és tehetséges szer-
zôre ugyanúgy vonatkozik,
mint egy újnak tekinthetô té-
mára, felfedezésre az ismeret-
terjesztés, a tudomány bár-
mely ágában. 

– Mit gondol azokról a vélemé-
nyekrôl, melyek szerint a gazdaság
általános tendenciái, a tôkekon-
centrálódás, a cégek beolvadása,
fúziók itt is jellemzôvé válnak. 

– Nem félek a kicsik eltûné-
sétôl. Elég összehasonlítani a
kétféle kiadótípus kínálatát.
Az évente 100-nál több köte-
tet megjelentetô cégek eseté-
ben a kínálat gyakorlatilag
standard, mindig ugyanaz. A
szerzôk és a mûcímek változ-
nak ugyan, de semmi új, sem-
mi meghökkentô nincs ben-
ne. Még a meglepetés is min-
dig ugyanaz.

– Így mûködhet gazdaságilag
eredményesen a szakma, a könyv-
kiadás. Nem szélmalomharc ezzel
a felfogással szembeszállni?

– Szerintem nem, mert azok-
ra a kiadványokra, amiket az
évi 5–10 kötetes kiadók jelen-
tetnek meg, szükség van. Ezt a
nagyok nem csinálják meg he-
lyettük, mert az ô gondolko-
dásmódjukkal nem egyeztethe-
tô össze. A „profiltisztulást”
akkor is szükségszerûnek ér-
zem, ha a kis kiadókból lesz
közepes vagy nagy. Szinte biz-
tos vagyok benne, hogy amint
elkezd egy cég nôni, a kezdeti
lelkesedésbôl végzett dolgai el-
múlnak. Nem nyúl többé
olyan könyvhöz, amirôl az el-
sô pillanatban fogalma sincs,
hogy hova vezet, csak a megér-
zései súgják, hogy mégiscsak
meg kell csinálni. Ez már egy
közepes vállalkozás életébe
sem fér bele, ott már a gazdasá-
gi érvek jobban közrejátszanak.

– Maga a kiskiadói lét megte-
remti-e a növekedés lehetôségét, és a
Göncöl efelé szeretne-e elmozdulni?

– Egy jól mûködô kiadó ké-
pes növekedni, bármilyen ki-
csiként kezdte, sôt ez bizo-
nyos fokig kényszer is. Ma-
gunkra vonatkoztatva én a ki-
csi és közepes között félúton
szeretnék lenni, a mostaninál
valamivel nagyobb gazdasági
biztonsággal és nyugalommal,
ugyanakkor megôrizve azt a
helyzetet, hogy minden köny-
vünkhöz van közöm.

K. Zs.

A kicsi szép
Beszélgetés Szikói Gáborral,
a Göncöl Kiadó tulajdonosával
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– Sajtóközleménybôl tudtuk meg,
hogy a Magyar Könyvklub Bt.
részvénytársasággá alakult. Miért
döntöttek úgy, hogy a könyvszak-
ma legnagyobb betéti társaságát
átalakítják?

– A társasági forma eleve
adott volt. Amikor 1998-ban a
Bertelsmanntól megvásároltuk
a Magyar Könyvklubot, akkor
tulajdonképpen két vállalko-
zást vásároltunk, egy Bt-t, és
egy Kft-t. Akkor nem kíván-
tunk ezen változtatni, így fo-
gadtuk el, azonban akkor is
tudtuk, hogy a betéti társasági
forma nem marad meg tartó-
san. Az elmúlt két évben a ha-
zai és a nemzetközi piacon is
megfigyelhetô tendencia,
hogy a vállalkozások igyekez-
nek a nyilvánosság elé kilépni.
Ennek a legmegfelelôbb for-
mája a részvénytársaság, ezért
döntöttünk emellett.

– Ebbôl következhet az is, hogy a
Magyar Könyvklubot, illetve rész-
vényeit bevezetik a tôzsdére? Van-
e ilyen szándékuk?

– A Magyar Könyvklub egyi-
ke azoknak a vállalkozásoknak
Magyarországon, melyeknek
legnagyobb az ismertsége a la-
kosság körében. Most, hogy

kiskereskedelmi és nagykeres-
kedelmi hálózat is kapcsoló-
dik rendszerünkhöz, elmond-
hatjuk, hogy forgalmunknál,
ügyfélszámunknál, boltszá-
munknál fogva a lakosság és a
vállalkozások legszélesebb kö-
rével kerülünk kapcsolatba.
Az elmúlt két évben nagyon
sok fejlesztést hajtottunk vég-
re a Magyar Könyvklubnál,
mindez azt jelenti, hogy: igen.
Azt akarjuk, hogy rövid és kö-
zéptávon már a vállalkozási
formában és a tôkepiaci jelen-
létben is csapódjon le az a
meghatározó piaci erô, ami
benne van vállalkozásaink-
ban. A három társaságunk
együtt a tavalyi évben öt-öt és
fél milliárd forintos együttes
árbevételt ért el, ha ezt az
„együttes” eredményt tekin-
tem, tavaly talán a legnagyobb
árbevételû könyves vállalko-
zás volt Magyarországon.    

– Hogyan érinti a Könyvklub
átalakulása az „együttes” másik
két tagját?

– A Bibliofil és a Saxum egy-
aránt Kft. formában mûködik,
ez a két cég az önálló jogi sze-
mélyiségét megtartva folytatja
tevékenységét. A Magyar
Könyvklub Rt-t megalapítot-
tuk, cégbírósági bejegyzésének
folyamata zajlik most. A két
cég úgy kapcsolódik vállalko-
zásainkhoz, hogy a Magyar
Könyvklub tulajdonában van-
nak. Az, hogy ez így marad,
vagy átalakul egy holding típu-
sú szervezetté, illetve az egy-
szerûsítés érdekében beolvadá-
sok történnek-e, az csak a jövô
év elején fog kiderülni.

– A tulajdonosi viszonyok ke-
rültek az imént szóba, a Saxum és
a Bibliofil a Magyar Könyvklub
tulajdonában van, de ki a Könyv-
klub tulajdonosa?

– A Magyar Könyvklub Rt. a
Budapesti Piac Rt. százszáza-
lékos tulajdonában van, a Bu-
dapesti Piac Rt-nek pedig

többségi tulajdonosa vagyok.
Életkorom harminchét év, a
közgazdaságtudományi egye-
temen végeztem, ott dolgoz-
tam, egy ott mûködô vállalko-
zásban foglalkoztam könyvki-
adással és könyvértékesítéssel,
ez még a nyolcvanas évek má-
sodik felében volt. Ezt követô-
en lapkiadással kezdtem el
foglalkozni, lapjaink a Buda-
pesti Piac, a Diéta Magazin. A
csoporthoz tartozik még egy
cég, a Springer Tudományos
Kiadó, ez lap- és könyvkiadás-
sal foglalkozik.

– A magyar könyvszakmában
jelentôs piaci részesedést képvise-
lô vállalkozások meghatározó
szerepû tulajdonosaként hogyan
látja a magyarországi „könyves
jövôt”?

– Amikor 1998-ban megvá-
sároltuk a Magyar Könyvklu-
bot, azt azért tettük, mert az a
véleményünk alakult ki – ami-
re a stratégiánkat alapoztuk –,
hogy a könyv presztízse, érté-
ke nem fog csökkenni. Nem
fog csökkenni akkor sem, ha a
számítástechnika egyre na-
gyobb részt foglal el az éle-
tünkben, akkor sem, ha a gye-
rekek most kevesebbet olvas-
nak. Annak ellenére, hogy
mára a könyv-business sokkal
kisebb lett, mint a nyolcvanas
évek végén, a kilencvenes
évek elején volt – azokat az
óriási példányszámokat nem
lehet elérni, ma sokkal nehe-
zebb „szenzációt” csinálni –,
mégis nagyon sok cím, sokfé-
le könyv jelenik meg. Ez azt
jelenti, hogy az emberek igé-
nye nagyon erôsen szegmen-
tálódik, és a kis kiadók ezt na-
gyon jól ki tudják elégíteni öt-
száz–ezer példányos mûvek-
kel. Ez a folyamat tovább fog
tartani, a speciális igényeket
kielégítô kiadók növelni fog-
ják eladásaikat, és a piac el
fogja ismerni a könyvek beke-
rülési költségét is. Tehát ha
egy jó könyv születik, azt meg
is vásárolják. A probléma ott
jelentkezik, hogy a könyvek
nagyon alacsony példány-
számban jelennek meg, emi-
att a kiadók legnagyobb része
nem meri felvállalni azt a hi-
hetetlenül nagy marketing-
költséget, amit egy könyv el-
adására kellene fordítani. Ér-
telemszerûen ezt a kockázatot
csak azok vállalják, akik nagy

példányszámban, nagy címvá-
lasztékban jelentetnek meg
könyveket.

– Mint Ön is mondta, a számí-
tástechnika egyre nagyobb teret
nyer az életünkben, de ez nem
csökkenti a könyv presztízsét. Er-
rôl sokat beszélünk, ami azt mu-
tatja, hogy a számítástechnika éle-
tünket befolyásoló hatása olyan
megkerülhetetlen kihívás, amire
mindenképpen reagálnunk kell így
vagy úgy. Van, aki aggódik, van,
aki derûlátó. Ön miért optimista?

– Azt figyelhetjük meg, hogy
azokban az országokban, ahol
a kapitalizálódás lényegesen
elôrehaladottabb stádiumban
van – Nyugat-Európa, Ameri-
ka – furcsa módon az informá-
ciós társadalomnak a kialaku-
lásával egy idôben nem csök-
ken a print-változatok – újsá-
gok, könyvek – értékesítése
sem. Sôt Amerikában, ahol a
háztartások hatvan százaléká-
ban van számítógép – nálunk
ez az arány nyolc százalék –
valóságos könyv-szentélyek
jönnek létre, és a számítógé-
pek elterjedése a könyvek irán-
ti keresletet is gerjesztette. Jó
példa erre az Amazon.com si-
kertörténete. A számítógép,
mint eszköz, a könyvértékesí-
tés intenzív növekedését ered-
ményezte. Mi is ugyanezt vár-
juk, emiatt fejlesztjük a
Könyvklub ilyen irányú tevé-
kenységét.

– Tehát szeretnének az internetes
könyvkereskedelem irányában is
elôre lépni…

– Pontosan. Két héttel ez-
elôtt megnyitottuk az egyéni
vásárlókat kiszolgáló inter-
netes könyváruházunkat az
uhu.hu internetcímen, a jövô
hónapban pedig meg fogjuk
nyitni a „business to busi-
ness”, tehát a viszonteladók
számára szolgáló internet hon-
lapunkat. Ennek alapját az ké-
pezi, hogy a Saxum révén több
száz viszonteladóval állunk
kapcsolatban, a Bibliofil és a
Könyvklub együtt pedig negy-
ven saját bolttal rendelkezik.
Sok kiadó könyveit árusítjuk,
növeltük az átvett könyvek ér-
tékesítésének arányát, és ez azt
jelenti, hogy ha a mi értékesí-
tésünk növekszik, azzal együtt
nô partnereink könyveinek az
eladása is, márpedig a könyvki-
adóknak ez a legfontosabb.

Kiss József

Tôzsdére is készül
a Magyar Könyvklub
Beszélgetés Hegedüs Istvánnal, a
Magyar Könyvklub tulajdonosával
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Egy vadonatúj újság:

MAGYAR KÖNYVGYÛJTÔ
Kizárólag elôfizetôknek!

A Könyvhét szerkesztôsége és kiadója régi vágyát teljesíti, amikor elkezdi szervezni a Magyar Könyvgyûjtô megjelentetését.
Terveink, reményeink szerint 2001 januárjának végén megjelenik a Magyar Könyvgyûjtô elsô évfolyamának elsô száma. 

Az egyetlen újság ma Magyarországon, amely a könyvgyûjtôk számára készül, nekik kíván igényes, színvonalas újságcikkek-
ben, interjúkban beszámolni a régi könyvek keresletérôl-kínálatáról, hagyományos és új gyûjtôi tematikákról, könyvritkaságok-
ról, közismert és neves gyûjtôkrôl és gyûjteményekrôl, antikvár aukciókról, egyedi, számozott, bibliofil kiadványokról, mûvé-
szi kivitelû újdonságokról, a régi könyvek kezelésének, tárolásának, restaurálásának kérdéseirôl, a régi könyvek gyûjtésének jo-
gi és gazdasági hátterérôl,  egyes könyvek és könyvkiadók történetérôl, az antikvárius szakma híreirôl, és nem utolsósorban a
régi és kevésbé régi könyvek árának alakulásáról, valamint az azt alakító tényezôkrôl.

Elsô évfolyamunkban folytatásokban közöljük az antikvár könyvek irányárjegyzékét ábécé sorrendben, év végéig eljutva a
„Z-Zs” betûig, azt követôen pedig a kiegészítéseket és az árkorrekciókat közöljük majd folyamatosan.

A Magyar Könyvgyûjtô az eddig felsoroltak mellett természetesen foglalkozik mindazzal, ami témájához közelebbrôl és tá-
volabbról kapcsolódik, így a képzômûvészeti régiségekkel, mûvészeti albumokkal, a régiségekkel foglalkozó, gyûjtôk számára
érdekes könyvekkel, emberekkel, vállalkozásokkal is, ilyen módon kicsit kitekintést nyújt majd az antikvitások világába. 

A Magyar Könyvgyûjtô a régi és a modern antikvária iránt érdeklôdôknek, a régiségek gyûjtôinek nyújt értékes gyakorlati in-
formációkat, az elmélyülést szolgáló ismereteket, a gyûjtôi tevékenységet most elkezdôknek, gyûjteményük megalapításán fá-
radozóknak pedig bevezetést ebbe a furcsa, kevéssé ismert, zárt világba.

A Magyar Könyvgyûjtôt kizárólag elôfizetés útján terjesztjük, nem lehet majd újságos pavilonban, könyvesboltban, antikvá-
riumban vagy bárhol máshol megvásárolni, kizárólag elôfizetôink exkluzív köre számára lesz hozzáférhetô. 

Emiatt hirdetjük meg idôben elôfizetôi akciónkat: minden érdeklôdônek legyen módjában elôfizetni lapunkat.

Magyar Könyvgyûjtô 
Formátum: A/4
Terjedelem: 28 oldal
Borító: színes, fóliázott
Belsô oldalak: egy szín 

A Magyar Könyvgyûjtô 2001. januárjától jelenik meg, évente 10 alkalommal, a 10 szám elôfizetési díja 4400 Ft.

Az idô pénz, az információ érték:
az elôfizetés díja 2000. november 20-ig 500 Ft-tal kevesebb, azaz 3900 Ft.
(Ha az elôfizetési díj ténylegesen beérkezik címünkre november 20-ig.)

Megrendelhetô a kiadó címén az alábbi megrendelôszelvény visszaküldésével (levélben vagy faxon):
Kiss József Könyvkiadó 1114 Budapest, Kanizsai utca 41. Telefon/fax: 466-0703 

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot
a 2001. évre (10 lapszám) 4400 Ft elôfizetési díjért.
Igen, vállalom, hogy a részemre a számla mellékleteként küldött postai csekken az elôfizetési díjat november 17-ig
befizetem, emiatt 500 Ft kedvezményhez jutok, és csak 3900 Ft-ot fizetek.

Kérem, küldjenek számlát és postai csekket az alábbi névre és címre az elôfizetési díj befizetéséhez:

NÉV:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÍM:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MMeeggrreennddeellééss
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A csehországi könyvkultúra épp-
úgy a történelmi múltban gyökere-
zik, mint Magyarországon. Az elsô
nyomtatott könyv, a Traján Króni-
ka megjelenése 1468-ból datálódik. 

A cseh könyv, az irodalom – kü-
lönösen 1620 után – különleges
szerepet töltött be. Az erôs germa-
nizációs hatás miatt nemcsak a
mûveltség terjesztésének eszköze
volt csupán, hanem a nemzeti jel-
leg fennmaradásának záloga is.

A könyvkereskedés – mint Ma-
gyarországon – Mária Terézia alatt
bontakozhatott ki. 1772-tôl kon-
cessziót lehetett szerezni a könyvek
árusítására és terjesztésére. 1879-
ben alapították meg az elsô szak-
mai egyesületet. A 19–20. század
fordulóján létesültek a rangos füg-
getlen cseh kiadói vállalkozások.
Az úgynevezett „nagy prágai hár-
mas”: Jan Otto, Fr. Topic és J. R.
Vilimek. Az önálló Cseh Köztársa-
ság létrejötte után 1918-tól modern
könyvkereskedô cégek kezdték meg
mûködésüket, csatlakozva a leg-
progresszívabb külföldi irányzatok-
hoz. A II. világháború sajátos hely-
zetbe hozta a szakmát. A náci meg-
szállás alatt a cseh könyvkiadók el-
lenállva a terror fenyegetésének, to-
vább ôrizték nemzeti identitásukat.

1948 februárjában a kommunis-
ta fordulat után megint új szabá-
lyokhoz kellett igazodni. A
könyvkiadás- és értékesítés ügyei-
ben az Információs Minisztérium
döntött. 1949 márciusában látott
napvilágot a „Törvény a könyvek,
zenemûvek és más periodikák ki-
adásáról és terjesztésérôl”. Az elsô
percben igen romantikusnak ható
megfogalmazás mögött ez az in-
tézkedés gyakorlatilag 40 évre
megtiltotta a magánkönyvkiadói
és terjesztôi tevékenységet. Ekkor

szûnt meg a Könyvkiadók és
Könyvkereskedôk Szövetsége is,
melyet 1990-ben alapítottak újjá.

A könyvkiadás jelene
Az 1989 novembere után bekövet-
kezett politikai változások kedvezô
hatást gyakoroltak a kiadói tevé-
kenységre. A kiadók száma is meg-
sokszorozódott, a korábbi 50-rôl
számuk 2700-ra növekedett. A fo-
lyamatot az a liberális törvényho-
zás tette lehetôvé, amelyet a „bár-
sonyos forradalom” után fogadtak
el. Ennek értelmében bárki kivált-
hatott a szakmában vállalkozói en-
gedélyt, a nagykorúság elérése és a
büntetlen elôélet mellett semmi-
lyen más kritériumnak nem kellett
megfelelni. Az elsô magánkiadó
már 1989 ddecemberében megala-
kult. Hatalmas mennyiségû könyv
került ezt követôen piacra, nagy ér-
deklôdés mutatkozott az eddigi be-
tiltott irodalom iránt. A könyvki-
adás expanziója 1999-ben érte el a
rekordot, 12 551 kiadvány megje-
lentetésével. Hasonló arányok csak
Ausztriában és Svájcban mérhetô-
ek. De a mennyiségi mutatók nem
tükröznek mindig reális képet a
csehországi könyvkiadás helyzeté-
rôl. A könyvek átlagos példányszá-
ma csökkent. A vizsgált évben 1270
kiadó uralta a piacot, de a kiadvá-
nyok 4/5-ét 200 kiadó produkálja.

A könyvkiadást a Cseh Köztár-
saságban csupán 5 százalék forgal-
mi adó terheli, szemben az általá-
nos 22 százalékos adóval. A
könyvtárak számára – törvényben
elôírt módon – öt kötelespéldányt
kell biztosítani.

Hagyományos sajátosság a szép-
irodalom magas részesedése az
összkiadványok számából. Míg az
európai országokban ez az arány

15–19 százalékos, addig a Cseh
Köztársaságban ez a részesedés el-
érte a 30 százalékot is. Az utóbbi
idôben ez a magas részesedési há-
nyad valamelyest csökkenô ten-
denciát mutat.

Igen kedvezô a külföldi iroda-
lom aránya is. A fordításokat te-
kintve az angol nyelv dominál, ez
képviseli az összes lefordított mû-
vek felét. Ezt követik a német és
francia könyvek. Magyarból éven-
te átlag hét mûvet fordítanak le.

Vessünk egy pillantást a könyv-
disztribúció és értékesítés helyzeté-
re is. A könyvpiac helyzetét külön-
bözô jelzôkkel szokták illetni.
Mondják, hogy túltelített, válságos.
A leggyengébb terület a disztribú-
ció. A privatizációs folyamat révén
1991-tôl mintegy 10 hazai és kül-
földi irodalommal foglalkozó álla-
mi vállalatot számoltak fel. Ma a vi-
szonylag kis piacon 70 ilyen cég
mûködik, sokan közülük igen kis
területet látnak el. De lassan orszá-
gos hatáskörû cégek is megjelennek
(Pemic, Skylla, Grada Bohemia).

A jövôre tekintve prognosztizál-
ható a jelenlegi könyvkiadók szá-
mának csökkenése. A szétvert
könyvkereskedelmi hálózatot si-
került talpraállítani. Jelenleg 800
könyvkereskedés mûködik. De az
áruházakban, alkalmi árushelye-
ken és másutt mûködô eladóhe-
lyek száma megközelíti a kétezret
is. 1998-ban a prágai Vencel téren
két nagy könyvesház nyitotta meg
kapuit: az Academia Könyvkiadó
és a Jan Kanzelsberger cég vállal-
kozása. Prágában, Brnóban, Olo-
mucban és Plezenben egyre több
idegen nyelvû irodalom válik hoz-
záférhetôvé. Újabban hódít az in-
ternetes értékesítés is.

A Cseh Köztársaságban évente
mintegy 40 millió könyvet adnak
ki és a forgalom 4 milliárd cseh
koronára becsülhetô, amely 25
milliárd forintnak felel meg.

A könyvárak az utolsó 10 évben
megötszörözôdtek. Ennek hátte-
rében elsôdlegesen a papír- és az
alapanyagárak emelkedése áll.

A Könyvkiadók és Terjesztôk
Szakmai Szövetsége kötöttáras
rendszer biztosítását szorgalmaz-
ta, német és francia példa nyo-
mán. A gazdasági versenyhivatal
azonban nem engedélyezte. Így a
konkurencia uralja a piacot. Jelen-
tôs károkat okoz, hogy egyes áru-
sok mélyen leszállított áron for-
galmaznak kiadványokat.

Az új könyvek kínálatáról a
„Könyvek 2000” és a „Könyv-re-

vue” címû kiadványok tudósíta-
nak. A szakma 1996-ban indította
újjá a „Könyvkereskedô és könyvki-
adó” címû lapot. A folyóiratot
1893-ban alapították és 1949-ben
az ismert intézkedések következ-
tében tiltották be.

Végezetül ejtsünk pár szót a
meglévô gondokról és az aktuális
feladatokról is.

Idén áprilisban rendezték meg
Budapesten a Nemzetközi Könyv-
kiadók Szövetsége (IPA) regionális
kongresszusát Szlovénia, Lengyel-
ország, Csehország és Magyaror-
szág részvételével. A könyvpiac
helyzetét vitatták meg az EU-belé-
pés tükrében. Az egyes országokban
hasonló problémák mutatkoznak.
„Lefordítva” ezt a cseh gyakorlatra a
következôket kell megállapítani:
1. Hiányoznak olyan marketing-

tanulmányok, amelyek átfogják
a könyvpiac egészét.

2. A konkurenciaharc következté-
ben a kereskedôk óvatosságból
kevesebb példányszámot rendel-
nek a kiadóktól. Ez a tény reáli-
sabb tervezésre szorította a
könyvkiadókat.

3. Rövid a könyvek forgalmazási
periódusa, 12 hónap alatt elavul-
nak a könyvek. Terjesztési okok-
ból vannak olyan kiadványok,
amelyek el sem jutnak a boltok
polcaira. Ez a kisebb kiadók szá-
mára komoly veszedelmet jelent,
megkérdôjelezheti a piacon való
fennmaradásukat.

4. A könyvkereskedelem is kon-
centrálódik, a nagyobb cégek
elveszik a levegôt a kisebbek
elôl.

5. A külföldi tôke piaci részesedé-
se a cseh könyvkereskedelem és
elosztás terén alacsony. A nagy
külföldi kiadók leányvállalatai
vannak jelen, mint a Bertels-
mann, Bastei, Harlequin, Rea-
der’s Digest, Egmont, C.H.
Beck.

6. A terjesztésben lassan hódít az
új technológia. A legmoder-
nebb technikai felszereltséggel
a cégek csupán 5 százaléka ren-
delkezik. Nem vált a szakmai
színvonal elônyére a sok új,
más területrôl beáramlott mun-
kavállalók tömege sem.

7. Egyes vállalkozók fizetési mo-
rálja sem üti meg a mércét.

Mindezek ellenére az utóbbi
években a kiadó–terjesztô–kereske-
dô láncolatban tisztulni látszanak
a viszonyok. Összességében a cseh
piac kedvezô irányba fejlôdik.

Dr. Jaroslav Cisar

Csehországi testvérlapunk, a Knihkupec a Nakladatel (Könyvke-
reskedô és Könyvkiadó) külön rovatot szentel egy-egy ország köny-
vészetének bemutatására. Idei 5. számában a magyar könyvkiadás
múltját és jelenét taglaló cikket közölt bô terjedelemben. 
Ph. dr. Jaroslav Cisar, a Cseh Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesületének vezetôje tollából most a csehországi könyvkiadás
történetérôl nyújtunk áttekintést.
(A cikk megjelentetését a magyarországi Cseh Kultúra közremû-
ködésének köszönhetjük.)

A könyvpiac helyzete
Csehországban
10 évvel a bársonyos
forradalom után
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Bitó László: Izsák tanítása
(Az Ábrahám és Izsák címmel
1998-ban megjelent regény foly-
tatása)
Ára: 1500 Ft

Déri Balázs–Hanula Gergely:
Újszövetségi görög nyelvkönyv
Ára: 1800 Ft

Déri Balázs–Hanula Gergely:
Újszövetségi görög nyelvtan
Ára: 2400 Ft

Hartvig Gabriella: Laurence
Sterne Magyarországon
IT füzetek 146. sz.
Ára: 1100 Ft

Nagy Csaba: A magyar
emigráns irodalom lexikona
A Petôfi Irodalmi Múzeum –
Kortárs Irodalmi Központtal kö-
zös kiadás
Ára: 5400 Ft

Nemere István:
Egy trónörökös második élete
Habsburg Rudolf
Ára: 1500 Ft

Péter László:
József Attila nyomában
Válogatott írások
Ára: 1200 Ft

Schweitzer Pál:
Ady és Mylitta
Mû és élmény kapcsolata egy
szerelem harminc versében.
Monográfia
Ára: 1600 Ft

Shakespeare-Kollégium
Tanulmányok
Az Eötvös József Kollégiummal
közös kiadás
Ára: 950 Ft

Varga Imre–Pintér Márta
Zsuzsanna: Nemzeti múltunk
drámaírásunk tükrében
Magyar történelmi tárgyú drá-
mák a 16–18. században
Ára: 1100 Ft

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY AJÁNLATA

Menekült-rapszódia (Lengyelek Magyarországon 1939–1945)
3500 Ft, ÚJDONSÁG!
632 o., B/5, cérnafûz., keménytábl. mûbôr köt., color védôborító, ff.
és színes képmelléklettel
Válogatás a mintegy 65 000 egykori lengyel katonai és polgári menekült emlék-
irataiból, akik 1939 és 1945 között Magyarországon kaptak menedéket.
Calabro, Corrado: A feladó ismeretlen (versek olasz és magyar nyelven)
1100 Ft ÚJDONSÁG!
A/5, 112 o., ragasztott kartonkötésben
A neves olasz költô versei Baranyi Ferenc fordításásban olvashatók a kétnyelvû
kötetben.
Jókai Anna-életmûsorozat
Ne féljetek! (regény, 10. változatlan utánnyomás) 342 o., B/5, 1800 Ft
Szegény Sudár Anna (regény, 3. kiadás) 336 o., B/5, 1980 Ft
Három (tudatregény) 142 o. B/5 1200 Ft
Kiss Benedek – Mezey Katalin – Utassy József: Furcsa világ
(gyermekversek) Rényi Krisztina illusztrációival, 104 o., A/5, 980 Ft
Lakatos Menyhért: Füstös képek (regény, 4. kiadás) 456 o., A/5, 1690 Ft
Mezey Katalin: Kivala Palkó Nemlehet-országban (meseregény, 2. kiadás) 
Berki Viola színes illusztrációival, 104 o., A/5 1790 Ft  
Molnár Vilmos: Az olvasó fizetésérôl
(novellák), Széphalom–KRITERION, 156 o., A/5, 880Ft 
Pomogáts Béla: Változatok az avantgárdra
(esszék, tanulmányok), (Aranyhal-sorozat), 320 o., F/5, 1200 Ft
Tatay Sándor: Meglepetéseim könyve–Lôdörgések kora
(két önéletrajzi regény), 380 o., A/5, 1690 Ft
Várkonyi Nándor: Varázstudomány I.–II. 3200 Ft+ 3500 Ft, 1120 o.,
keménytáblás, cérnafûzött, vászonkötésben, színes fól. védôborítóval

***
A kiadóban vásárlóinknak 20 % kedvezményt adunk!

SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY
1068 BUDAPEST, VÁROSLIGETI FASOR 38.

TEL./FAX: 351-0593

Megrendelhetôk az Argumentum Kiadóban:
1085 Budapest, Mária u. 46. fsz.,

Tel.: 485-1040, fax: 485-1041

Az Argumentum Kiadó
könyvajánlata



11

– Munkássága ismeretében azért be-
lenéztem a Ki kicsodába. S ott nem
találtam kihagyást, satírozást.
Nincs szüksége szépítésre, vagy tör-
ténész nem tesz effélét?

– A történész éppolyan gyarló,
mint bárki más, kivált, ha róla
van szó. Jómagam különben is
azt vallom: tényeken úgysem le-
het változtatni. Az ember leélte
az életét, ahogyan leélte. És ha
nem követett el eredendô bûnt,
nem kell elbújnia önmaga elôl.
Ami egyébként se menne, de ta-
lán okom sincs rá.

– Tárgya a huszadik század törté-
nelme, s azon belül is hangsúllyal a
totalitárius diktatúrák természete.
Milyen sajátos nézôpontból vizsgál-
ta e gyászos világot?

– Diplomáciatörténeti és más
munkákkal kezdtem, s ma is
szétágazóan foglalkoztat a hu-
szadik század magyar és európai
históriája, de munkásságom te-
temes részét képezi a jelzett té-
makör. Amikor kutatásába bele-
vágtam, külföldön már megje-
lent néhány megkerülhetetlen
mû. Ám idehaza még hajszál-
nyit sem lehetett eltérni a szab-
ványtól. Incze Miklóssal 1976-
ban publikáltuk Európai fasiz-
musok címû kötetünket, amely-
ben azért ledöntöttünk bizo-
nyos tabukat. S ha akad is jó né-
hány mozzanat, amelyet mai
eszünkkel, lehetôségeinkkel ár-
nyaltabban, igazabban ítélünk
meg, itthon ez volt az elsô fecs-
ke. Idôvel nyilvánvalóvá vált
számomra: e diktatúrák lénye-
gének feltárása nélkül nem le-
het megérteni a huszadik szá-

zad történelmét. S arra jutot-
tam: az elôzményeket nem egy-
szerûen az elsô világháborúban
kell keresnem, s nem a hadvise-
lés indított el aztán megállítha-
tatlan lavinát. Persze, a háború-
nak számos katasztrofális követ-
kezménye lett, ám a nemzeti
szocializmus 1932-es németor-
szági gyôzelmének egyik leg-
fontosabb elôidézôje a gazdasá-
gi világválság. Akkorra minden
úgy egybejátszott, hogy sokak
számára a náci út látszott egye-
düli megoldásnak.

– Sokan még ma sem értik, hogy
elôdeink miért nem kerestek olcsóbb
és vértelenebb megoldást az immár
egyetemes bajokra. Hiszen látniuk
kellett volna: vége a pusztán helyi
viszályok korszakának...

– Elôdeink sem voltak osto-
bábbak nálunk, de még nem ju-
tottak bizonyos történelmi ta-
pasztalatok birtokába. Filozófu-
sok, írók már vagy két évszáza-
da fejtegették az európai egység
gondolatát. S a globalizáció fo-
lyamata sem a második világhá-
ború után, hanem immár a ti-
zenkilencedik században elkez-
dôdött. Ám csak a gazdasági vi-
lágválság idején kezdik pedzeni
a legjobb elmék – s ekkor jele-
nik meg e gondolat a politiká-
ban is –, hogy olyan összetett
problémákról van szó, amelyek-
re egyetemes megoldást kellene
találni. Mások viszont csak a
fegyveres utat vélik járhatónak.
Ez vezet végül világégéshez, tö-
meggyilkosságokhoz. S ilyen
szörnyû tapasztalatok árán jut
el az emberiség annak felisme-

réséhez, hogy a társadalmi béke
és a gazdasági kiegyensúlyozás
érdekében új politikai eszközö-
ket kell alkalmazni. Ami ugyan
rengeteg tárgyalást igényel és
igen sokba kerül, ám így el lehet
kerülni az erôszak új hullámát.
Ilyen kényszerítô rádöbbenések
rejlenek az európai egység Eu-
rópa gondolatában.

– A történész vélhetôleg tartózko-
dik az egyszerûsítô analógiáktól. De
mit szól ahhoz, hogy sok millió há-
borús halott, Auschwitz és Gulag
után, mintha mi sem történt volna,
ismét felütik fejüket szélsôséges néze-
tek, csörtetnek politikai vezérek, cso-
portosulások?

– Az analógiákon azért érde-
mes elgondolkodni. Tudva,
hogy a történelemnek az ember
nemcsak tárgya, hanem csináló-
ja is. És tudva azt is: okosodhat,
fölfedhet egyre több ismeretet,
megváltoztathatja még a szoká-
sait is: mondjuk, leteszi a tollat,
és mechanikus írógépen ír, aztán
félretolja e masinát is, és kompu-
teren intézi dolgait. Ám a termé-
szetén ôsidôk óta nem képes
módosítani. Ezért erre vagy arra
hasonlóképpen, sôt egyformán
reagál. Ha például rosszul megy
a sora, fogékony a mégoly meg-
alapozatlan ígéretekre, kiutat
ígérô programokra, szólamokat
szajkóz, csoportosul, veszedel-
mes zászlók mögé áll. De téved
az, aki úgy véli, az ember kizáró-
lag gazdasági lény. Tudatos vá-
lasztásaiban és sodródásaiban
ezernyi hagyomány, szokás, be-
idegzôdés, mûvelôdéstörténeti
és pszichológiai elôzmény ját-
szik közre. Sokféle sérelem
összegzôdik a tömegpszichózis-
ban, a szélsôjobbra, szélsôbalra,
vagy akár a higgadt középre gyü-
lekezésben. Ám még a sérelmi
tudat is sokáig csöndben ellehet,
ha egyes csoportokat vagy akár
egész nemzeteket nem aláznak,
nem sértenek meg durván. Az
ilyesmi felerôsíti a lappangó in-
dulatokat. A magyar történelmi
elôzmények – a jelen bajai elle-
nében – kiváltképp alkalmasak
arra, hogy belôlük szélsôségek-
hez muníciót lehessen szerezni.
És Európa más országaiban is
jócskán akadnak efféle orientáci-
ós pontok.

– Sok elmarasztaló és hozsanná-
zó közhelyet hallani manapság uni-

ós törekvéseink áldásairól és átkai-
ról. De vajon fölkapaszkodási igye-
kezetünkben milyen reális lehetôsé-
geink vannak? A kontinentális
összefogásban mennyi a valódi esé-
lyünk, és mennyi a helyi, térségünk-
beli vágyálom?

– Ha az ember elmegy, mond-
juk, a Távol-Keletre vagy Afri-
kába, sok érdekeset láthat, de
nem érzi otthon magát. Jártam
az USA-ban, rendkívül érdekes
volt, de élni ott nem szeretnék.
Ám Olaszországban vagy Hol-
landiában nincs bennem ide-
genségérzet. Noha kötôdése-
met az európai civilizációhoz,
mûveltséghez nem Rómában
vagy Hágában, hanem Magyar-
országon sajátítottam el. Ha te-
hát ránézek egy földgömbre,
természetes számomra, hogy az
Európának nevezett kis félszi-
get lakói egy civilizációhoz tar-
tozónak érzik magukat. Persze,
nemcsak földrajzilag, hanem
történelmileg, gazdasági érte-
lemben stb. Nem csoda hát, ha
már Kant arról álmodott, hogy
ez az embertömeg valahogy
összetart majd; hogy Victor
Hugo konferenciát hívott össze
e tárgyban; hogy a mi Jókaink is
ily ügyben lengette a zászlót. Ez
tehát eléggé régies történet, és –
nem kis részt Európa erôs nem-
zeti-etnikai tagoltsága következ-
tében – még ma sem vagyunk a
végén. De már a húszas–har-
mincas évek legvilágosabban lá-
tó politikusai is tudták: Európa
vagy egységesül, vagy katasztró-
fába zuhan. Nem hallgattak rá-
juk. A második világháború
után még nyilvánvalóbbá és
kényszerítôbbé vált az európai
egység gondolata. Kivált a volt
szocialista rendszer széthullását
s a balkáni háborút követôen.
Ami pedig bennünket illet:
mindig ácsingóztunk ilyen szö-
vetségbe, hiszen – noha meg-
szállást megszállás követett –
eleve oda tartoztunk. De igazi
esélyt erre 1989-cel, független-
ségünk vértelen kivívásával kap-
tunk. Szellemi, erkölcsi tartalé-
kot is nyerve így a hívás jogos-
ságára. Mert meghatározottsá-
gunk, kultúránk, szokásren-
dünk, civilizációnk oda köt
bennünket, ahová remélhetôleg
mihamarabb szervezetileg is
tartozni fogunk.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Ormos Máriával
beszélget
Nádor Tamás
Európai ember, akinek természetesen helyi kötôdése, értékrendje,
erkölcsi koordinátákkal, köz- és magánérzettel pontosan behatá-
rolható itthona van. S nemcsak Pécsett vagy Budapesten, hanem
a huszadik század átkozott-áldott történelmében is otthonos. Ér-
deklôdésének, szenvedélyének tárgyaként s persze személyes el-
szenvedôjeként és élvezôjeként egyaránt. Alapelve, hogy nem te-
kinti eleve elrendeltnek, velünk csupán megtörténônek a históri-
át. Tudja, hogy akár a víz, a homok, a szél, az ember is alakít-
ja, erodálja történelmét. Ha így, vagy úgy, szelídítve vagy meg-
vadítva: vessünk hát önmagunkra.
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(De gustibus non est
disputandum)

smertem egy édes kis csajt
(ötvenes évek közepe),
még szerelmes is voltam

belé, aki nagy proletár öntu-
dattal rendelkezett.

Nota bene a papája kisiparos
volt, késôbb kisipari szövetke-
zeti elnök, ötször olyan jól
ment neki, mint nekünk, bur-
zsujoknak: engem Váci utcai
zsidó polgárnak nézett – ebbôl
a Váci utca stimmelt, de a külsô
Váci utca, a csarnok felôli rész,
és udvari lakás az ötödik emele-
ten: oké volt félig, vagyis etnika-
ilag, a zsidó is: a polgár csak
annyiban, amennyiben apám
„citoyen”-nek tekintette magát,
amúgy eredetileg kisiparos volt,
mint szerelmem apja, és zsidó-
ként, aki németül, franciául per-
fekt beszélt von Haus aus, ango-
lul maga tanult meg Tutzen-
Langenscheidt nyelvkönyvbôl,
és csak a numerus clausus miatt
nem kerülhetett egyetemre, ter-
mészetesen par excellence értel-
miségi: de barátnôm papája is
értelmiségi volt bizonyos vo-
natkozásban, mert a háború
elôtt, míg nem önállósította
magát, és segéd úr, vagyis prole-
tár volt, tevékenyen részt vett a
munkásmozgalomban: volt te-
hát egy autodidakta mozgalmi,
szakszervezeti mûveltsége: és
nem csak Marxot, de Freudot is
olvasott, tudta, mi az általános
relativitás, olvasta az Anti-Düh-
ringet és az Empiriokriticiz-
must és Tolsztojt és Gorkijt és

Upton Sinclairt, Rosa Luxem-
burgot és Majakovszkijt, Adyt
és József Attilát – szóval én úgy
voltam polgár, ahogy ô (a lány),
és ô úgy volt proli, mint én: rá-
adásul ô tisztviselôként dolgo-
zott a vállalatnál, míg én fizikai
munkás voltam, igaz, hogy
szakmunkás: lakatos.

De nem az osztályhelyzetrôl,
az ízlésrôl akartam beszélni.

A leányzónak kimondottan jó
ízlése volt, már ami a nôi öltöz-
ködést illeti. Tudta, mihez mi
megy, mihez mit lehet fölven-
ni, milyen cipôhöz milyen ridi-
kül illik, és milyen színeket le-
het összekombinálni. És mint
proletár identitású hölgy, mér-
hetetlenül büszke volt a jó ízlé-
sére, és mérhetetlenül lenézte és
megvetette a rossz ízlésû nôsze-
mélyeket, különös tekintettel a
belvárosi burzsuj ribancokra, de
lenézte azokat a buta libákat is,
lettek légyen bármennyire is né-
pi, plebejus származékok, akik
nem tudtak öltözködni, akik
nem tudták, mihez mi passzol,
akik förtelmesen bírtak kinézni
– egyszóval a rossz ízlésûeket.

Ne, te, ne, Juli! – mondogat-
tam én – ne pattogj már, nem
rossz ízlésû az a „liba”, csak más
ízlésû, érted? Ízlése neki is van,
ízlése minden embernek van,
csak az övé más, mint a tiéd!

De hiába mondtam, hogy a
roma ízlése, aki a csiri-csári szí-
nes cuccot szereti, éppen olyan
érvényes, mint az övé vagy az
arab hastáncosé Damaszkusz-
ban, és az alabamai fekete plan-
tation-boynak sem rosszabb az
ízlése, csak más, mint a zsidó
értelmiségié Manhattanben.

Nem vette a lapot; a toleran-
cia nem volt erôs oldala, ezt

alighanem a proletár öntudat
tette. Úgy tartotta, részérôl nagy
teljesítmény, hogy prolilány lé-
tére ilyen kifinomult ízlésre tett
szert, és nem fogadta el az én
nézeteimet az ízlés relativitásá-
ról, úgy gondolta, igenis van ab-
szolút ízlés: az övé!

Amikor a paraszt végre a
háztájinak köszönhetôen tol-
lasodni kezdett sok évszáza-
dos nyomor után, igencsak
cifra dolgok épültek vidéken:
kovácsoltvas kerítés halakkal,
ôzikékkel, lemenô nappal, a
kertben kerti törpék több mé-
retben, festett agyagbéka és fa-
gólya, Parlament, Eiffel-to-
rony vagy Kreml gyufaszálak-
ból, Drakula vára festett gipsz-
bôl; az én értelmiségi baráta-
im hol röhögtek, hol ször-
nyülködtek: én hiába mond-
tam, hogy minden ízlés érvé-
nyes, és a szépérzék ilyetén ki-
törésének is örülni kell: a gye-

rekének meg az unokájának az
ízlése már polgáribb lesz: nem
kiröhögni kell ôket, hanem
megdicsérni, aztán mást is
mutatni nekik – nem hitték.

Én pedig váltig emlékeztem,
ma is emlékszem apámra.
Amikor átképzôsként tanulni
kezdtem az Ikaruszban, mert
lám, apám után én sem kerül-
hettem egyetemre, ô azért,
mert zsidó volt, én azért, mert
ô kisiparos volt: szóval az elsô
napokban találtunk egy kb. 20
milliméter, belsô átmérôjû
alumíniumcsövet, amibôl cso-
dálatos pecsétgyûrûket reszel-
tünk, amit fölpolíroztattunk
csillogóra a polírozókkal –
képzelhetni, milyen gyönyörû
lehetett! Én is büszkén feszí-
tettem vele otthon: ráadásul
saját kezem munkája is volt.

Apám hosszan és szomorúan
nézte a gyûrût, aztán hosszan
nézett a szemembe. „Arról
azért nem volt szó, hogy az íz-
lésüket is átveszed” – mondta
csöndesen. Elszégyelltem ma-
gam. Pár napig még dacoltam,
aztán lehúztam a gyûrût. Mert
együtt kell élni, gondolkozni,
lélegezni szak- és sorstársaim-
mal. Igen. De amellett meg
kell ôriznem magam is.

Hát persze. Arról volt szó,
ha már így alakult, hogy én
adom át az ízlésemet és min-
dent, amit tudok. Mint egy ta-
nító. Egy rabbi. Egy népmû-
velô. Ez a dolgom. Ahogy Jó-
zsef Attila mondta:

Taní-
tani.

K e r t é s z  Á k o s
Ízlések és pofonok...

I

Talán a sashegyi házában, a csa-
ládi kúriában kereshettem fel
elôször, ott, ahol agitátorok
nyaggatták egykoron. Egy kis
történelemismeretre biztatták
volna az egyetemen oktató tör-
ténészt, ám ô a buzgólkodókat
elhárította:

– Nincs erre nekem idôm.
S miközben azok elvörösö-

dött-lelkesen már az agitprop
(föl)jelentést körmölték, Kosáry
fölment az emeletre, s lehozott
egy kis történelemkönyvet. Ô
maga írta, ám bemutatásakor a
kötetet – szó szerint idegen tol-

lakkal ékeskedve – Rákosi Má-
tyás dedikálta szerzôjének.

A professzor kéretlen vendégei
elé tette „igazolását”

– Tudják, mostanában ilyesfé-
lékkel foglalkozom.

A különös „menlevél” láttán
az elvtársak akkor is, máskor is –
mert jöttek még újabb s újabb
gyôzködôk – persze kihôköltek.

Már túl voltunk néhány más be-
szélgetésen, amikor egyszer telefo-
náltam és ismét interjút kértem.

– Mikor? – hangzott a megszo-
kottan lakonikus kérdés.

Ekkor és ekkor, ha lehet, korán.

– Hajnali négy jó lesz?
Riadtan mondtam hatot–fél

hetet. Úgy is lett, virradatkor ta-
lálkoztunk a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elôtt. Bár a pro-
fesszor talán erre nem emlék-
szik, de így történt: jókora kulcs-
csal érkezett, és – akkor épp az
MTA elnökeként – ô maga nyi-
totta ki a hatalmas fôkaput.

A lépcsôkön fölfele kaptatva
megjegyezte:

– Torkig vagyok a protokolldu-
mákkal, de most szívesen jöt-
tem, mert magának nem kell
nyilatkozni, elég ha beszélge-
tünk. No de, ha mással próbál-
koznék, ott a szobámban Szé-

chenyi. Nézze meg, mennyire
hegyes a csizmája. Ha fontos-
kodnék, úgy faron billentene,
hogy attól koldulnék.

Az elnöki szoba falán, élet-
nagyságú festményen csak-
ugyan ott figyelt Széchenyi Ist-
ván. Mi meg leültünk, s kérdez-
tem valamit a professzortól. A
gróf hunyorított, csizmája moc-
cant egy cseppet. Kosáry vála-
szolt, Széchenyi elégedetten be-
hunyta a szemét.

Jót beszélgettünk azután. Még
csak derengett, amikor kezet fog-
tunk. Gyalog mentem át a legna-
gyobb magyar hídján Budára.

Nádor Tamás

I N T E R J Ú F O R G Á C S

Kosáry Domokos és a csizma
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Az a tizenhét éves makói fia-
talember, aki 1864-ben Ameri-
kába érkezett, tulajdonképpen
arra vágyott, hogy Habsburg
Miksa katonája legyen a mexi-
kói császári trónért vívandó
harcban. Pechje volt: nem vet-
ték be a seregbe, így lett (kény-
szerû kitérônek hitt, de egész
életét kitöltô kalandként) újság-
író elôbb St. Louisban, aztán
New Yorkban. A mindeddig
lassú sodrású történet innentôl
elképesztôen fölgyorsul és Jo-
seph Pulitzer, korábban mint
Sripps, Ochs, vagy a ma is is-
mert nevû Hearst, egy sajtóbi-
rodalom megalapítója lesz, aki-
re az egész világon sokkalta job-
ban odafigyelnek, mint szülô-
hazájában. Igaz, ô sem hangsú-
lyozta különösebben magyar
voltát, az amerikás magyarok-
kal meg végképp nem közöskö-
dött, de az „óhaza” se vett róla
tudomást: 1911-ben, halálakor
olyan nyitott érdeklôdésû, te-
kintélyes lap sem tartotta fon-
tosnak, hogy akár egy kurta hír
erejéig megemlékezzen róla,
mint a polgári radikális Világ.
Persze, az sem egészen igaz,
hogy Csillag András Joseph Puli-
tzer és az amerikai sajtó címû
mostani monográfiájáig egyál-
talán ne foglalkoztak volna ide-
haza Pulitzer szerepével. Egyfe-
lôl ott vannak a lexikonok:
1922-ben a Nagy Révai már
hajlandó volt tudomást venni a
„magyar származású hírlap-ala-
pítóról”, aki „sokat áldoz kultu-
rális célokra”. (A Pallas 1896-
ban még nem hallott felôle.) Az
is igaz viszont, hogy Pulitzer
születési helye 1936-ban, a Kis
Révaiban is tévesen szerepelt:
budapestinek minôsítették.
Csillag András egyik kellôkép-
pen nem méltányolható érde-
me éppen az a helytörténészi
alaposság, mellyel a família
minden ágát-bogát kinyomoz-
za és a makói elôzményeket
roppant tárgyilagosan helyükre
is teszi. Kár, hogy a két világhá-
ború közötti hazai Pulitzer-re-
cepcióra már nem terjed ki a fi-

gyelme, pedig talán érdekes le-
het, hogy amikor a fiai 1931.
február végén eladták a sajtóbi-
rodalom egy részét, errôl a Pes-
ti Naplóban Pásztor Árpád már
1931. március 1-jén beszámolt.
Hadd tegyek egy személyes ki-
térôt is: nagyapám, dr. Fülöp
Zsigmond ugyancsak 1931-
ben, a Literaturában öt részes
sorozatot közölt a korabeli
amerikai sajtóról, s bizony, eb-
ben már sok olyasmit megírt
Pulitzer lapszerkesztési elveirôl,
minôségigényérôl, tördelési újí-
tásairól, ami most, Csillag And-
rás könyvében olvasva sokak
számára mellbeverô újdonság-
ként hat. Volt hát, ha késve is,
visszhangja mindannak, amit a
makói ifjú odakint elért. Mind-
ezt egyáltalán nem azért mon-
dom, hogy kisebbítsem az Osi-
ris gondozásában megjelent, út-
törô jelentôségû munka érde-
mét, hiszen annak legnagyobb
terjedelmet kitöltô része min-
denképpen reveláció: nemcsak
minta- de tárgyszerû is, ahogy
az amerikai sajtó fejlôdésének
történetét konkrét esetek tükré-
ben szemlélteti. A sajtó, mint
olyan, természetesen az USA-
ban is „prügelknabe” (bûnbak)
volt, és csak hosszas, ádáz tusák
árán lett hatalmi tényezô. Puli-
tzer élete pontosan attól izgal-
mas – legalábbis a sajtótörténet
iránt érdeklôdôk számára –,
hogy akkor áll be az amerikai
újságírásba, amikor az még (jel-
legét, frissességét, céljait tekint-
ve) éppoly vidékies, mint akár
egy makói „Hírmondó”, s ép-
pen Pulitzer az, akinek (Csillag
András találó kifejezésével szól-
va) különleges „hírösztöne” ré-
vén sikerül átformálnia valami
mássá. A gyors és pontos infor-
mációk, a hozzájuk mellékelt il-
lusztráció (ez is Pulitzer kezde-
ményezése!), csak egyik fele az
újdonságoknak. A másik, ami
majd jóval nagyobb fontosság-
ra tesz szert: a közszolgálat
iránti felelôsségre való rádöbbe-
nés. Nem véletlen, hogy e tör-
ténet hôse, életében elôször,

még St. Louisban, egy csaláso-
kat leleplezô cikkel hívja fel
magára a figyelmet. Késôbb,
immár szerkesztôként, laptulaj-
donosként, a politikában is sze-
repet vállaló közéleti tényezô-
ként változatlanul ragaszkodik
ahhoz, hogy lapjai mindenféle
szédelgést, összefonódást, pa-
namát nyilvánosságra hozza-
nak. (Egyébként a Panama-csa-
torna körüli visszaélések lelep-
lezésében éppen Pulitzer lapja,
a World jeleskedett.) „Királycsi-
náló” erôvé válik az újság: elnö-
köket választat és járathat le.
Idézzük fel példaként, hogy
szemben a mai magyar politikai
sajtóval, Pulitzer azt az elnököt:
a demokrata Cleveland-et, aki-
nek megválasztatásáért a zsur-
nalizmus minden nemes és
nemtelen harci eszközét latba
vetette, elnöki mivoltában ép-
pen ô bírálta a legélesebben és
legkitartóbban. S azután is,
ahány elnök csak jött, elôbb-u-
tóbb mind szemben találta ma-
gát a Pulitzer-lapok könyörte-
len bírálatával. Amerikában
már jó száz éve lezajlott a sajtó
szabadságharca: Theodor Roo-
sevelt elnök volt az, aki bírósá-
gi tárgyalásig vitte az ügyet, be
akarta tiltatni, meg akarta bün-
tetni a World-öt és munkatársa-
it, elôállítóit – s a végén ítélet
(precedens értékû ítélet) mond-
ta ki, hogy aki az Egyesült Álla-
mok elnökét bírálja, ezzel nem
követ, nem is követhet el „fel-
ségsértést”. Más kérdés, hogy
Pulitzernek és lapjának történe-
te annak is modelljéül szolgál-
hat, mivé torzulhat el minden-
féle hatalom, ha korlátozhatat-
lannak hiszi magát. A vészes el-
bulvárosodás, az uszítás, a
szenzációk mindenáron való
kergetése, amibe például He-
arst-tel együtt némelyik helyi
háború idején ô is bele kevere-
dett, riasztó bizonyíték erre is.
Csakhogy a Pulitzer-sztorinak
az eddig említetteknél jóval
több rétege van. Az is hozzátar-
tozik, hogy amikor a híres Sza-
badságszobor felállítása kis hí-
ján meghiúsult, mert az állam
nem adott pénzt a talapzathoz,
a World hirdette meg a gyûjté-
si akciót, járt elöl jó példával s
írta be magát egyúttal az ameri-
kai történelembe is. És ott a

szervezett újságíróképzés esete,
amit (ráadásul egyetemi szin-
ten) ugyancsak Pulitzer talált ki
és valósított meg a világon elsô-
ként, talán azért is, hogy a sok
tekintetben okkal gyûlölt (és a
nívótlan „sárga sajtó” miatt
méltán szégyenkezô) újságírói
hivatás becsületét megalapoz-
za. Ha pedig neveket kezdek
sorolni, olyanokat, mint Upton
Sinclair, O’Neill, Steinbeck,
Thornton Wilder, Hemingway,
Arthur Miller, Albee, Tennes-
see Williams, Updike, Mailer,
Malamud (még sokáig folytat-
hatnám), bárki könnyen kitalál-
ja, hogy a Pulitzer-díjról beszé-
lek, amit a jelek szerint nem-
csak újságírók kaphatnak meg
újságírói teljesítményükért, ha-
nem írók és írói életmûvükért.
Ráadásul ennek a díjnak olyan
rangja lett, hogy aki megkapja,
többé-kevésbé a Nobel-díj elô-
szobájában érezheti magát.
Mindez pedig többet mond
önmagánál: nincs írók és zsur-
naliszták között olyanfajta an-
tagonisztikus ellentét, kölcsö-
nös acsarkodásba átcsapó,
arisztokratizmusban vagy ke-
nyérféltésben megnyilatkozó
különbség, mint nálunk. Lehet,
hogy ott is volt ilyesmi – de rég
túl vannak rajta. Ott már az is
közhelyszámba menô igazság,
amit Joseph Pulitzer mondott
és Magyarországon, ahol a saj-
tó változatlanul minden baj
okának számít, még mindig
nem evidencia: „A napilap
olyan, mint a tükör, azt mutat-
ja, ami elôtte van. Akik ezen
csodálkoznak, a tükör elôtt álló
embereket hibáztassák, ne ma-
gát a tükröt! Amíg ez nálunk
nem magától értetôdô, addig
bizony olyan távol leszünk Pu-
litzer százéves igazságaitól,
mint Makó – New Yorktól.

Csillag András: Joseph
Pulitzer és az amerikai sajtó
Osiris Kiadó, Bp., 2000.
214 old., 1480 Ft

Messze vagyunk, mint
Makó New Yorktól
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– Önt sokáig jobban ismerte a filmszakma,
mint az irodalmi: egyebek közt a Budapest Film-
stúdió dramaturgja is volt. Hogyan lesz egy filo-
zófia-esztétika szakos bölcsészbôl filmes?

– Már az egyetemi éveim alatt a filmet te-
kintettem fô hivatásomnak. Valamikor ren-
dezôi vágyakat dédelgettem, de ma már
örülök annak, hogy nem lettem az. Eggyel
kevesebb a csalódott filmesek száma. Har-
mincéves koromig aztán eszembe se ötlött,
hogy szépirodalmat mûveljek. Akkor egy
forgatókönyvírói tanfolyam megváltoztatta
az elképzeléseimet. Tudományos pályára
készültem, már a kandidátusi dolgozato-
mon törtem a fejem, amikor kaptam egy lö-
kést. Rájöttem, hogy az emberek az esztéti-
kai okoskodásoknál jobban kedvelik a jól
kitalált és megcsinált történeteket. Akkor
felhagytam a tudománnyal.

– Elsô könyvei rendre kismonográfiák: Cybuls-
kiról, Latinovitsról, Karády Katalinról. Ezek a
munkák valamiféle hidat vagy átmenetet jelentet-
tek a filmtôl az irodalom, a szépirodalom felé?

– Az elsô életrajzi kötet, az 1978-as Cy-
bulski-könyv még valóban önkéntelen vá-
lasztás eredménye volt. Az ember mindig
késôbb tudja csak meg korábbi döntései, vá-
lasztásai értelmét. Én azt, hogy csak olya-
nokról tudok írni, akik rendkívüli sorsukkal
belülrôl is megérintettek. Így vált számom-
ra személyes üggyé Latinovits, Karády, de
még az orosz Suksin élete is. 

– A múlt lépcsôi címû, 1992-ben megjelent
könyve a roppant jellegzetes „nemzedéki töredé-
kek” alcímet viseli. Késôbbi mûveiben is, például
idén publikált, 66 címû regényében, roppant erô-
teljesen jelen van ez a nemzedéki tudat, illetve
életérzés. Mi különbözteti meg más generációktól
az Ön évjáratát, a negyvenheteseket?

– Szerencsénk volt. Öntudatra ébredé-
sünk, elsô eszmélésünk épp a hatvanas évek
elejére esett. Az ideológiai eszmecsôszök

egy idôre felhúzták a szellemi sorompókat,
a nyugati kultúra tizenöt–húsz évnyi szünet
után újra beáramlott hozzánk, és a magyar
irodalom, s különösen a filmmûvészet is
nagyot produkált. Az a pár év, úgy ’63 és ’68
között, fölért egy második diplomával.

– Korábban Krúdy Gyulával, pár év óta pedig
Ottlik Géza életével és munkásságával foglalko-
zott. Az Ottlik Emlékkönyvnek szerkesztôje volt,
nemrégiben pedig A szabadság enyhe mámora
címmel monográfiát publikált „Ottlik Géza éle-
tei”-rôl. Mi az, ami – ilyen elôzmények után ez
bátran elmondható – ennyire szenvedélyes érdek-
lôdést kelt Önben Ottlik iránt?

– Finomítanom kell a megállapítását:
Krúdy Gyulával jelenleg is foglalkozom.
Az ô életmûve, akár az óceán, számos tit-
kot rejt még, hosszas kutatásra vár. Ottlik
egészen más ügy. Három-négy átlagos kö-
tetbe belefér az egész életmû, a bridzset is
beszámítva, mégis, se lenyelni, se kiköpni
nem tudja ôt az új tudományos divatnak
behódolt irodalmi közvélemény. Ennek
hatását egyébként saját Ottlik-életrajzom
fogadtatásán is le tudtam mérni. Érdeklô-
désem a különös életútnak szól, amely
mindig rányomja bélyegét az írói mûre is.
Kedvelem a pozitív értelemben vett külön-
cöket. Krúdy is, Ottlik is az.

– Mozibolondok címû, három éve megjelent re-
génye mintha azt jelezné, hogy csak a „szerve-
zett” kapcsolata szûnt meg a beszûkült lehetôségû
hazai filmgyártással, de a film, mint „örök sze-
relem”, változatlanul igézetében tartja. Ez csak
nosztalgiát jelent a régi filmek és mozibajárások
után, vagy esetleg – ha mód nyílna rá – szívesen
dolgozna ismét filmkészítôként is?

– A filmcsinálás vonata rég elment. Becsü-
löm annyira azt a szakmát, hogy ne merjek
belekontárkodni. De a régi filmek, s fôként
az egyre fogyó régi mozik, kispiszkosok és
egytermes nagyok iránti szerelmem mit sem
lohadt. Sokszor érzem úgy, hogy nem ebben
a mai multiplexes városban járkálok, hanem
mondjuk 1961-ben kisdiákként loholok a Ti-
sza mozi félnégyes elôadására, s attól rette-
gek, hogy lekésem a híradót. Persze, mindig
idôben odaérek. Képzeletben, sajnos.

– Újságíróként is dolgozott számos lapnál, írt
tudományos igényû tanulmányokat csakúgy,
mint hangjátékokat s az utóbbi idôkben egyre in-
kább elôtérbe nyomul szépírói alkata. E sokféle
hivatás és képesség közül melyiket érzi a legin-
kább sajátjának? Mit csinál a legszívesebben?

– A legszívesebben olvasok. Leginkább
Krúdyt, de legtöbbször ismerôs, már olva-
sott szövegeket lapozok fel. Mint a sokat
ivott borosgazda, aki kerüli az újbort, csak a

régi hordók tartalmában bízik. Egyébként
az egész pályám, ha ezt a kilenc kötetet sze-
rénytelenség nélkül annak lehet nevezni, kí-
sérletezés. Ki kellene derülnie belôle, árt-e
az újságírói munka a prózaírásnak. Bár az
utóbbi öt évben elkerül az efféle gond: a
szabadúszó, pontosabb szóval a szabadon
fuldokló írók életét élem. Mindig szoron-
gok, mielôtt belevágok reggelente a kötele-
zô adag megírásába, de ha ujjaim hozzáér-
nek az éppen aktuális írószerkezet klaviatú-
rájához, elpárolog a félelmem. Ezen mindig
elcsodálkozom.

– Új regénye, a 66, azt sejteti, hogy egy lírai szem-
léletû önéletrajzi ihletettségû ciklus egyik darabja.
Ezt vajon csak az olvasó érzi így, vagy valóban
folytatódik a történet? Min dolgozik jelenleg?

– Több, mint harminc évig ôriztem ma-
gamban a 66 témáját. Remélem, nem hord-
tam túl. Amikor megjelent a könyv, egy pél-
dánnyal kisétáltam abba a városszéli teme-
tôbe, ahol a fôszereplôje nyugszik. Vasko-
san önéletrajzi tehát ez a regény, de az olva-
sóját ne az érdekelje, hogy megtörtént-e, és
így történt-e, mert attól még rossz is lehet.
Ha azt hallom róla, hogy jól idézte föl azo-
kat az éveket, s még inkább azt, hogy meg-
rázóan hatott, akkor elértem vele a célomat.
Valóban része, pontosan második darabja
egy önéletrajzi fogantatású sorozatnak utol-
só könyvem, amelynek folytatását félig kész
állapotban épp most süllyesztettem az író-
asztalom mélyére. Nem vagyok meggyô-
zôdve róla ugyanis, hogy azonmód kell vé-
gigírnom, miként belekezdtem. Elkapott az
Örkény-szindróma, hogy még egy kedves
szerzôm példáját ide keverjem, aki úgyszin-
tén sokszoros újrakezdô volt, és kész mûve-
ket dugott el maga elôl is jó messzire. Úgy-
hogy fogalmam sincs, melyik lesz a tizedik
könyvem. Talán egy Krúdy-titkokat bogozó
irodalmi oknyomozás, talán egy újabb, tel-
jesebb, negyedszázaddal a halála után a La-
tinovits-talányt végre pro és kontra elfogult-
ságok nélkül feltáró könyv, vagy netán még-
is egy próza-kötet. Semmit sem tudok, csak
azt, élni muszáj, írni azonban nem.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Kelecsényi Lászlót
Kelecsényi László író, filmtörténész ed-
dig kilenc kötetet publikált, melyek közt
egyaránt akad kismonográfia nagy szí-
nészegyéniségekrôl, irodalmi tanulmány,
novelláskötet és regény. Sokáig dolgozott
a filmgyárban is, mint dramaturg, majd
következett a pályamódosítás: az utóbbi
évtizedben „átigazolt” az irodalomba.
Ebben az évben gyors egymásutánban két
könyve is feltûnést keltett: az elsô Ottlik-
életrajz az ô tollából jelent meg, 66 cím-
mel pedig úgynevezett nemzedéki regényt
publikált.
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■ Németh Gábor mûsorve-
zetô: – Vaskos könyv jelent
meg az Európa kiadásában egy
fiatal, meglehetôsen szerencsét-
lennek látszó, vidéki alkalmi
munkás Bécsben töltött ifjúko-
ráról. Keserû sorsát csak a  mû-
vészet édesítte. „Bécsi éveim-
ben – írja a fiatalember késôb-
bi visszaemlékezésében – olyan
szegény voltam, hogy csakis a
legeslegjobb elôadásokat enged-
hettem meg magamnak, így ért-
hetô, hogy akkoriban a Trisz-
tánt már vagy 30–40-szer hal-
lottam a legjobb szereposztás-
ban, aztán még Verdit és még
néhány mást is, de semmi
olyat, amit csak töltelékként
játszottak.” Vagy ahogy diák-
társa emlékszik rá, Wagnert
hallgatni neki általában nem
az volt, amit az ember szín-
házlátogatásnak nevez, hanem
lehetôség arra, hogy valami
rendkívüli állapotba, önfeledt-
ségbe, mitikus álomországban
való lebegésbe kerüljön, amire
szüksége volt ahhoz, hogy erup-
tív lénye hatalmas feszültségeit
el tudja viselni. Az eruptív
lény hatalmas feszültségei ké-
sôbb ambíciózusabb formákat
találtak, a fiatal Wagner-ra-
jongót ugyanis Adolf Hitler-
nek hívták. Hitler bécsi éveirôl
Brigitte Hamman írt remek
könyvet Bécs és Hitler – Egy
diktátor tanulóévei címmel. 

Brigitte Hamman: – Hitler
bécsi éveinek semmi köze a
Habsburgok vagy Sigmund
Freud bécsi éveihez. Ô Bé-
cset talajvesztett hontalan-
ként élte meg, vidékrôl keve-
redett fel a fôvárosba, ahol
végül is csúfos kudarcot val-
lott. Gyûlölte Bécset, mert
úgy érezte, az kitaszította
magából. De azt is észre kell
vennünk, s ez történelmi
szempontból roppant fontos,
hogy Hitler alapvetôen eb-
ben az idôszakban, vagyis a
17. és a 24. életéve között
alakítja ki a világnézetét. 

Jósvai Lídia: – Mennyi idôt
vett igénybe a kutatómunka?
Hiszen egy csomó fontos doku-
mentum csak mostanában vált
hozzáférhetôvé.

B. H.: – Nagyon-nagyon
hosszú idôt. Gyakorlatilag 20
éven át gyûjtöttem hozzá az
anyagot, mert bizony szo-
rongtam is a témától. A Hit-
ler-életrajzok zömében elsô-
sorban a Mein Kampfot
használják forrásként, azt
idézgetik. De ne tévesszük
szem elôl, hogy a Mein
Kampf egy politikai propa-
gandaszöveg és nem egy ön-
életrajz. Hitler ebben hatal-
masakat lódít és a fele sem
igaz annak, amit ott állít. Azt
állítja például, hogy építô-
munkásként is dolgozott,
ami sima hazugság, hiszen
olyan gyenge fizikumú volt,
hogy félóra hólapátolás után
kidôlt a sorból. Hitler az ön-
életrajzát utólag formázta
meg úgy, ahogy azt a politi-
kusi karrierje megkívánta.
Ugyanakkor ami a szellemi
fejlôdéstörténetét illeti, az
egész náci ideológiát nem ô
agyalta ki, egyszerûen lekop-
pintotta azt, amit a bécsi idô-
szakában összeszedett. Né-
hány példa: Bécsben ekkori-
ban létezett egy szélsôséges
nagynémet nacionalista kör,
akik a horogkeresztet titkos
ismertetôjelükként használ-
ták. A vezérük Georg Ritter
von Schönerer volt, akit Heil
dem Führer, vagyis Üdv a ve-
zérnek felkiáltással köszön-
töttek. Továbbá már ekkor, a
századforduló idején divatos
kifejezés volt az Entartete
Kunst, az elfajzott mûvészet,
amit a nem népi gyökerû,
nem népi ihletésû mûvészet-
re használtak. Egyáltalán
nem valós az a kép, hogy a
századforduló Bécse csupa
mûvészbôl meg tudósból
állt, ahogy napjainkban az
osztrák bedeckerek sugallni
szeretnék. A lakosság nagy
hányada zsigerbôl elutasítot-
ta ezt a szemükben interna-
cionalista és zsidó mûvé-
szetet. Hitler ott mindezt
jól eltanulta, s olyan követke-
zetesen citálta, hogy számta-
lan esetben pontosan kimu-
tathattam, mely könyvbôl
idézget passzusokat a 30-as,

40-es évekbeli beszédeiben.
Ugyanis a soknemzetû Mo-
narchiában a német–osztrák
nacionalizmus sokkal erôtel-
jesebb és agresszívebb volt,
mint mondjuk ugyanekkor
Berlinben, hisz már ekkor
Anschluss-pártiak voltak. 

J. L.: – Milyennek látja Ön
Hitler személyiségét? Voltak-e
emberi erényei, alakulhatott vol-
na másképp is a sorsa? Démon
volt vagy a körülmények áldo-
zata?

B. H.: – Áldozat semmikép-
pen sem volt, ez egyértelmû.
De ô is egy ember volt, ami
annyit jelent, hogy fejlôdés-
története van, hogy személyi-
ségének egyaránt vannak po-
zitív és negatív vonásai. Hisz
nem tehetünk mindig úgy,
mintha Hitler egy égbôl-
pottyant marslakó lenne, aki
az egész népet elcsábította.
Ha ezt tesszük, akkor az
összes bûnt az ô nyakába
varrjuk, mi pedig mossuk ke-
zeinket, hogy lám milyen ár-
tatlanok vagyunk ebben a fej-
lôdéstörténetben. A különös
az, vizsgálva Hitler ifjúkorát,
hogy tényleg fordulhatott
volna másképp a sorsa, hisz
hihetetlen tudásszomj hajtot-
ta, nagyon sokat olvasott, az
anyjával igen bensôséges és
jó viszonyban volt, erôsen
vonzódott a mûvészetekhez.
Ekkor még semmi sem utal a
késôbbi gonosztevôre. Nincs
a homlokára írva a jövôje.
Egy amerikai pszichológus
mondta. hogy sosem látni a
szarvakat, amirôl felismerszik
az ördög. Ami nekem nehéz-
séget jelentett, az az, hogy
ekkor még inkább egy kétbal-
lábas szerencsétlen benyomá-
sát kelti, akirôl a kutya se fel-
tételezte volna, hogy egy Hit-
ler lesz belôle. Az egyetlen
talán, ami a késôbbi diktátort
sejteti benne, az a harcos szó-
noklása. Már a munkásszállá-
son a vitapartnerekbe foly-
totta a szót, mindenkit túl-
harsogott. A másik meg,
hogy kapcsolatszegény volt.
Nem voltak igazi barátai.
Nôügyei pedig egyáltalán
nem, ami roppant kínos volt
számára. Mert mit csináltak a
férfiak a szálláson esténként?

A nôügyeiket teregették ki, a
hódításaikat mesélték, Hitler-
nek pedig nem volt mit me-
sélnie. Legfeljebb azt az
egyetlen esetet, amikor még
vidéken egy nô megkörnyé-
kezte, ô pedig ijedtében Bé-
csig szaladt. Bármiféle zseni-
alitásnak nyoma sincs benne.
Késôbb mondogatták, hogy
átható kék szemének mági-
kus ereje van, aminek lehetet-
len ellenállni. Ha ezt tényleg
születésétôl fogva magában
hordozta volna, akkor erre a
mágikus tekintetre már Bécs-
ben felfigyeltek volna, de
nem. Ezt a technikát ô ké-
sôbb fejlesztette ki. 

J. L.: – Rengeteg Hitler-élet-
rajz és tanulmány született, de
mûködnek-e még tabuk vele kap-
csolatban?

B. H.: – Nagyon sok apró és
alapos lépést kell megtenni
ahhoz, hogy értsük, miért
lett ebbôl  a szerencsétlen
flótásból az, aki. A bécsiek
nem is hitték el, hogy a ké-
sôbbi Führer azonos azzal a
bécsi fiatalemberrel. Sokáig
uralkodott az a nézet, hogy
Hitler nem helyezhetô be  a
történelembe. Ez a legna-
gyobb tabu vele kapcsolat-
ban. De ugyan mi mást tehe-
tek én mint történész, mint
éppen ezt? Mert csak ekkor
tehetem fel azt az alapvetô
kérdést, hogy mindez hogyan
volt lehetséges? Van az a kér-
dés, hogy egyenként ki a bû-
nös és ki nem. Természetes,
hogy Hitler bûnös, és a vét-
két nem lehet és nem szabad
mentegetni, de sokkal lénye-
gesebb, hogy hogyan történ-
hetett meg ez a történelmi
katasztrófa, mi minden ját-
szott ebben közre. Csak ak-
kor tanulhatunk Hitler eseté-
bôl, ha aprólékosan, lépésrôl
lépésre végigkísérjük az ese-
ményeket, éppen ebben az
ártalmatlannak tûnô idôsza-
kában, hogy rájöjjünk a dol-
gok eredetére. És akkor döb-
benünk meg igazán, hogy
egy emberbôl, aki látszólag
nem sok vizet zavart, egy
szinte egész Európát leigázó
uralkodó lesz.
Elhangzott az Irodalmi Újság
adásában.

H A N G R Ö G Z Í T ÔM A G YA R  R Á D I Ó ,  B U D A P E S T

A. H. „ártalmatlan évei”
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi, 
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Libri sikerlista
2000. szeptember 8–21.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások 
számítógépes összesítése alapján

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a bölcsek köve
Animus Kiadó

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter
és a titkok
kamrája

Animus Kiadó

6. A magyar
helyesírás
szabályai

Akadémiai Kiadó

7. Összefoglaló
feladatgyûjtemény

matematikából
Nemzeti

Tankönyvkiadó

8. Golden, Arthur: 
Egy gésa

emlékiratai
Trivium Kiadó

9. Némethné
Hock Ildikó:

1000 questions

1000 answers
Lexika

Tankönyvkiadó

10. Esterházy
Péter:

Harmonia 
caelestis
Magvetô

Könyvkiadó

11. A kommuniz-
mus fekete

könyve
Nagyvilág

Könyvkiadó

12. Fekete István:
Vuk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

13. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan

Ring 6. Kiadó

14. Iles, Greg:
Csöndes játszma

General Press
Kiadó

15. Jónás József:
Célkeresztben
Tasnádi Péter

Totem Plusz Kiadó

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

17. Závada Pál:
Jadviga párnája

Magvetô
Könyvkiadó

18. Steel, Danielle:
Az esküvô

Maecenas Könyvek

19. Rácz Endre –
Takács Etel:
Kis magyar

nyelvtan
Talentum Kft.

20. McCullough,
Colleen:

Trója éneke
Európa

Könyvkiadó

Rowling, J. K.:
Harry Potter és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

Iskolaválasztás elôtt... 2001
Panem

Bartus László:
Varga Zoli disszidál
Magánkiadás

1.
2.
3.

MMaaggyyaarr  sszzeerrzzôôkkttôôll::

1. Moldova György:
EEuurróóppaa  hhááttssóó  uuddvvaarraa  II––IIII.. Urbis Kiadó

2. KKöözzééppiisskkoollaaii  ffööllddrraajjzzii  aattllaasszz Cartographia Kiadó
3. IIsskkoollaavváállaasszzttááss  eellôôtttt......22000011 Panem Kiadó
4. Bartus László: VVaarrggaa  ZZoollii  ddiisssszziiddááll Magánkiadás
5. Janikovszky Éva: ÁÁjjlláávvjjúú Móra Kiadó
6. Schäffer Erzsébet: PPiippaaccssvviirráággoomm Cartafilus Kiadó
7. Andorka Rudolf:

BBeevveezzeettééss  aa  sszzoocciioollóóggiiáábbaa Osiris Kiadó
8. Petri György: AAmmíígg  lleehheett Magvetô Kiadó
9. Lukács–Szepesi–Hegyi:

AA  mmaaggyyaarr  oolliimmppiiaaii  bbaajjnnookkookk
11889966––11999966 Paginarum Kiadó

10. Henczi Béla–Molnár Hajnalka:
TTaannuulljjuunnkk  LLiinnuuxxoott!! Magánkiadás

KKüüllffööllddii  sszzeerrzzôôkkttôôll::

1. Soars, Liz–Soars, John:
HHeeaaddwwaayy  SSttuuddeenntt’’ss  bbooookk Librotrade

2. Rowling, J.K.:
HHaarrrryy  PPootttteerr  ééss  aazz  aazzkkaabbaannii  ffooggoollyy Animus Kiadó

3. Atkinson, Rita L.: PPsszziicchhoollóóggiiaa Osiris Kiadó
4. Wolfe, Tom: TTaallppiigg  fféérrffii Athenaeum Kiadó
5. Pease, Allan–Pease, Barbara:

MMiiéérrtt  nneemm  kkééppeesseekk  ttööbbbbffeelléé...... Fiesta Kiadó
6. Golden, Arthur: EEggyy  ggééssaa  eemmlléékkiirraattaaii Trivium Kiadó
7. Maugham, W. Sommerset:

FFeennnn  aa  vviilllláábbaann Fiesta Kiadó
8. Orwell, George: ÁÁllllaattffaarrmm Európa diákkönyvtár
9. Hornby, Nick:

PPoopp,,  ccssaajjookk,,  ssaattööbbbbii Európa Könyvkiadó
10. Jung, C. G.:

BBeevveezzeettééss  aa  ttuuddaattttaallaann
ppsszziicchhoollóóggiiáájjáábbaa Európa Könyvkiadó

A Fókusz Könyváruház

sikerlistája

2000. szeptember 19.

„A konyhába mentem.
Elkészítettem az emulziómat…”

Hervé This: Az atomoktól a sajttortáig
1200 Ft

Fizika és kémia konyhaszeretô gyerekeknek

Sokéves kiadói, szervezôi,
szerkesztôi gyakorlattal

munkát vállalok.
(Számlával is.) 06/30/9/614-378

MUNKÁT KERES
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Saád Katalin:
Naplómmal szemközt

Mindenkinek megvan a ma-
gántörténelme. Írott változata
akkor válik közérdekûvé, ha a
benne foglaltak messze túllé-
pik az egyéni életkeretet és föl-
tárja az események összefüggé-
seit is. Ha olyat, vagy úgy áb-
rázol a korról, amelyben és
amelybôl született, hogy az
egybecseng azok élményével
is, akik máshol élték, szenved-
ték, vészelték át ugyanazokat
az éveket.

A magyar társadalom csiko-
rogva változik, nemcsak szoci-
ológiai értelemben, hanem a
mindennapok szintjén is. A
rendszerváltozás utáni évek-
ben sem csituló szellemi viha-
rok mély hullámokat vernek
az egyéni sorsokban, és ezek
leírásával, megörökítésével
még adós a jelenkori irodalom.
Ezért érdekes olvasmány Saád
Katalin: Naplómmal szemközt
címû könyve. A szerzô Csupa-
szon címmel megjelent, nagysi-
kerû regényének címe talán
még jobban fedi ennek a nap-
lónak a tartalmát, mert ami
lapjain feltárul, az a személyes,
jellegzetesen nôi megmutatko-
zás legtipikusabb példája. A
kamaszlányból felnôtté, anyá-
vá érett nô vívódásai családjá-
val, szerelmeivel, a pályával és
a pályatársakkal. Akik – lévén a
mûvészvilág, többségében a
Kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház közismert alakjai – a nem
vájtfülû olvasó számára is is-
merôsek. Kapcsolataikból,
azok viharos alakulásából, a
mûvészi önmegvalósítás rend-
szerfüggô korlátai mögül
minduntalan elôbukkan a kor,
amelyben mindnyájan élünk,
és amelynek emberformáló
ereje megdöbbentô hitelességû
a napló egyéni vívódásában is.
Mert valamennyien át- és túl-
éltük valahogy ezeket az éve-
ket, elvesztettük barátainkat és
illúzióinkat, de mégiscsak itt
vagyunk. És naplót olvasunk,
az életünket magával sodró
kor dokumentumát.

Szikora Katalin

Siklósi Horváth Klára:
A széptermetû guberáló
Kráter, 790 Ft.

Megszokhattuk már, hogy Sik-
lósi Horváth Klára regényeiben
mindig valamilyen jellegzetesen
huszadik század végi problémát
boncolgat. Nincs ez másképpen
legújabb regényében sem,
amelyben egy  szebb életre vá-
gyó guberáló és egy utat vesztett
ének- zenetanárnô kerül a cse-
lekmény középpontjába. Talán
kicsit furcsán hangzik a szépter-
metû jelzô egy guberáló eseté-
ben, azonban a regény folya-
mán olyan lelki és testi tulajdon-
ságai válnak nyilvánvalóvá,
amelyek indokolttá teszik ezt az
epitheton ornanst. Érdemes
ezen a ponton kitérni a szerzô
jellemábrázoló képességére,
amely nemcsak a guberáló alak-
jának megszerkesztésénél, de a
vívódó Szabó Ella, vagy a múlt
ködébôl elénk lépô Boda tanár
úr esetében is megnyilvánul. A
regény cselekménye több szálon
fut. A történet egyik szintjén, a
jelenben, a kor értékvesztett vi-
lágának kritikáját adja. Korát fe-
lettébb kritikusan szemléli, en-
nek köszönhetô, hogy a mû leg-
jellemesebb alakja egy szépter-
metû guberáló lesz, aki szenten-
ciáival, mint egykoron Jézus a
példázataival igyekszik ébreszt-
getni környezetében élôket. Az
viszont már nem az ô hibája,
hogy a világ csak értetlenül és
legtöbbször elutasítóan reagál
az intô szóra. Talán csak Szabó
Ella zenetanárnô figyel fel a szó-
zatra, és a már rég elveszettnek
hitt gyermekkori álmok feléled-
nek benne. Ez lesz a cselekmény
második szintje, a fiatal, érettsé-
gi és felvételi elôtt álló „Kissza-
bó” mindennapjai, mely min-
den bizonnyal a regény legjob-
ban eltalált, legélvezetesebb ré-
sze. Megjelenik az író alakja is a
regény lapjain, aki kívülrôl irá-
nyítja hôseinek sorsát, miköz-
ben saját életét is beleszövi a re-
gény cselekményébe. A szerzô
választott szerkezeti alapelvét
mindvégig következetesen érvé-
nyesíti a mûben, az egyes síkok
döccenôk nélkül váltják egy-
mást. Hiszen „vannak szépter-
mészetû dolgok, következéskép-
pen széptermészetû emberek

is”, akik nemcsak szereplôi, de
írói is lehetnek széptermészetû
könyveknek.

(pompor)

Edvard Radzinszkij:
Az eleven Raszputyin
Európa Könyvkiadó, Budapest
2000., 668 oldal, ára: 2500 Ft

Ma, amikor Putyin szavára fi-
gyel a világ, érdekel-e még vala-
kit Raszputyin? E kötet szerzô-
je több mint félezer oldalt szánt
arra, hogy a történelmi múltból
életre galvanizálja a szibériai
muzsik alakját, aki egy idôre je-
lentôs szerepet kapott Oroszor-
szág sorsának irányításában.

Fellépése az elsô forradalom
idôszakára datálódik. A Roma-
nov-birodalom eresztékei már
recsegtek-ropogtak. A vég szo-
rongató érzését csak a miszti-
kumba, a csodákba vetett hit
ellensúlyozta. Hanyatló perió-
dusokban mindenkor feltün-
tek az uralkodók környezeté-
ben látnokok, szentek és zseni-
ális kalandorok. Ilyen szituáci-
óban értékelôdött fel Raszpu-
tyin szerepe. A cárné és hatásá-
ra a cár is benne vélte felfedez-
ni az intuitív csodadoktort, a
mindentudó jóstehetséget, a
Birodalom megmentôjét. Véle-
ménye mértékadó lesz minisz-
teri, egyházi kinevezésekben
éppúgy, mint gazdasági, sôt ka-
tonapolitikai kérdésekben.

Radzinszkij mindent elmond
róla, életútjáról, vallási meg-
gyôzôdésérôl, dáridóiról, kör-
nyezete viselkedésérôl. A gaz-
dag ismeretanyagot felsorakoz-
tató mû azonban nem ad jel-
lemzést, sem a fôhôs tevékeny-
ségének összefoglaló értékelé-
sét. Csupán a dokumentu-
mokból kirajzolódó következ-
tetésekre vagyunk utalva, ame-
lyek mintegy eloszlatni kíván-
ják a Mágus által delejezett
cárné legendáját. Inkább arra
engednek következtetni, hogy
a cárné, a „német asszony”
manipulálta volna Raszputyin
kinyilatkoztatásait és látomá-
sait, hogy ezáltal mindinkább
kezébe kaparinthassa a politi-
kai élet irányítását.

Továbbra is nyitott kérdés
marad tehát, ki is volt az ele-
ven Raszputyin?

Különleges gyógyító-feno-
mén, az egyszerû nép követe
a dekandens udvarban? A
legjózanabb hang a fékevesz-
tett háborús kórusban? Vagy
a hatalmasok kegyétôl elká-
bult kegyenc, erotomán ké-
jenc, a „Gonosz” megtestesí-
tôje, ahogy kortársai látták?
Igazat adhatunk-e Kerensz-
kijnek, aki szerint „Raszpu-
tyin nélkül nem lett volna
Lenin?”

Tény, hogy „tanácsadói” mû-
ködése éveiben a cári hatalom
nimbusza végleg semmivé
foszlott. De ebben az agóniá-
ban – idekölcsönözve Elen
Klimov hasonló tárgyú filmje
címét – korántsem övé az egy-
személyes felelôsség.

A szakadék felé tolta az or-
szág szekerét a korlátolt cár, a
neuraszténiás „anyuska”, a cár-
né, az intrikus fôúri rokonság,
a rövidlátó politikusok és kard-
csörtetô tábornokok hada.

Meggyilkolásának körülmé-
nyei a legvadabb horror-törté-
netekkel vetekszenek. Miként
a mindig feltámadó „csodála-
tos mandarint”, nem fogta
sem gyilok, sem méreg, sem
golyó. Jellemzô módon embe-
rek sokasága rohant vödrökkel,
kancsókkal a folyóhoz, amely-
ben végül holttestét fellelték,
abban a reményben, hogy a
vizzel együtt meríthetnek ab-
ból a hihetetlen ördögi erôbôl,
amely a „sztarec” sajátja volt.
Már csak két hónap volt a for-
radalomig.

A kort, amelyben élt, számta-
lan tanulmány, könyv taglalja.
Raszputyin személyiségének
kulcsa talán valamely Doszto-
jevszkij mûben rejtezik. Egy
bizonyos: talányos alakja még
sokáig fogja foglalkoztatni az
utókor képzeletét.

Tausz Anikó

Monory M. András –
Tillmann J. A.:
Ezredvégi beszélgetések
Palatinus Kiadó
468 oldal, 2496 Ft

Átláthatóak-e a jelenleg zajló
globális technikai, kulturális,

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Magyar irodalom

Mûvelôdéstörténet



18

VIDÁM KÖNYVEK

Farley Mowat: BAGLYOK A CSALÁDBAN
Fordította: Sárközy Elga, illusztrálta: Zsoldos Vera
104 oldal, kb. 1200 Ft
E szerzôt a magyar olvasók jól ismerik kiemelkedôen fantasztikus és humo-
ros (és fôleg) állatregényeibôl (Ne féljünk a farkastól, Ilyen kutya nincs is!) Az
állatkedvelô Mowat család ifjú sarja e könyvében elôször egy, majd két ba-
goly történetét írja le, akik jószerivel családtaggá szelídültek náluk. Élet-
szerûen ábrázolja a két bagoly egymástól eltérô „jellemét” és viszontagságos
közös kalandjaikat.

Utánnyomások:
Fazekas Anna: Öreg néne ôzikéje
Tamási Áron: Ábel (trilógia)
Móra Ferenc: Mondák és mesék
Kipling: A dzsungel könyve
Szüts László: Szójátéktár
Hernádi Sándor: Helyesírási önképzô

Daubner Katalin–Horváth Sándor–Petró Katalin (szerk.):
Kultúra-gazdaságtani tanulmányok
A tanulmánykötet célja áttekintést adni a kultúra-gazdaságtan fôbb
kutatási eredményeirôl. A szerzôk törekedtek arra, hogy az egyes feje-
zetek valamennyire lefedjék az e tudományág által vizsgált területek
többségét. A kötet több helyütt egymással vitázó álláspontokat tartal-
maz, amelyek összehangolását a szerzôk nem tartották feltétlenül
szükségesnek. A könyvben külföldi szakemberek tanulmányai is meg-
találhatóak, amelyek érdekes kitekintést jelentenek a kultúrgazdaság
jelenkori változásainak bizonyos tendenciáira. A kiadványt remélhe-
tôleg érdeklôdéssel és haszonnal forgathatják a hazai mûvészeti felsô-
oktatásban és a menedzserképzésben is.
376 oldal, kötött, 3990 Ft

Magyari Beck István: A homo oeconomicustól a homo humanusig
A kötet az 1990-ben napvilágot látott „Szempontok a gazdaságpszi-
chológiához” címû könyvünk alapos átdolgozása, mely tartalmában
és terjedelmében is jóval felülmúlja azt.
„...ebben a könyvben számos értékjellegû  megállapítás is található,
köztudott, hogy az értéket az érdek teszi az élet valóságos tényévé. Az
érdekek világa manapság a szervezet. A szervezet az én olvasatomban
a kultúra, illetve a civilizáció operacionalizálása. Ha tehát egy szerve-
zet nem azt a kultúrát vagy civilizációt képviseli, amelyben létezik, ak-
kor valami mással teszi ezt.”
177 oldal, fûzött, 2200 Ft

Egedy Gergely: Ausztrália története
A kiadvány a XX. század címû sorozatunk legújabb kötete, a Nagy-
Britannia története szerzôjétôl. Száz éve nem jelent meg átfogó mû
Ausztráliáról. A sorozatcímmel ellentétben az ország története végig-
kísérhetô a gyarmatosítástól napjainkig, különös figyelmet szentelve
a bennszülöttmozgalmaknak.
kb. 400 oldal, kötött, 3500 Ft

DS Budapest Kft.
Irodalmi ügynökség, szakterülete nemzetközi

közös nyomások szervezése.
Segítségünkkel partnereink – külföldi és magyar kiadók –
gazdagon illusztrált, színes albumokat, ismeretterjesztô

és egyéb szép ajándékkönyveket jelentetnek meg rendkívül
kedvezô áron.

DS Budapest Kft., H-1093 Budapest, Vámház krt. 15.
Postacím: H-1465, Pf.: 1666

Tel.L 455-0363, fax: 215-4420,
e-mail: dsmargo@mail.datanet.hu

Látogasson meg irodánkban vagy a Frankfurti könyvvásáron
a DS Druck- und Verlags-Service GmbH H9. 2. F 947 számú stan-

dunkon (október 17-21. között).
Honlapunk: http://www.east-book.com

Leporellók:
Kis állatos lapozók
(5 cím) 260 Ft
Grimm mesék (5 cím) 290 Ft
Jármû lapozók (4 cím) 498 Ft

Keménykötésû könyvek
nagyobbaknak
(Olvasásra, felolvasásra)
Vidám állatmesék 1420 Ft
Tüsi Süni és barátai 1480 Ft
Állatmesék kicsiknek 1520 Ft
Állattörténetek 1520 Ft

Vidám állattörténetek
kicsiknek 1520 Ft
Állatokról gyerekeknek 1580 Ft
Zozó és a többiek 1580 Ft
Kalandos állattörténetek 1580 Ft
Mackótörténetek 1580 Ft
Képes állatkönyvem 1680 Ft

Szülôknek, nagyszülôknek
Babakönyv 1520 Ft
Babanapló, kék,
rózsaszín 1580 Ft
Elsô éveim (gyereknapló) 980 Ft

Az AULA Kiadó októberi újdonságai

Könyvesboltjaink: Bp., IX., Fôvámtér 8., Tel.: 216-1850/6324
Bp., IX., Közraktár u. 2/b., Tel.: 216-4180

A Fröhlich és Társai Kft. ajánlata
1173 Budapest, Pesti út 237., Tel./fax: 257-4681

A könyvek megrendelhetôk sok ezer más könyvvel együtt:
FALUKÖNYV-CICERÓ 1134 Bp., Kassák L. u.76-79. T: 329-0879,

F: 260-1170, T: 06-309-495-696 E-mail: cicero@mail.matav.hu

A CICERÓ KIADÓ AJÁNLATA

George Mikes: TSI-TSA ÉS TSAI
Fordította: Borbás Mária, Dezsényi Katalin, Dobrás Zsófia
és Nemes Ágnes, illusztrálta: Brenner György
200 oldal, kb. 1190 Ft
1987-ben halt meg a magyar-angol író, számtalan világ-
sikerû, utánozhatatlan humorú és meseszövésû könyv
szerzôje.  A kettôs identitású író több könyvében val-
lott arról, hogyan kell „idegenként” élnie választott új
hazájában, és mint utazó távoli országok és népek éle-
tét is remek humorral ábrázolja. Világsikert aratott
könyveinek sorát az életébe és szívébe beférkôzött cica
történetének bemutatásával kezdjük el.

■ Óvodások énekelnek, iskolások hege-
dülnek, furulyáznak majd azon a megnyi-
tóünnepségen, amelyet a Zenepedagógia és
elôadómûvészet 2000 címen rendezendô
kottakiállítás alkalmából tartanak október
17-én délelôtt 10 órai kezdettel a tárlat
helyszínén, a Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Zenei Gyûjteményében, az Öt-
pacsirta u. 4-ben.

Néhány esztendô óta immár hagyo-
mánnyá vált, hogy Budapest belvárosá-

ban, a Kálvin tértôl egypercnyi járásra ta-
lálható elegáns Pálffy-palota boltíves alag-
sori kamaratermében október közepén ta-
lálkoznak a hazai, valamint a leghíresebb
külföldi zenemûkiadók és bemutatják leg-
újabb kottáikat. Az ingyenesen megte-
kinthetô tárlatnak az a célja, hogy a zene-
pedagógusok és növendékeik megismer-
jék az új, korszerû, az oktatásban nélkü-
lözhetetlen kiadványokat, a pódiumra lé-
pô muzsikusok pedig repertoárjuk bôvíté-
séhez kapjanak segítséget.

A négy napig látogatható kottakiállítás
hazai szereplôi között két jubiláns céget is
találunk. A Rózsavölgyi és Társa, amely va-

laha Magyarország és Közép-Európa leg-
híresebb zenemûkiadója volt, ezidén ün-
nepli alapításának százötvenedik évfordu-
lóját. Az összes hazai kottakiadó össze-
vonásával és államosításával létrehozott
Editio Musica Budapest pedig félszázados
múltra tekint vissza. De ott lesznek még
például a Könemann Budapest és a
Simonffy Kiadó, a külföldiek közül a
Hofmeister Verlag, a Ricordi vagy a
Boosey and Hawkes újdonságai.

A kottákat a helyszínen megvásárol-
hatják, illetve megrendelhetik az érdek-
lôdôk.

-zi

Újdonságok muzsikus
lelkeknek
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gazdasági és pénzügyi változá-
sok? Kik és hogyan irányítják vi-
lágunkat? Fenntartható-e boly-
gónkon a dinamikus egyensúly
állapota úgy ökológiai, mint
gazdasági vagy szocio-kulturális
értelemben? Képesek leszünk-e
az önkorlátozásra? Ilyen és eh-
hez hasonló kérdésekre keresi a
választ a szerzôk jelen, bôvített
kötete, a mintegy félszáz tudós-
sal, mûvésszel, gondolkodóval
készült beszélgetéssel. „Együttes
megjelenésük nyilvánvalóvá te-
szi rejtett összefüggéseiket, az
ezredforduló szellemi horizont-
jának egyedülálló mintázatát” –
ígéri a kiadó. A beszélgetôtársak
saját szakmájukról és a világhoz
való viszonyukról vallanak: esz-
téták, zenetudósok, irodalmá-
rok, építészek, biológusok, csil-
lagászok, pszichológusok, teoló-
gusok, hosszú a sor. A filozófus-
ból a világgazdaság pénzügyi fo-
lyamatainak kutatójává vált Al-
mási Miklós például a globalizá-
cióról, a pénzpiacról, a pénz
áramlásának követhetetlen gyor-
saságáról beszél. Úgy látja, a
nemzetgazdaságok szerepe kezd
a nullára csökkenni, a multik
uralma megnövekedett. Világ-
kormányt nem, de föderatív Eu-
rópát el tud képzelni a közeljö-
vôben. Hasonló problémát fe-
szeget Ankerl Géza építész, aki
figyelmeztet: a globalizáció
nem jelenti az esélyek egyenlô-
ségét, nem alapul kölcsönös
egyetértésen, hanem arról szól,
hogy a fejlettebb országok kiak-
názzák gyenge vetélytársaikat.
Pierre Bourdieu szociológus Eu-
rópa várható történelmérôl, gaz-
dasági és társadalmi modelljérôl,
a demokrácia lehetôségeirôl
gondolkozik. Galántai Zoltán
tudomány- és technikatörténész
a számítógép jövôjérôl, az inter-
netes háló szabályozásáról refe-
rál. A természet- és mûszaki tu-
dományok szakértôi közül egye-
sek bizakodóan, mások kritiku-
san, vagy borúlátóan látják az
emberiség ökológiai felelôsség-
tudatának alakulását, az önkor-
látozás lehetôségét. Falus And-
rás immunológus a genetikai be-
avatkozások elônyeit és veszé-
lyeit ecseteli, Fehér Márta, a
BME Filozófia Tanszékének ve-
zetôje felhívja a figyelmet arra,
hogy mára elfogytak a „szabad”
tudósok, egy-egy kutatónak

ezerféle érdeknek meg kell felel-
nie munkája folytatásához. Var-
gha János biológus is pesszimis-
tán nyilatkozik régiónk jövôjé-
rôl, mivel a környezetvédô
mozgalmak nem játszanak sze-
repet az átalakuló társadalmak
életében, ezért a Nyugaton elfo-
gadhatatlan technológiák itt ke-
rülnek bevetésre. Úgy véli, csu-
pán szolgák vagyunk a techno-
lógia birodalmában. Az ökoló-
giai problémákkal foglalkozik a
Dalai Lámával készült interjú is.
A humán tudományok mûve-
lôi: Balassa Péter esztéta, Ester-
házy Péter, Nádas Péter írók a
mûvészet határvonalainak át-
rendezôdésérôl, az irodalmi
mûfajok – elsôsorban is a regény
– alakulásáról mondanak véle-
ményt. Tágabb összefüggésben:
míg Balassa reménykedik a vilá-
got továbblendítô önkorrekció-
ban, Nádas szkeptikusan meg-
jegyzi, Európában minél maga-
sabb fokú a civilizáció, annál
alacsonyabb a kultúra szintje. A
tömegmûvészetek és a középre-
gény elterjedéséhez hasonlóan
Hortobágyi László és Vidovszky
László zeneszerzôk is úgy ítélik
meg, hogy maroknyi emberen
kívül a zenét is a tömegízlésnek
megfelelôen állítják elô. A szá-
mítógépes effektusokkal min-
den stílus másodpercek alatt fel-
idézhetô, egyszerre hallható és
látható, azaz szorosan összekap-
csolódik a vizualitással. Hans
Küng valláskutató, valamint
Ghislain Lafout teológus az egy-
ház mai szerepérôl beszélget.
Küng szerint a nagy egyházak
megragadtak középkori paradig-
májukban, egyház és vallásosság
kapcsolata nagyon sokrétû. La-
fout szerint manapság a vallások
közötti párbeszéd elérhetô tá-
volságra került, különösen a ka-
tolikus és a zsidó, valamint a ka-
tolikus és a keleti egyházak kö-
zötti kapcsolat. 

Sz. Zs.

Máté Gabriella:
Gyógyító kezek
HungaLibri, 136 old.

A kötet alcíme – Rákos vol-
tam, meggyógyultam –, két-
ségkívül sok érdeklôdô (beteg-

ként érintett vagy orvosként
érdekelt) olvasó figyelmét fel-
kelti, hiszen mindenki tudja,
amit az Onkológiai Intézet or-
vosa kritikusan és felelôsségtel-
jesen így fogalmaz meg e szép
kivitelû könyvben: „Az utolsó
tizenöt évben szépen feltor-
náztuk magunkat a rákhalálo-
zásban az elsô helyre és tartjuk
is a vezetô helyet.”

Beszélni kell tehát a rákról!
(Orvosi szempontból persze
„daganatos megbetegedések”-
rôl kellene beszélni, hiszen en-
nek a szörnyû, már-már miszti-
kus kórnak annyiféle változata
van, hogy például „a” gyógy-
szerét feltalálni lehetetlenség.)

Lehetôségek (terápiák) termé-
szetesen vannak a gyógyításra,
a gyógyulásra – éppen ilyen
eseteket ismertet ez kitûnôen
felépített kötet, de talán sokkal
többet kellene foglalkoznunk
a prevencióval.

Gyógyult embereket, gyó-
gyult orvosokat (!) szólaltatott
meg a szerzô, akik arról be-
szélnek, mit tettek a gyógyulá-
sukért, mit pácienseik meg-
mentéséért. Továbbá: olyan
szakembereket, akik azt fejte-
getik, mit lehetne, kellene
még tenni a fentebb idézett
igen rossz helyzet korrigálása
érdekében. Ezek a példák re-
ményt keltenek, a tartás és az
akarat eredményeirôl adnak
mintát, az onkológusok ma-
gatartása korszerû szemlélet-
módra utal: szerintük a tu-
morkezelésben lehetséges,
szükséges és várható új mód-
szerek alkalmazása.

A beteg így fogalmaz: „Meg
lehet gyógyulni, de a betegnek
kötelessége, hogy ô is mindent
megtegyen a gyógyulása érde-
kében.” Az onkológus  hang-
súlyozza, az orvos, ahhoz,
hogy segíteni tudjon, az utol-
só pillanatig „nem engedheti
el a beteg kezét”. Valaki a csa-
lád segítô szerepét emeli ki.
Polcz Alain a Hospice-mozga-
lom (a haldoklóknak nyújtha-
tó segítség) fontosságáról be-
szél – a saját esetén (gyógyulá-
sán) kívül. 

Beszámolókat olvashatunk itt,
ôszintén, póztalanul, közérthe-
tôen megfogalmazott monoló-
gokat, s közben – szinte észre-
vétlenül – sokféle, lényeges in-

formációkhoz jutunk. (Ezek egy
bizonyos részére – remélhetlô-
leg – nem lesz szükségünk!)

Cs. A.

Vermes Géza:
Gondviselésszerû
véletlenek (Önéletrajz)
Osiris Kiadó, 320 old., 1480 Ft

Makói zsidó családban szüle-
tett 1924-ben, katolikus pappá
lett, bibliakutatással foglalko-
zott, a qumrani tekercsek meg-
fejtésében kitüntetett szerepet
játszott, professzor lett Oxford-
ban, a modern judaisztika tu-
dományának egyik legmeghatá-
rozóbb alakja, akit pályája so-
rán gyakran hátráltattak olyan
antiszemiták, mint De Vaux
atya, a tekercsek kutatását fel-
ügyelô bizottság vezetôje, s akit
késôbb, amikor már publikálta
A zsidó Jézus címû alapvetô, kri-
tikai mûvét, többen leantisze-
mitáztak – mindez egyetlen
ember életének csupán néhány,
érdekes és jellemzô epizódja.
Vermes Gézáról van szó, aki-
nek önéletírása 1999-ben jelent
meg, s idén már Sárközi Má-
tyás fordításában mi is olvas-
hatjuk. A belsô béke és derû, a
nem mindennapi tudásból
nyert szelíd fölény, mellyel túl-
teszi magát a mindennapok ap-
róbb, nagyobb bosszúságain, a
humorérzék csodálatos adomá-
nya, a kivételesen nagy empá-
tia, mellyel a világ bármely ré-
szén, bármilyen pártállású és
vérmérsékletû emberek között
elboldogul: mindez együtt sze-
retettel tölti el az olvasót, aki
büszkének eddig is büszke volt
rá, hogy ilyen honfitársunk
van, most azonban e bájos, na-
iv és roppant egyszerû eszkö-
zökkel megírt önéletrajz révén
fölfedezi ôt, mint rokonszen-
ves személyiséget is. A harmó-
nia, mely oly ritka tünemény
világunkban, ebben a könyv-
ben a legmegragadóbb élmény
s tovább erôsíti azt a meggyô-
zôdésünket, hogy egy tudós
eredményei és jelleme között,
minden ellenkezô híresztelés-
sel ellentétben, szoros össze-
függés van.

–erg

Önéletrajz

Interjú
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Melanie Klein
A szó elôtti tartomány
(Pszichoanalitikus tanulmányok)
Akadémiai Kiadó, 3390 Ft

Melanie Klein a korai pszi-
choanalitikusok körében sa-
játos helyet foglal el. Bécsben
született 1882-ben, de 1910-
tôl több, mint 10 évig Buda-
pesten is élt, és dolgozott.
Hûséges, de önálló gondol-
kodású Freud-tanítvány. A
gyermeklibidó fejlôdését ér-
telmezve – a budapesti anali-
tikus iskolával szemben – az
anya szerepét hasonlóképpen
határozta meg, mint Freud,
de továbbfejlesztette az ô
gondolatait. Ferenczi – a bu-
dapesti iskola legfontosabb
képviselôje – az anya szere-
pét alapvetôen pozitívnak
vélte. Az anya fontosságát
abban látta, hogy ô a gyer-
mek szociális környezetének
kiindulópontja. Freud után
Klein viszont fordított irány-
ban vélte alapvetôen fontos-
nak az anyát. Az ô értelmezé-
se szerint az anya azért alap-
vetôen fontos, mert a gyer-
mek saját, veleszületett, alap-
vetôen agresszív ösztöneitôl
szorongva, kivetíti azokat
szüleire, elsôsorban anyjára.
Így számára képe ezek alap-
ján fenyegetôvé is válik, s ezt
a bonyolult összetételt inter-
nalizálja a gyermek saját énjé-
be. Klein szerint a gyermek
késôbbi szeretetre való képes-
sége attól függ, hogy miként
dolgozza fel ezt az alaphely-
zetet. Tanulmányai tehát a
pszichoszexuális fejlôdés ne-
hézségeire és bonyolultságára
helyezik a hangsúlyt. Klein
megkülönböztetett jelentôsé-
get tulajdonít a csecsemô éle-
te elsô hónapjainak. Klinikus
gyakorlata szerint – betegei
asszociációiból, álmaiból
visszakövetkeztetve – az élet
elsô hónapjaiban fellépô szo-
rongások elsôsorban üldözte-
tésrôl való félelemként je-
lentkeznek, ezzel paranoid-
skizoid pozícióra késztetve
az egyént, hiszen miután ér-
zéseit másokra kivetíti, azo-

nosul az említett személyek-
kel – leggyakrabban a szülei-
vel – ezzel lehetôséget te-
remtve személye skizoid vo-
násainak alakulásához.

Freuddal való lelki rokonsá-
ga számos területen megnyil-
vánul. Osztja a véleményét,
amely szerint kezdetben van
az anyamell, az ettôl való füg-
gôség. Továbbfejleszti gondo-
latait, amennyiben  kifejti,
hogy veleszületett a gyermek
ezzel kapcsolatos irigysége,
mohósága, gyûlölete. Amikor
egy analízis során kiderül,
hogy a páciens minden külvi-
lágból jövô frusztrációt felna-
gyít és eltorzít, vissza kell
menni ezekhez a legkorábbi,
legfontosabb alapemóciók-
hoz, ahhoz, hogy gyógyulhas-
son. Freudhoz hasonlóan
Klein is úgy vélekedik, hogy a
fiúk és a lányok felettes énje
eltérô úton fejlôdik, s ezért az
irigység a nôk életében na-
gyobb szerepet játszik.

A kötet izgalmas, de nem
könnyû olvasmány. Hat tanul-
mányt tartalmaz: Az Ödipusz-
komplexus korai szakaszai
(1928), A mániás depresszió
pszichogenezise (1935), Észre-
vételek néhány skizoid mûkö-
désrôl (1946), A gyász és kap-
csolata a mániás-depressziós
állapotokkal (1940), A pszi-
choanalitikus játéktechnika
története és jelentôsége (1955),
Tanulmány az irigységrôl és a
halálról (1956).

Érdekes a gyásszal kapcsolatos
tanulmánya. Szerinte azoknál a
betegeknél, akiknél nagy vesz-
teség után elmaradt a normális
„gyászmunka” – ami végül is
mániás-depressziós állapothoz
vezethet – már kora gyermek-
korban sem dolgozták fel a ter-
mészetes infantilis depresszív
pozíciójukét. Nem voltak képe-
sek arra sem, hogy a belsô „jó
tárgyakat” megtartsák, hogy
azok megszilárduljanak, ezáltal
egy biztonságos belsô világot
teremtve önmaguknak. A nor-
mális gyász folyamán az egyén
visszahelyezi magába  végül is a
jó szülôt jelentô szeretett lényt
és ezáltal épülhet újra belsô vi-
lága, amely idôlegesen dezin-
tegrálódótt.

Borbély Sjoukje

Robert Bly:
Vasjankó
Könyv a férfiakról
Európa Könyvkiadó
357 oldal, 1700 Ft

Kevesen sajnálták le tapintato-
sabban a (részint nômozga-
lom-ellenes) macsó-viselkedést
és felfogást, mint Robert Bly, a
neves amerikai költô és esszé-
ista. Visszahátrálva az ôsi (in-
dián, európai és ázsiai) míto-
szokhoz a valódi, ôrjöngések-
tôl és erôszaktól mentes férfi-
asság ismérveit akarta megta-
lálni és újraéleszteni – mintegy
tíz évvel ezelôtt írt, meggyôzô
érvelésû munkájában.

Kutatásaiba azért fogott bele,
mert izgatta az a társadalom-lé-
lektani jelenség, hogy a virágzó
életkorukat elért férfiak nem ér-
nek férfivá. Helyette olyan –
lágy – viselkedésmintákat követ-
nek – az anyámasszonyságtól a
papucsmagatartáson át a szociá-
lis kapcsolatokat felrúgó devian-
ciákig vagy az aszkézisig –, ame-
lyek méltatlanok mind biológiai
rendeltetésükhöz, mind azok-
hoz a közösségi követelmények-
hez, amelyeknek a következô
nemzedékek útnak indításában
meg kellene felelniük.

Lírikushoz illôen finom és ár-
nyalt fejtegetéseihez választja
kiindulópontnak a Vasjankó
címû, közismert Grimm-me-
sét, amely – persze áttételesen
– a serdülô fiúgyermekek férfi-
vá avatásáról szól. A képletes
értelmezés szellemes változata-
inak sokaságával elôálló szerzô
kényes egyensúlyozásra szólítja
fel a nemi jellegzetességek dol-
gában vele együtt gondolkodó-
kat. Ismételten kijelenti, hogy
„századunkban és ebben a pil-
lanatban fontos hangsúlyozni
azt a három százaléknyi (gene-
tikai) különbséget, amitôl vala-
ki férfi lesz, de ne tévesszük
szem elôl azt a kilencvenhét
százalékot sem, ami nôkben és
férfiakban egyaránt közös”.

Az idézet érzékelteti: Bly-nak
eszében sincs feministáskodni,
vagy visszasírni a nôk háttérbe
szorítottságának helyzetét. An-
nál nyomatékosabban szeretné

a magukat valamire tartó férfi-
ak fejébe belesulykolni, hogy
(modern formákban) igenis
vessék alá magukat a beavatás
procedúrájának, hogy – köz-
ben sebeket kapva, de ugyan-
ezeket nem gyáván nyalogatva
– beteljesítsék feladatukat, mie-
lôtt megvénhednek. Ami pedig
az idôseket illeti, rájuk vár a ta-
nító- és helybenhagyó szociális
szerep. Visszautalva a mesére,
például ôk azok, akik a kemény
próbákat kiálló, ám az aljas ag-
resszivitás csábításait is legyô-
zô, reményteljes fiatalemberek-
hez hozzáadják a lányukat, a
megszakítatlan történelmi újra-
kezdés zálogát.

(–lai)

Dr. Farkas Henrik:
A majmok világa
Hungalibri Budapest

E könyv fôszereplôi orángutá-
nok, csimpánzok, páviánok és
más majomfélék, illetve azon
jeles kutatók, etológusok, pri-
matológusok sora, akik éveket
töltöttek kedvenceik megfigye-
lésével. Kutatásaik nyomán má-
ra sok mindent másképp gon-
dolunk a fôemlôsök életérôl és
szokásairól. A történetek vala-
hol a tudomány és a kalandos
élménybeszámoló határmezs-
gyéjén mozognak, élvezetes stí-
lusuk a laikus számára is vonzó
olvasmánnyá teszi ôket. A kötet
földrészenként végigtekinti a
legjellemzôbb majomféléket, és
ezek megfigyelôinek leírásaiból
szemezget. Elmeséli a gibraltári
majmok és az angolok furcsa
együttélését, a vörösarcú maká-
kók találékonyságát, ez utóbbi-
ak megmosva eszik a batátát és
a búzát. Elvezeti az olvasót egy
orángután-rehabilitációs köz-
pontba, amely menhelyen a ko-
rábban befogott állatokat meg-
gyógyítják és visszaengedik a
természetbe. A szakemberek
mindeközben folyamatosan
vizsgálják életmódjukat, táplál-
kozási szokásaikat, társas életü-
ket. Az afrikai majmok közül a
bundájáért majdnem teljesen
kiirtott gereza mellett szó esik a
félelmetes páviáncsapatokról,
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melynek hímjei akár az orosz-
lánt is elijesztik. Különösen iz-
galmas és hihetetlen Ahla pávi-
án története, aki nem tudni mi-
lyen indíttatásból, kecskepász-
tor. Jól hallják, az embergazda
szolgálatában terelgeti a kecské-
ket, s jobban vigyáz rájuk, mint
egy ember tenné! Az afrikai ku-
tatók sorában természetesen ki-
emelt szerepet játszott a gorilla-
kutatás úttörôje, a tragikusan
korán elhunyt Dian Fossey, a
szintén gorillákat tanulmányo-
zó George B. Schaller, illetve a
csimpánzokkal foglalkozó Jane
Goodall. Mindhármuk megfi-
gyelései – naplórészleteikbôl ol-
vashatunk a kötetben – alapve-
tôen megváltoztatták a fôemlô-
sökkel kapcsolatos ismeretein-
ket. Rengeteg új információval
szolgált a fogságban felnevelt
majmok – különösen csimpán-
zok – viselkedésének megfigye-
lése is, de valódi természetükre
a szabadban végzett, gyakran
évekig tartó tanulmányutak vi-
lágítottak rá.

Sz.Zs.

Stéphanie:
Savanyú uborka
csokoládéval
Ciceró, 238 oldal

A gyerek nem kicsinyített em-
ber. Önálló lény. Hát még, ha
(kis)kamaszról van szó! Sajáto-
san látja a világot, s ha véleke-
dését olykor írásba foglalja,
még a szüleit is meglepetés-
ként éri az eredmény.

Ez történt a Ciceró Tök jó
könyvek-sorozatában megje-
lent kamasznaplóval. Nem cso-
dálkozhatunk persze, hogy a
szülôknek fogalmuk sem volt
róla, mi játszódik le kishíján ti-
zennégy éves leányuk lelkében,
mi forog a fejében. Ôk ugyanis
– s részint emiatt íródott a nap-
ló – önmagukkal, az érvényesü-
léssel, a pénzszerzéssel, a kü-
lönféle társas és szexuális kap-
csolatokkal foglalatoskodtak.

Sematikus történetnek gon-
dolhatnánk, abból a tapaszta-
latból kiindulva, hogy modern-
nek mondott világunkban a
családok nagyobb részében

ilyesmi zajlik. Kiabálnak is elle-
ne pszichológusok, szociológu-
sok eleget. Csakhogy most a
történet szenvedô alanya kiált
megrázóan nagyot. Lemondás-
sal próbálja fogadni, hogy min-
dig üres lakás várja, hogy ami-
kor elôször „megszökik”, nem
is érte, hanem önnön szívmû-
ködésük miatt aggódnak a szü-
lôk, hogy az üzenetrögzítôn
csak egymással közlik: házon
kivül töltik a hétvégét, lányuk-
nak még azt sem hagyják meg,
hogy hol talál ennivalót. Pedig
Stéphanie folyton csak enne-
inna. Mustáros kenyeret para-
dicsommal, tejet Coca Colával,
savanyú uborkát csokoládéval.
Hátha magára irányítja a figyel-
met és a macskáján, Garfunke-
len kívül mással is szót válthat.

Az eredetileg iskolai füzetla-
pokra íródott naplóregény
nem egyszerû gyerekkönyv,
hanem a felnôtteknek legalább
is ajánlott olvasmány, amely-
nek köszönhetôen a maguk if-
júkorát feledô „nagyok”
könnyebben tudnak olvasni a
serdülôk gondolataiban.

(m. zs.)

Bartus László:
Varga Zoli disszidál
Volt egyszer egy
Ferencváros
A szerzô magánkiadása
301 oldal

Miért beteg a magyar futball?
Megint beteg, vagy fel sem
gyógyult igazán? Annyi év
után ismét egy drámai híradás
a hazai labdarúgás anomáliái-
ról, közelebbrôl a Ferencváros
helyzetérôl. De ma már nem
kell a sorok között olvasni ah-
hoz, hogy nyíltan kimondjuk:
itt sokkal többrôl, akut társa-
dalmi problémáról van szó.

„Futbóliában” ugyanis – ter-
mészetesen csak a filmírók
fantáziájában létezô Banán-
köztársaságban – a futball ha-
talmi tényezô, melynek révén
nemcsak pénzt, hírnevet, befo-
lyást, de akár választást is lehet
nyerni.

Ez a sportág nálunk közügy
volt és az is maradt. A szerzô

Varga Zoltán edzô, az egykor
oly híres futballcsillag szem-
üvegén keresztül láttatja a ku-
lisszák mögötti kusza világot.

Varga állítja, hogy 40 éve jobb
körülmények voltak, mint ma.
Nincsenek mezek, cipôk, elha-
nyagoltak a pályák, nem fizetik
meg az utánpótlás-edzôket. De
talán idôvel pénz is akad.

Nagyobb baj, hogy a fiúk már
nem a játék öröméért rúgják a
labdát. Hiányzik a szív, a lelke-
sedés, az igazi csapatszellem.
Véleménye szerint a rendszer-
váltás elkerülte a Fradit, ahogy
a magyar labdarúgást is.

Monológja arról gyôzi meg
az olvasót, hogy nagy port ka-
vart hajdani disszidálása óta –
mentalitását tekintve – meg-
maradt „alkati disszidensnek”,
olyan kívülállónak, aki nem il-
leszthetô be semmiféle konst-
ruált keretbe. Egy megszállott
ember reménytelen viaskodá-
sát követhetjük nyomon a Fra-
di vezetôivel, az elkapatott já-
tékosokkal és a 2. szektor hir-
hedett hangadóival. Nagyon
kell szeretni a szakmát annak,
akit ennyi keresû tapasztalat
sem riaszt el a pályától.

A téma rendkívüli érdeklôdés-
re tarthat számot. Nem vélet-
len, hogy rövid idô alatt a
könyv bestseller lett, az egyetér-
tô fogadtatás mellett nem kevés
dühödt ellenérzést indukálva.

Tausz Anikó

Baktay Ervin dr.:
A csillagfejtés könyve
Reprint. Kairosz-Könyvfakasztó,
350 oldal, 1990 Ft

A tömegszórakoz/tat/ás alkat-
részévé lett butuska horosz-
kópmagyarázatok korában
megnyugtató újraolvasni az
1963-ban elhunyt, méltatlanul
háttérbe szorított orientalista
asztrológiai kalauzát, amely-
bôl fél évszázad alatt tankönyv
lett. Nemcsak azért színvona-
las ez a mû, mert logikusan
van szerkesztve, elôadásmódja
pedig feltûnôen világos és
gondolatgazdag. Egy dolog-
ban talán vitatkozni lehet vele.
Abban, hogy az egyház soha-

sem ítélte el a jövendölést a
csillagok állásából.

A tizenhetedik században
ugyanis, mikor az asztrológu-
sok a kelleténél agresszívebbek
lettek, egy német nyelvû mün-
cheni kiadvány „gonosz ellen-
ségeknek” bélyegezte ôket.
Azokat, akik hisznek nekik, ar-
ra ítélné, hogy „az emberi nem
minden társaságából elüldöz-
tessenek”. Késôbb a vallás meg
a színvonalas asztrológia meg-
fért egymással. Mindkettô a
szellem szférájában mûködött.
(Nem úgy, mint közös ellensé-
gük, a türelmetlen vulgármate-
rializmus.) Abban is hasonlíta-
nak, hogy egyaránt elismerik a
szabad akarat érvényesülésé-
nek lehetôségét. Bíznak ben-
ne, hogy eszméik, illetve felfo-
gásuk nem bénítja meg az em-
berek kezdeményezô készsé-
gét. Nem teszi ôket fatalisták-
ká, mint az iszlám a maga hí-
veit. Ellenkezôleg: serkenti
ôket: segíti életvezetésükben.

Baktay is szembeszáll az ön-
átadó tehetetlenkedéssel. A
személyre szabott horoszkó-
pot iránytûnek tekinti. Megfe-
lelô használata bizonyos mér-
tékig kiszámíthatóvá teszi jö-
vônket. Ha jól értelmezzük
akár tudományosnak is nevez-
hetô eredményeit, módosítha-
tunk a valószínû eseménye-
ken. Sôt meg is elôzhetjük
ugyanezeket, nehogy veszé-
lyessé váljanak számunkra. „A
horoszkóp a tendenciákat mu-
tatja – figyelmeztet a szerzô –,
hogy lássuk, milyen hajlamok
és adottságok élnek bennünk...
Az önismeret és önfejlesztés
útján valóban ki-ki sorsának
kovácsa lehet.” 

Egy másik megjegyzése arra
utal, hogy az érdemi asztroló-
gia ellentétben van a köznapi
gondolkodás laposságaival. A
lelkiismeretes asztrológustól
nem lehet megtudni, mikor üt-
jük meg a fônyereményt. Még
kevésbé, hogy mikor halálo-
zunk el. A komoly szakköny-
vek nem alkalmasak efféle kí-
váncsiskodás kielégítésére. Tá-
jékoztató értékük azzal jár
együtt, hogy az oktondiakat
rádöbbenti felületességükre,
tudatlanságukra.

(iszlai)

Gyermekirodalom
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Juhász László, a szegedi egyetem pro-
fesszora a két világháború között, 1930-
ban kezdte el ennek a sorozatnak a meg-
jelentetését, és utolsó köteteit már hábo-
rús évek alatt, illetve közvetlenül utána,
1945–1946-ban adta ki.
A sorozat a XII–XIII. századtól a
XVI–XVII. századig tartó idôszakot öle-
li fel Anonymustól Istvánffy Miklósig,
latin nyelven író szerzôk mûveit tartal-
mazva az eredeti nyelvén, vagyis latinul.
A magyar irodalomból és történelembôl
ismert humanisták írásai mellett a soro-
zatban megjelentek nemzetközileg jelen-
tôs olasz, cseh, német humanisták mû-
vei is, de kevésbé ismert szerzôk alkotá-
sai is szerepelnek a sorozatban. Egyes
kötetek elsô és egyetlen kiadásuk levél-
tárban ôrzött szövegeknek, a többi kötet
ritka és értékes korabeli kiadványok alap-
ján jelent meg. A köteteket szerkesztôik
a forráskiadványokban szokásos módon
jelentették meg: a szerzô életrajza, a szö-
veg könyvészeti sorsa, lelôhelyei, ahol
szükséges névmutató és függelékek te-
szik teljessé a filológiailag pontos közre-
adást.

XII–XIII. 
1. P. magister, quondam Bele regis Hun-
garie notarius (vulgo Anonymus dictus),
Gesta Hungarorum. Ed. L. Juhász,
1932. VIII+100 p. cum imagine folii pri-
mi codicis phototypica. 240 Ft

XV.
2. Barius, Nicolaus –Kostolan, Georgius
Polycarpus de – Hungarus, Simon –
Zagabriensis, Georgius Augustinus,
Reliquiae. Ed. L. Juhász, 1932.
VI+24 p. 120 Ft
Bonfinis, Antonius de, Rerum Ungari-
carum Decades in IV tomis. Ed. I. Fó-
gel- B. Iványi – L. Juhász
3. Tomus I. – Decas I. Cum introducti-
one et III. reproductionibus codicum
phototypicis. 1936. LX+250 p. 400 Ft
4. Tomus II. – Decas II. 1936. XII+
268 p. 400 Ft
5. Tomus III. – Decas III. 1936.
XIV+268 p. 400 Ft
6. Tomus IV. Pars I. – Decas IV. et dimi-
dia V. 1941. XII+300 p. 400 Ft
7. Bonfinis, Antonius, Symposion de
virginitate et publicita coniugali. Ed.
St. Apró, 1943. XXVI+256 p. 400 Ft
8. Callimachus Experiens, Attila. Acce-
dunt opuscula Quinti Aemiliani Cimb-
riaci ad Attilam pertimentia. Ed. T. Kar-

dos, 1932. VI+28 p. 150 Ft
9. Corsinus, Amerigus, Compendium
in vitam Cosmi Medicis ad Laurenti-
um Medicem. Ed. L. Juhász, 1934.
34 p. 160 Ft
10. Cortesius, Alexander, De laudi-
bus bellicis Matthiae Corvini Hun-
gariae regis. Ed. I. Fógel, 1934.
VI+34 p. 180 Ft
11. Galeottus, Martius Narniensis,
Carmina. Ed. L. Juhász, 1932.
VIII+28 p. 160 Ft
12. Galeottus, Martius Narniensis, De
egregie, sapienter, iocose dictis ac fac-
tis regis Mathiae ad ducem Iohannem
eius filium liber. Ed. L. Juhász, 1934.
IV+47 p. 160 Ft
14. Galeottus, Martius Narniensis, In-
vectivae in Franciscum Philelphum.
Ed. L. Juhász, 1932. IV+46 p. 160 Ft
15. Rabensteinensis, Iohannes, Disputa-
cio. Ed. B. Ryba, 1942. V+40 p. 160 Ft
16. Seneca, Thomas, Historia Bono-
niensis. Qualiter Galeatius Marescottus
eques extraxit Hannibalem Bentevolum
de carceribus et reliqua per utrunque ge-
sta. Carmen epicum. Ed. I. Fógel, 1932.
V+68 p. 200 Ft

XV–XVI. 
17. Andronicus, Tragurinus, Mattheus,
Epithalamium in nuptias Vladislai
Pannoniarum et Boemiae regis et
Annae Candaliae. Ed. L. Juhász,
1933. 18 p. 100 Ft
18. Canter Frisius, Iacobus, Rosa Ro-
sensis. Ed. B. Ryba, 1938. 36 p. 160 Ft
19. Celtis Protucius, Conradus, Libri
odarum quattour-Liber epodon-Car-
men saeculare. Ed. F. Pindter, 1937.
VI+138 p. 240 Ft
20. Celtis Protucius, Conradus, Ludi
scaenici (Ludus Dianae-Rhapsodia.).
Ed. F. Pindter, 1945. X+32 p. 120 Ft
21. Celtis Protucius, Conradus, Oratio
in gymnasio in Ingelstadio publice re-
citata. Cum carminibus ad orationem
pertinentibus. Ed. Io. Rupprich, 1932.
VI+20 p. 120 Ft
22. Celtis Protucius, Conradus, Quattor
libri amorum secundum quattour late-
ra Germaniae- Germania generalis. Ac-
ceddunt carmina aliorum ad libros
amorum pertinentia. Ed. F. Pindter,
1934. VI+128 p. 240 Ft
23. Fontius Florentius, Bartholomaeus,
Carmina. Ed. I. Fógel – L. Juhász, 1932.
VI+34 p. 150 Ft
24. Fontius Florentius, Bartholomaeus,
Epistolarum libri III. Ed. L. Juhász,

1931.X+81 p. 180 Ft
25. Hassensteinius baro a Lobkowicz,
Bohuslaus, Epistolae. Accedunt episto-
lae ad Bohuslaum scriptae. Ed. A. Po-
tucek, 1946. LII+180 p. 300 Ft
26. Hassensteinius baro a Lobkowicz,
Bohuslaus, Scripta moralia-Oratio
ad Argentinenses-Memoria Alexand-
ri de Imola. Ed. B. Ryba, 1937.
VI+40 p. 160 Ft
27. Naldis Florentinus, Naldus de,
Elegiarum libri III ad Laurentium
Medicen. Ed. L. Juhász, 1934.
VI+108 p. 180 Ft
28. Naldis Florentinus, Naldus de, Epi-
grammaton liber. Ed. A. Persona, 1943.
IX+72 p. 180 Ft
30. Verinus Florentinus, Ugolinus, Pa-
negyricon ad Ferdinandum regem et
Isabellam reginam Hispaniarum de Sa-
racenae Baetidos gloriosa expugnatio-
ne. Ed. I. Fogel – L. Juhász, 1933.
IV+40 p. 150 Ft

XVI.
31. Corvinus, Elias, Ioannis Hunniadae
res bellicae contra Turcas. Carmen epi-
cum. Ed. O. Sárkány, 1937. 36 p.120 Ft
32. Cybeleius Varasdiensis, Valentinus,
Opera (carmina et Opusculum de laudi-
bus et vituperio vini et aquae). Ed. M.
Révész, 1939. VI+60 p. 200 Ft
33. Frankfordinus Pannonius, Bartholo-
meus, Opera, quae supersunt. Ed. A.
Vargha, 1945. X+28 p. 120 Ft
34. Olahus, Nicolaus, Carmina, Ed. I.
Fógel – L. Juhász, 1934. IV+52 p.200 Ft
35. Olahus, Nicolaus, Hungaria – Athi-
la. Ed. C. Eperjessy – L. Juhász, 1938.
VII+108 p. 300 Ft
36. Stretzinger, Thomas, Oratio de divo
Leopoldo III Austriae marchione in
universitate Vindobonensi habita. Ed.
H. Maschek, 1934. 16 p. 100 Ft
37. Taurinus Olomucensis, Stephanus,
Stauromachia, id est Cruciatorum
servile bellum (Servilis belli Pannonici
libri V). Ed. L. Juhász, 1944.
XXI+89 p. 250 Ft
38. Wrancius Sibenicensis Dalmata, An-
tonius, Expeditionis Solymani in Mol-
daviam et Transsylvaniam libri duo.
De situ Transsylvaniae, Moldaviae et
Transalpinae liber tertius. Ed. C. Eper-
jessy, 1944. XX+82 p. 200 Ft

XVI–XVII.
39. Istvanffy, Nicolaus, Carmina.
Ed. I. Holub – L. Juhász, 1935.
XIII+64 p. 200 Ft

Latin nyelvû irodalmi és történelmi szövegkiadások
Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum (1930–1946)

Redigit Ladislaus Juhász

A könyvek megrendelhetôk, megvásárolhatók a 
Parnasszus Antikváriumban:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Telefon/fax: 311-604
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AA
AAddaammss,,  DDoouuggllaass:: A lélek hosszú,

sötét teadélutánja. N & N Kvk.
(Möbius) 
ISBN: 963-9229-03-2 fûzött: 990 Ft 

AA  ddrrooggkkéérrddééssrrôôll  ––  ôôsszziinnttéénn.. B+V
Lap- és Kvk. (Képzett beteg köny-
vek) 
ISBN: 963-7746-50-1 fûzött: 1290 Ft 

AAiissooppooss:: Állatmesék. Szukits.
(Meglepetés könyvek) 
ISBN: 963-9278-58-0 kötött: 1190 Ft 

ÁÁllllaamméélleettrraajjzzookk..  Aristoteles, Herak-
leides, Lembos, Pseudo-Xeno-
phón, Xenophón, Kritias és Hero-
des Attikos írásai a görög államok-
ról. 2. jav. kiad., Osiris.(Osiris
könyvtár) 
ISBN: 963-379-367-X fûzött: 980 Ft 

AA  MMaaggyyaarr  IIppaarrmmûûvvéésszzeettii  FFôôiisskkoolláánn
aa  TTyyppoo--ggrraaffiikkaaii  TTaannsszzéékk  mmeeggaallaa--
kkuulláássaa  óóttaa  kkéésszzüülltt  kkiiss  ppééllddáánnyysszzáá--
mmúú  kkiiaaddvváánnyyookk.. Borda Antikvári-
um. 
ISBN: 963-8006-04-8 fûzött: 1500 Ft 

AA  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  bboosszzoorrkkáánnyyssáágg
ffoorrrráássaaii..  2. 
ISBN: 963-506-332-6 fûzött: 4500 Ft 

AA  mmeennooppaauussaa  iiddôôsszzeerrûû  kkéérrddéésseeii..
B+V Lap- és Kvk. 
ISBN: 963-7746-44-7 fûzött: 2490 Ft 

AAnniisszzii  KKáállmmáánn:: Magyar sorskérdé-
sek Erdélyben. Tanúságtevôk. 2.
köt., Kairosz. 
ISBN: 963-9302-17-1 fûzött: 1500 Ft 

AAnniisszzii  KKáállmmáánn:: Mintha már virrad-
na. Feljegyzések nehéz idôkrôl.
Közdok. 
ISBN: 963-552-349-1 fûzött: 950 Ft 

AAnnttaallffyy  IIssttvváánn:: Ennyi.... Versek. Há-
ziny. 
ISBN: 963-86000-3-9 fûzött: 900 Ft 

AAsszzttaallooss  MMiikkllóóss::  II. Rákóczi Ferenc
és kora. Pallas Stúdió – Attraktor. 
ISBN: 963-9207-33-0 kötött: 3850 Ft 

AAzz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  sszzoocciiáálliiss  ddiimmeennzziióó--

jjaa.. Szociális és Családügyi Min. 
ISBN: 963-00-3854-4 kötött: 3500 Ft 

AAzz  eezzeerreeggyyééjjsszzaakkaa  mmeessééii.. 4. 462-
624. éjszaka. Atlantisz. 
ISBN: 963-9165-17-4 kötött: 2900 Ft 

AAzz  úújj  ddeemmookkrráácciiaa  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii
vveezzeettôôii.. Tanulmányok. MTA
PTI.(Helyi hatalom – helyi politika
3.) 
ISBN: 963-9218-43-X fûzött: 900 Ft 

BB
BBaajjkkáánn  LLáásszzllóó:: Seven ate nine. An-

gol középfokú nyelvi tesztek.
Black & White. 
ISBN: 963-9125-68-7 fûzött: 550 Ft 

BBaajjóóttrróóll,,  mmiinnddeennkkiinneekk.. Tanulmá-
nyok, naplók, visszaemlékezések.
Önkormányzat. 
ISBN: 963-00-3928-1 fûzött: 1493 Ft 

BBaalloogghh  MMaarrggiitt:: Murga. Önkormány-
zat. 
ISBN: 963-00-4164-2 fûzött: 300 Ft 

BBáánnyyaaii  JJáánnooss:: Mit viszünk magunk-
kal? Tanulmányok, kritikák. Fo-
rum. 
ISBN: 86-323-0505-0 fûzött: 1200 Ft 

BBaarrccllaayy,,  TTeessssaa:: A Tramont család.
1. Nicole. Bastei Budapest.(Mona
Lisa könyvek) 
ISBN: 963-296-412-8 fûzött: 1195 Ft 

BBaarrccss  JJáánnooss:: Elôkerült versek. Vá-
logatás. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-01-8 fûzött: 933 Ft 

BBaarrrreetttt,,  JJiimm  ––  WWiilllliiaammss,,  GGeeooffff::  Tesz-
teld önmagadat! Karrierkalauz.
Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-36-8 fûzött: 1250 Ft 

BBaarrtt  IIssttvváánn::  Ungarn. Land und Leu-
te. Ein kleines Konversationslexi-
kon der ungarischen Alltagskultur
von István Bart. Corvina. 
ISBN: 963-13-4937-3 fûzött: 2800 Ft 

BBeekkee  MMáárriiaa  ––  BBuubbccssóónnéé  HHoorrnnyyáákk
KKlláárraa::  Játék a papírral. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-231-5 kötött: 1650 Ft 

BBeellaaïïsscchh,,  JJeeaann  ––  KKeerrvvaassddoouuéé,,  AAnnnnee
ddee:: Férfiak egészségkönyve. Kos-
suth.
ISBN: 963-09-3958-4 kötött: 4500 Ft 

BBeennddeerr  GGyyöörrggyy::  Gyermekláb, gyer-
mekcipô. Golden Book. 
ISBN: 963-9275-05-0 fûzött: 1980 Ft 

BBeenneeddeekk  PPááll::  Benedek Pál váloga-
tott írásai. Eked K. 
kötött: 2300 Ft 

BBeerreezznnaaii  GGyyuullaa  mmaatteemmaattiikkaaii  eemmlléékk--
vveerrsseennyyeekk.. 1991–1999. Besse-
nyei. 
ISBN: 963-9130-71-0 fûzött: 717 Ft

BBeerrttóótthhyynnéé  VVééggvváárrii  EErrzzsséébbeett::
Gyorsírási fogalomgyûjtemény.
Bessenyei. 
fûzött: 433 Ft 

BBiirrllaa,,  GGhhaannsshhyyaamm  SSiinngghh  ––  HHeemmlliinn,,
CCoolleettttee:: A mágnesterápia alapjai.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-430-6 kötött: 1350 Ft 

BBooddaa  SS..  GGiittttaa::  A lustaság fél egész-
ség.... Magánkiad. 
ISBN: 963-640-661-8 kötött: 1334 Ft 

BBooddnnáárr  EErrzzsséébbeett:: Oroszország a
18–19. században. Tanulmányok.
Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-07-9 fûzött: 990 Ft 

BBoorrssaa  GGeeddeeoonn::  A régi nyomtatvá-
nyok anyaga. Borda Antikvárium. 
fûzött: 400 Ft 

BBrreeggaa,,  IIssaabbeellllaa::  Egyiptom. Gabo. (A
világ legszebb helyei) 
ISBN: 963-8009-39-X kötött: 4690 Ft 

BBrroowwnn,,  PPaamm:: Ajándék a világ leg-
jobb Apukájának. Helen Exley
ajándékkönyve.Alexandra. 
ISBN: 963-367-716-5 kötött: 1190 Ft 

BBrroowwnn,,  SSaannddrraa:: Texas! Lucky. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-207-2 kötött: 1390 Ft 

BBüühhnnee,,  WWoollffggaanngg:: Barátság, szere-
lem, szexualitás és Jézus Krisztus
követése. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-07-4 fûzött: 450 Ft 

CC
CCaallaabbrroo,,  CCoorrrraaddoo::  A feladó ismeret-

len. Versek olasz és magyar nyel-
ven. Széphalom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-78-9 fûzött: 980 Ft 

CCaarrttllaanndd,,  BBaarrbbaarraa::  Táncolj át a szí-
vemen. Gold Book. 
ISBN: 963-9019-84-4 kötött: 999 Ft 

CCoollee,,  MMaarrttiinnaa::  Veszélyes hölgy. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-804-8 kötött: 1980 Ft 

CCoouurrtthhss--MMaahhlleerr,,  HHeeddwwiigg:: Az örök-
ség. Bastei Budapest. (Hedwig
Courths-Mahler regényei) 
ISBN: 963-296-396-2 fûzött: 598 Ft 

CCss
CCssáákkttoorrnnyyaaii  FFeerreenncc:: Az élô angol

nyelv. 1. köt., Nesztor. 
ISBN: 963-7790-91-8 fûzött: 980 Ft 

CCssáákkttoorrnnyyaaii  FFeerreenncc:: Az élô angol
nyelv. 2. köt., Nesztor. 
ISBN: 963-7790-93-4 fûzött: 980 Ft 

CCssáákkttoorrnnyyaaii  FFeerreenncc:: Az élô angol
nyelv. 3. köt., Nesztor. 
ISBN: 963-7790-94-2 fûzött: 980 Ft 

CCssáákkvváárrii  JJóózzsseeff::  Bibliai témák az
európai mûvészetben. 1., Köny-
vesház. 
ISBN: 963-225-047-8 fûzött: 890 Ft 

CCssáákkvváárrii  JJóózzsseeff:: Bibliai témák az
európai mûvészetben. 2., Köny-
vesház. 
ISBN: 963-225-050-8 fûzött: 850 Ft 

CCssiinnáálldd  mmaaggaadd!! Barkácsolók min-
dentudó kézikönyve. 2. jav. kiad. ,
M. Kvklub 
ISBN: 963-547-132-7 kötött: 3900 Ft 

DD
DD''AAssttee,,  MMiicchheellee:: Michele D'Aste

naplója Budavár 1686. évi ostro-
máról és felszabadításáról. Corvi-
na. 
ISBN: 963-13-4912-8 fûzött: 2200 Ft 

DDééllii  hhaarraannggsszzóó.. Tanulmányok a pá-

Meg jelent könyvek
2000. szeptember 8–21.

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 elôfizetôk kedvezményes 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 talál-
ható kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

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

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

..............................................................................................................................
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pai rendelet félezer éves jubileu-
mára. Mundus. 
ISBN: 963-8033-78-9 kötött: 3920 Ft 

DDeemmsszzkkyy  GGáábboorr  ––  RRaajjkk  LLáásszzllóó  ––
SSaassvváárrii  EEddiitt:: Földalatti vonalak.
Jelenkor. 
ISBN: 963-676-260-0 kötött: 1900 Ft 

EE
EEggeellyy  GGyyöörrggyy:: Tértechnológia.

Energetika. Kornétás. 
ISBN: 963-7843-56-6 fûzött: 1499 Ft 

ÉÉnneekkeess  FFeerreenncc:: A kiadványszer-
kesztés. Alapok. 2. jav. kiad. No-
vella. 
ISBN: 963-7953-44-2 kötött: 1990 Ft 

EErrddeeii  GGrrüünnwwaalldd  MMiihháállyy  ––  KKaarrddooss
SSáánnddoorr:: Szentföldi szenthelyek
üzenete: Ószövetség [videófilm].
1. Türelem Háza. 
8000 Ft (1–2.)

EErrddeeii  GGrrüünnwwaalldd  MMiihháállyy  ––  KKaarrddooss
SSáánnddoorr:: Szentföldi szenthelyek
üzenete: Ószövetség [videófilm].
2. Türelem Háza. 

EErrddééllyyii  MMaarrggiitt:: Angol nyelvkönyv.
Úton a nyelvvizsgához. Anno. 
ISBN: 963-375-039-3 fûzött: 575 Ft 

EErrôôdd  aa  DDuunnaa  mmeennttéénn.. A Budapestért
1944–45-ben folytatott harcok ka-
tonai iratai a Hadtörténelmi Levél-
tárban. Petit Real.(Hadtörténelmi
levéltári kiadványok) 
ISBN: 963-9267-00-7 fûzött: 1500 Ft 

EErrôôssss  AAttttiillaa:: Legyen meg a te akara-
tod. Versek. Közdok. 
ISBN: 963-552-348-3 fûzött: 950 Ft 

EErrôôss  ZZoollttáánn::  Rejtvényböngészde. 3.
jav. kiad. , K.u.K. K. 
ISBN: 963-9173-64-9 fûzött: 1500 Ft 

ÉÉsszzbboonnttóó  sszzáámmrreejjttvvéénnyyeekk::  5–7 éve-
seknek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-46-X fûzött: 350 Ft 

ÉÉsszzbboonnttóó  sszzáámmrreejjttvvéénnyyeekk:: 7–9 éve-
seknek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-47-8 fûzött: 350 Ft 

ÉÉsszzbboonnttóó  sszzáámmrreejjttvvéénnyyeekk:: 9–11
éveseknek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-48-6 fûzött: 350 Ft 

FF
FFaaddddeeeevv,,  DD..  KK..  ––  SSoommiinnsskkiijj,,  II..  SS..::

Felsôfokú algebrai feladatok.
Typotex. 
ISBN: 963-9132-77-2 fûzött: 3150 Ft 

FFéénnyyeess  CCssaabbaa  ––  VViizzii  KKaattaalliinn:: High-
tech B. Felkészítô a felsôfokú an-
gol nyelvvizsga írásbeli feladatai-
ra. Helikon.(Helikon nyelviskola) 
ISBN: 963-208-565-5 fûzött: 1480 Ft 

FFookkii  IIbboollyyaa  ––  SSoollyymmáárr  IImmrree  ––  SSzzôôttss
ZZoollttáánn:: Források a bukovinai szé-
kelyek történetének tanul-
mányozásához. Babits. 
ISBN: 963-9272-20-5 kötött: 1800 Ft 

FFööllddii  PPááll::  A Gestapo története. An-
no. 
ISBN: 963-375-057-1 fûzött: 575 Ft 

FFoorrttyy,,  GGeeoorrggee:: Afrika Korps. 2. A
hosszú visszavonulás. Hajja. (20.
századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9037-02-9 kötött: 2800 Ft 

FFoorrwwaarrdd,,  SSuussaann:: Mérgezô szülôk.
Hogyan szabaduljunk meg fájdal-
mas örökségüktôl, és nyerjük visz-
sza életünket? Háttér. (Lélek kont-
roll) 
ISBN: 963-8128-74-7 fûzött: 1350 Ft 

FFoouuccaauulltt,,  MMiicchheell::  Nyelv a végtelen-
hez. Tanulmányok, elôadások, be-
szélgetések. 2. jav. kiad. Latin Be-
tûk. 
ISBN: 963-9146-06-4 fûzött: 2480 Ft 

FFrreeeemmaann,,  JJoohhnn:: A tökéletes fény-
kép. Glória.(Gyakorlati kézikönyv) 

ISBN: 963-7495-97-5 fûzött: 2190 Ft 
FFrroommmm,,  EErriicchh:: A szeretet mûvésze-

te. 7. kiad. Háttér. (Lélek kontroll) 
ISBN: 963-8128-83-6 fûzött: 698 Ft 

GG
GGáábboorr  IIggnnáácc:: Manoello élete és köl-

tészete. Háttér. 
ISBN: 963-8128-79-8 kötött: 498 Ft 

GGaajjddooss  AAnnddrrááss:: Gyermekdalok.
[Táncol a Nap: táncol a Hold]. Me-
tódus Tan. 
ISBN: 963-0032-57-0 fûzött: 1167 Ft 

GGeeiiggeerr  CCrrooccii,,  UUrrssuullaa::  Vörösborkala-
uz. Kossuth.(Vinotéka) 
ISBN: 963-09-4178-3 kötött: 1590 Ft 

GGööbbööllyyööss  NN..  LLáásszzllóó:: Hatvannyolc!
Mozaikok egy igazi forradalomról.
[Periferic Records] 
ISBN: 963-04-9956-8 fûzött: 2333 Ft 

GGööbbööllyyööss  NN..  LLáásszzllóó  ––  HHeeggeeddûûss
ÁÁkkooss:: Sziget nemzedék,
1993–1998. Magánkiad. 
ISBN: 963-640-300-7 kötött: 2985 Ft 

GGoonnddoollaattookk  aa  lleellkkii  bbéékkéérrôôll..  Alexand-
ra. 
ISBN: 963-367-102-7 kötött: 1190 Ft 

GGrraagglliiaa,,  RRoossaallbbaa:: Írország. Gabo.(A
világ legszebb helyei) 
ISBN: 963-8009-20-9 kötött: 4690 Ft 

GGrraassss,,  GGüünntteerr::  Az én évszázadom.
Európa.(Memoria mundi) 
ISBN: 963-07-6872-0 kötött: 1800 Ft 

GGyy
GGuullyyááss  JJóózzsseeff:: Mi lesz holnap? Ver-

sek. Forum. 
ISBN: 86-323-0500-X fûzött: 980 Ft 

GGyyaarrmmaatthhyy  ZZssiiggáánnéé:: Tarka képek a
kalotaszegi varrottas világából.
Repr. kiad., Közdok – Pro Kalota-
szeg Alapítvány. 
fûzött: 1600 Ft 

HH
HHaarrggiittaaii  KKáárroollyy  ––  PPuusszzttaayy  SSáánnddoorr::

Titkos KGB-akták. Agybefolyáso-
lás, ufók, csodafegyverek. Korné-
tás. 
ISBN: 963-7843-95-7 fûzött: 1498 Ft 

HHaarrrriissoonn,,  HHaazzeell:: Akvarell-, olaj és
akrilfestés. Glória.(Gyakorlati kézi-
könyv) 
ISBN: 963-7495-95-9 fûzött: 2190 Ft 

HHaarrrriissoonn,,  HHaazzeell:: Rajzolás és pasz-
tellfestés. Glória.(Gyakorlati kézi-
könyv) 
ISBN: 963-7495-96-7 fûzött: 2190 Ft 

HHáárrssffaallvviinnéé  DDaannkkóó  MMáárrttaa:: Szöveg-
gyûjtemény a gépírás elméleté-
hez. Bessenyei. 
fûzött: 1200 Ft 

HHaarrttvviigg  GGaabbrriieellllaa::  Laurence Sterne
Magyarországon, 1790–1860. Ar-
gumentum.(Irodalomtörténeti fü-
zetek 146. sz.) 
ISBN: 963-446-149-2 fûzött: 1100 Ft 

HHaarrvveeyy,,  JJaammeess  NNeeaall:: Törvényen kí-
vül. JLX K. 
ISBN: 963-305-128-2 fûzött: 1190 Ft 

HHaasszznnáálldd  aa  kkoobbaakkoodd!!  (A fejelésen kí-
vül másra is...). Gyakorlófüzet kis-
iskolásoknak. Pallas Stúdió. 
ISBN: 963-9207-13-6 fûzött: 650 Ft 

HHaawwkkee,,  EEtthhaann:: Mi a gond velem? Ul-
pius-ház. 
ISBN: 963-86079-3-9 fûzött: 1380 Ft 

HHéé,,  ttee  ffeellnnôôtttt  [[CCDD]].. Babits M. Mûv.
Ház és Gyermekek Háza – Tücsök
Klub.
2286 Ft 

HHíírraaddáásstteecchhnniikkaa.. 2. kiad. , Mûszaki
Kvk. 
ISBN: 963-16-3065-X kötött: 3600 Ft 

HHooddiinnkkaa  AAnnttaall::  Utcûznina, gazdust-

vo i pro_lost' ûçno-karpats'kyh ru-
sinuv. Nyíregyházi Fôisk. 
ISBN: 963-9130-63-X fûzött: 667 Ft 

HHoolltt,,  VViiccttoorriiaa::  A csalogány titka.
I.P.C. Kv. 

ISBN: 963-635-182-1 fûzött: 990 Ft 
HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv.. [2.] Bika. Alexand-

ra K. 
ISBN: 963-367-753-X fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv..  [3.] Ikrek. Ale-
xandra K. 
IISSBBNN::  996633--336677--881133--77  ffûûzzöötttt::  114499  FFtt  

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv.. [6.] Szûz. Ale-
xandra K.. 
ISBN: 963-367-758-0 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv.. [7.] Mérleg. Ale-
xandra K. 
ISBN: 963-367-812-9 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv.. [8.] Skorpió, Ale-
xandra K. 
ISBN: 963-367-823-4 fûzött: 149 Ft 

HHoorroosszzkkóóppkköönnyyvv.. [9.] Nyilas. Ale-
xandra K. 
ISBN: 963-367-824-2 fûzött: 149 Ft 

HHoorrvváátthh  GGéézzaa  ––  MMéésszzáárrooss  JJóózzsseeff::
Felvidéki matematikai versenyfel-
adatok. Észak-Pest M. Matemati-
kai Tehetségfejlesztô.(Váci mate-
matika könyvek 8.) 
ISBN: 963-00-3921-4 fûzött: 504 Ft 

HHoorrvváátthh  IIbboollyyaa,,  FF..:: A csend kiáltása.
Válogatott versek. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-00-X fûzött: 1120 Ft 

II
IIddéézzeetteekk.. [Ennyit illik tudni kívülrôl

az érettségire]. Item.(Vázlat he-
lyett diákoknak) 
ISBN: 963-85955-8-2 fûzött: 667 Ft 

IIrrooddaallmmii  oollvvaassóókköönnyyvv::  5. évfolyam.
Krónika Nova. 
ISBN: 963-9128-30-9 fûzött: 790 Ft 

JJ
JJaacckkssoonn,,  RRoobbeerrtt:: A II. világháború

német haditengerészete. Haj-
ja.(20. századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-00-2 kötött: 2800 Ft 

JJóónnááss  JJóózzsseeff::  Célkeresztben Tasná-
di Péter. Totem. 
ISBN: 963-590-137-2 fûzött: 1498 Ft 

JJoorrddaann,,  RRoobbeerrtt:: Hódít az árnyék. 1.
köt., Beholder.(Az idô kereke soro-
zat) 
ISBN: 963-9047-63-5 fûzött: 1498 Ft 

JJóózzsseeff  AAttttiillaa:: József Attila összes
versei. 3. jav., kiad. utánny. Osi-
ris.(Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-290-8 kötött: 2200 Ft 

KK
KKaallaappoommbbaann  eezzeerr  ööttlleett.. Játékok,

ajándék- és barkácstippek. Graph-
Art. 
ISBN: 963-9325-08-2 kötött: 1290 Ft 

KKäässttnneerr,,  EErriicchh:: Az állatok konferen-
ciája. Holnap. 
ISBN: 963-346-361-0 kötött: 990 Ft 

KKeeiill  BBéénnii:: Esetek és álmok. Novel-
lák, 1972. Kráter Mûhely Egyes. 
ISBN: 963-9195-30-8 fûzött: 780 Ft 

KKeelleemmeenn  JJáánnooss:: Az ész képe és tet-
te. A történeti megismerés idealis-
ta elméletei. Alantisz. (Mesterisko-
la) 
ISBN: 963-9165-46-8 kötött: 1595 Ft 

220000  jjóó  mmoonnddááss  aa  sszzeerreelleemmrrôôll.. Anno. 
ISBN: 963-906-617-6 fûzött: 275 Ft 

220000  jjóó  mmoonnddááss  aa  ttuuddáássrróóll  ééss  aa  bbuuttaa--
ssáággrróóll.. Anno. 
ISBN: 963-375-105-5 fûzött: 275 Ft 

KKiinnccaaiidd,,  LLuuccyy:: Aesopus-mesék. Gul-
liver. 
ISBN: 963-8466-80-4 kötött: 1098 Ft 

KKiinnccsseess  IIllddiikkóó  ––  KKáánnttááss  PPéétteerr::  Sza-

bálysértési iratmintatár. KJK-Ker-
szöv.  (Iratmintatár) 
ISBN: 963-224-551-2 fûzött: 3584 Ft 

KKiinnggssllaanndd,,  VVeenniikkaa  MMeehhrraa::  A hinduiz-
mus. Kossuth.(Vallások világa) 
ISBN: 963-09-4173-2 fûzött: 1200 Ft 

KKiissss  PPéénntteekk  JJóózzsseeff::  Vészirat. AB-
Art. 
ISBN: 80-88763-98-3 kötött: 990 Ft 

KKnneerr--nnyyoommttaattvváánnyyookk  ééss  eeggyyéébb  rriittkkaa--
ssáággookk.. Haiman György gyûjtemé-
nye. Borda Antikvárium.(Mûgyûjtô
magyarok 2.) 
fûzött: 5000 Ft 

KKnniigghhtt,,  EErriicc:: Lassie hazatér. Black &
White. 
ISBN: 963-6260-02-9 fûzött: 400 Ft 

KKnnoollll,,  RRuuddoollff  ––  SScchhwweeiizzeerr,,  UUllrriicchh::
Fehérborkalauz. Kossuth. (Vinoté-
ka) 
ISBN: 963-09-4179-1 kötött: 1590 Ft 

KKóómmáárr  JJóózzsseeff  ––  KKiissss  GGáábboorr:: Klinikai
elektromiográfia. Golden Book. 
ISBN: 963-9275-03-4 fûzött: 3500 Ft 

KKoonnffáárr..  M. Mûv. Fórum. 
ISBN: 963-00-2579-5 kötött: 4100 Ft 

KKoonnzzeerrvvaattiivviizzmmuuss,,  11559933––11887722..  Szö-
veggyûjtemény. Osiris.(Osiris tan-
könyvek)
ISBN: 963-379-771-3 kötött: 3200 Ft 

KKööppeecczzii  BBééllaa::  Egy cselszövô diplo-
mata, Klement János Mihály,
1689–1720. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7729-1 fûzött: 880 Ft 

KKoottlleerr,,  PPhhiilliipp::  Kotler a marketingrôl.
Jönni, látni, gyôzni – a piacon.
Park.
ISBN: 963-530-574-5 kötött: 3900 Ft 

KKoovvááccss  JJáánnooss  ––  SSiippttáárr  PPéétteerr:: Újra
angolra hangolva. Az angol kiejtés
könyve. Helikon.(Helikon nyelvis-
kola) 
ISBN: 963-208-569-8 fûzött: 2200 Ft 

KKoovvááccss  KKáárroollyy,,  CCss..  ––  OOllááhh  JJáánnooss::
Nagykunsági ízek. Hagyományos
és mai ételek.TIMP. 
ISBN: 963-00-3698-3 kötött: 3267 Ft 

KKrreennnn,,  HHeerrwwiigg  ––  ZZeeuucchh,,  WWiillffrriieedd::
Olasz nyelvtan. Aktív tesztek: [vil-
lámfeladatok szabad perceinkre].
Cser K. (2000 x egyperces teszt) 
ISBN: 963-9327-03-4 fûzött: 998 Ft 

KKrreennnn,,  HHeerrwwiigg  ––  ZZeeuucchh,,  WWiillffrriieedd::
Spanyol nyelvtan. Aktív tesztek:
[villámfeladatok szabad perceink-
re]. Cser K. (2000 x egyperces
teszt) 
ISBN: 963-9327-04-2 fûzött: 998 Ft 

KKuullttuurráálliiss  sseeggííttôômmuunnkkaa  ffiiaattaallookkkkaall..  A
Mûvelôdésszervezeti és Felnôtt-
nevelési Osztály által 1999-ben
Balatonalmádiban rendezett kon-
ferencia anyagának szerkesztett
változata. MMI.(Mûvelôdés, mû-
hely, információ 1/4) 
ISBN: 963-651-432-1 fûzött: 1500 Ft 

KKuunnttnneerr  GGáábboorr  ––  KKiiss  BBaalláázzss::  Win-
dows 2000. Kezdôkönyv haladó
szoftverhez. Szak K. 
ISBN: 963-9131-26-1 fûzött: 2100 Ft 

KKúúttvvööllggyyii  MMiihháállyy::  Fénybojtár. Pász-
torok hagyatéka. TIMP. 
ISBN: 963-03-9918-0 kötött: 3267 Ft 

LL
LLáánngg  GGyyöörrggyy::  Terítéken az életem.

Kóstoló az én XX. századomból.
Vince. 
ISBN: 963-9192-87-2 kötött: 2495 Ft 

LLaanngghhaammmmeerr,,  JJooaacchhiimm:: "Szentek le-
gyetek, mert én szent vagyok!"
Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-42-2 fûzött: 450 Ft 

LLaannssbbuurrgghh,,  WWeerrnneerr:: Drága New-
see! Szerelmi történet levélformá-
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ban avagy Játszva is felfrissítheti
angoltudását. Európa. 
ISBN: 963-07-6870-4 kötött: 1600 Ft 

LLaannssbbuurrgghh,,  WWeerrnneerr::  Viszontlátás
New-seeval. Meet your lover to
brush up your English. Európa. 
ISBN: 963-07-6790-2 kötött: 1600 Ft 

LLáázzáárr  AA..  PPéétteerr  ––  VVaarrggaa  GGyyöörrggyy::  An-
gol – magyar kéziszótár. Aquila.
(SzóTér könyvek) 
ISBN: 963-679-125-2 kötött: 3500 Ft 

LLáázzáárr  AA..  PPéétteerr::  Új angol nyelvtan. 2.
kiad., Helikon. (Helikon nyelvisko-
la) 
ISBN: 963-208-570-1 fûzött: 1200 Ft 

LLéélleekkggyyóóggyyáásszzaattrróóll  jjeellkkééppeekkbbeenn..
Balassi. 
ISBN: 963-506-351-2 fûzött: 2000 Ft 

LLeevvééll,,  íírróó,,  iirrooddaalloomm.. A levélirodalom
történetérôl és elméletérôl. PPKE
BTK. (Pázmány irodalmi mûhely:
tanulmányok / a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar Irodalomtudományi
Intézetének sorozata 1.) 
ISBN: 963-9296-15-5 fûzött: 1680 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa::  A 100 legjobb fogyókú-
rás finomság. Mindennapi és kü-
lönleges recept nemcsak ínyen-
ceknek. STB Kv. 
ISBN: 963-03-6769-6 fûzött: 225 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa:: A 100 legjobb házi sa-
vanyúság. Mindennapi és különle-
ges recept nemcsak ínyenceknek.
Sajgó. 
ISBN: 963-9266-00-0 fûzött: 225 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa:: A 100 legjobb kínai re-
cept. Mindennapi és különleges
recept nemcsak ínyenceknek. Saj-
gó. 
ISBN: 963-9266-15-9 fûzött: 225 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa:: A 100 legjobb palacsin-
ta. Mindennapi és különleges re-
ceptek nemcsak ínyenceknek.
STB Kv. 
ISBN: 963-9266-15-9 fûzött: 220 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa:: A 100 legjobb recept
szabadtûzön. Mindennapi és kü-
lönleges recept nemcsak ínyen-
ceknek. STB Kv. 
ISBN: 963-9266-15-9 fûzött: 220 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa::  A 100 legjobb sajtos re-
cept. Mindennapi és különleges
recept nemcsak ínyenceknek. Saj-
gó. 
ISBN: 963-03-6765-3 fûzött: 225 Ft 

LLuurrzz  GGeerrddaa::  A 100 legjobb túrós re-
cept. Mindennapi és különleges
recept nemcsak ínyenceknek. Saj-
gó. 
ISBN: 963-9266-15-9 fûzött: 225 Ft 

MM
MMaaaalloouuff,,  AAmmiinn::  Szamarkand. Euró-

pa. 
ISBN: 963-07-6809-7 kötött: 1800 Ft 

MMaacckkoonnoocchhiiee,,  AAlliissoonn::  Terhesség és
csecsemôápolás. Mit? mikor? ho-
gyan? Alexandra. 
ISBN: 963-367-689-4 kötött: 5990 Ft 

MMaaggyyaarroorrsszzáágg  kkiissrrééggiióóii.. 1/6. Bara-
nya megye. Zengôalja. CEBA-
Hungary. 
ISBN: 963-9089-77-X kötött: 2000 Ft 

MMaajjoorr  JJeennôô:: Emléktöredékek.
Visszaemlékezés az 1944. márci-
us és 1945. július közötti háborús
eseményekre. Petit Real – Had-
tört. Lvt.(Hadtörténelmi levéltári ki-
adványok) 
ISBN: 963-9267-03-1 fûzött: 1200 Ft 

MMaajjoorr--ZZaallaa  LLaajjooss::  Hogy hívnak, em-
ber? Új versek. Árgus. SMIKK. 
ISBN: 963-9102-27-X fûzött: 1000 Ft 

MMaajjtthhéénnyyii  AAnnnnaa::  Majthényi Anna le-

velezése. Madách Irod. Társ.(Ma-
dách könyvtár 18.) 
ISBN: 963-85991-2-X fûzött: 1867 Ft 

MMaannddyy,,  JJuuddiitthh  KK..  ––  PPaarrddooee,,  JJaammeess::
Pénzszerzés kulturális célokra.
MMI. (Mûvelôdés, mûhely, infor-
máció 1/3) 
ISBN: 963-651-431-3 fûzött: 2000 Ft 

MMaarrccuuss  AAuurreelliiuuss:: Elmélkedések.
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4191-0 fûzött: 998 Ft 

MMaarreenn,,  FFaabbiiaann:: Fonott karkötôk.
Cser K. (Színes ötletek 2000/10.) 
ISBN: 963-9327-05-0 fûzött: 547 Ft 

MMaarrííaass,,  JJaavviieerr:: Holnap a csatában
gondolj rám. Európa. 
ISBN: 963-07-6832-1 kötött: 1800 Ft 

MMaarrttooss  RReennááttaa  ––  BBeerraa  KKáárroollyy:: Em-
beri test. Graph-Art. (Tudorka
könyvek) 
ISBN: 963-9325-02-3 kötött: 1290 Ft

MMaarrttssaa  BBaalláázzss:: White boy blues. A
fekete zene fehér mesterei. Perife-
ric Records. 
ISBN: 963-00-3373-9 fûzött: 2500 Ft  

MMaarryy  JJoonneess  ééss  BBiibblliiáájjaa..  Hogyan jött
létre a világ elsô bibliatársulata?
Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-49-X fûzött: 300 Ft 

MMccEEwwaann,,  IIaann:: Geometria. Novellák.
Scolar – JAK.(JAK világirodalmi
sorozat) 
ISBN: 963-9193-38-0 kötött: 1500 Ft 

MMeenneekküülltt--rraappsszzóóddiiaa..  Lengyelek Ma-
gyarországon 1939–1945: emlék-
iratok a bujdosás éveibôl. Szépha-
lom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9028-77-0 kötött: 3500 Ft 

MMeettiill,,  LLuuaannaa  ––  TToowwnnsseenndd,,  JJaaccee::  A
karate története. Gulliver. 
ISBN: 963-9232-08-4 kötött: 1980 Ft 

MMiiccrroossoofftt  WWiinnddoowwss  MMEE  llééppééssrrôôll  lléé--
ppééssrree.. Szak K. 
ISBN: 963-9131-27-X fûzött: 3800 Ft 

MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy:: Belül. 1. köt., Urbis
Kvk. 
ISBN: 963-9291-06-4 kötött: 2500 Ft
(1–2. köt.)

MMoollddoovvaa  GGyyöörrggyy::  Kívül. 2. köt., Urbis
Kvk. 
ISBN: 963-9291-06-4 kötött: 

MMoollnnáárr  TTaammááss:: Én, Symmachus;
Lélek és gép. Európa. 
ISBN: 963-07-6824-0 kötött: 1600 Ft 

MMoooorree,,  RRoobbeerrtt  JJ..::  Idôtlen csodák.
Lenyûgözô utazás a világ termé-
szeti szépségei között. Alexandra. 
ISBN: 963-367-747-5 kötött: 9980 Ft 

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd::  Állatmesék. 5. ki-
ad. , Papirusz Book. 
ISBN: 963-85710-5-5 kötött: 998 Ft 

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd:: Légy jó mindhalá-
lig. 1. Talentum.(Millenniumi
könyvtár 92.) 
ISBN: 963-379-067-6 kötött: 1180 Ft
(1–2. köt.)

MMóórriicczz  ZZssiiggmmoonndd::  Légy jó mindhalá-
lig. 2. Talentum.(Millenniumi
könyvtár 93.) 
ISBN: 963-379-068-4 kötött: 1180 Ft
(1–2. köt.) 

MMoorrrriissoonn,,  AAnnddrreeww  PP..:: A szégyenke-
zés. Okok, tünetek, gyógymódok.
Fiesta – Saxum.(EQ) 
ISBN: 963-9258-00-8 963-9084-89-1
kötött: 1490 Ft 

NN
NNáádduuddvvaarrii  AAnnnnaa::  Magyarok istene.

Regény. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-23-6 fûzött: 1580 Ft 

NNaaggyy  PPéétteerr  TTiibboorr::  Járszalag és aré-
na. Egyház és állam az oktatáspo-
litika erôterében a 19. és 20. szá-
zadi Magyarországon. Új Mandá-

tum. 
ISBN: 963-9158-87-9 fûzött: 2680 Ft 

NNaaggyy  TTeerréézz::  Mûelemzések logiku-
san. 3. Item.(Vázlat helyett diákok-
nak) 
ISBN: 963-85955-3-1 fûzött: 1167 Ft 

NNaaggyy  TTeerréézz::  Mûelemzések logiku-
san. 4. Item.(Vázlat helyett diákok-
nak) 
ISBN: 963-85955-4-X fûzött: 1167 Ft 

NNaaggyy  zzeenneettöörrttéénneett  11//22..  Párizs a szá-
zad elején. Babits K. 
fûzött: 1667 Ft + CD és hangkazetta 

NNaaggyy  zzeenneettöörrttéénneett  11//33.. Párizs a szá-
zad elején. Babits K. 
fûzött: 1667 Ft + CD és hangkazetta 

NNaaggyy  zzeenneettöörrttéénneett  11//44.. Párizs a szá-
zad elején. Babits K. 
fûzött: 1667 Ft + CD és hangkazetta 

NNaaggyy  zzeenneettöörrttéénneett.. 1/l. Párizs a szá-
zad elején. Babits K. 
fûzött: 1667 Ft + CD és hangkazetta 

NNaaggyy  zzeenneettöörrttéénneett..  2. Bécs a szá-
zad elején. Babits K. 
fûzött: 1667 Ft + CD és hangkazetta 

NNéémmeett  kkööllttôôkk  aannttoollóóggiiáájjaa.. M.
Kvklub.(Klub klasszikusok.) 
ISBN: 963-547-198-X kötött: 2900 Ft 

NNéérreett,,  GGiilllleess:: Gustav Klimt,
1862–1918. Vince. 
ISBN: 3-8228-6484-6 fûzött: 1795 Ft 

NNeessbbiitt,,  RRooyy  CCoonnyyeerrss  ––  VVaann  AAcckkeerr,,
GGeeoorrggeess::  Rudolf Hess. Mítosz és
valóság. Gulliver. 
ISBN: 963-9232-04-1 kötött: 1490 Ft 

NNiieeddeerrhhaauusseerr  EEmmiill  ––  KKaammeennsskkiijj,,
AAlleekkssaannddrr:: Mária Terézia. Panno-
nica.(Fekete-fehér) 
ISBN: 963-9252-14-X kötött: 1990 Ft 

NNôôkk  eeggéésszzssééggee.. Jószöveg Mû-
hely.(Családi zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-9134-37-6 fûzött: 1490 Ft 

NNoowwiinnsszzkkyy  LLáásszzllóó:: Fénycsapdázás.
Savaria Univ. Press. 
ISBN: 963-8275-87-1 fûzött: 3167 Ft 

NNyy
NNyyeerrggeess  JJuulliiaannnnaa:: Olasz nyelv-

könyv. Úton a nyelvvizsgához. An-
no. 
ISBN: 963-375-116-0 fûzött: 575 Ft 

OO
OOffrryy,,  DDaann::  Egy évszázad tanúja. A

Dr. Hermann Dezsô-dosszié.
Aranymetszés K. 
ISBN: 963-86098-0-X kötött: 2500 Ft 

OOllááhh  AAnnddrrááss:: Szilánkok. Kráter Mû-
hely Egyes. 
ISBN: 963-9195-27-8 fûzött: 600 Ft 

OOrraavveecczz  IImmrree:: Oravecz Imre váloga-
tott költeményei. Unikornis.(A ma-
gyar költészet kincsestára 91. köt.) 
ISBN: 963-427-409-9 kötött: 2900 Ft 

ÖÖttvveenn  nnaaggyyoonn  ffoonnttooss  ""ggyyeerreekkkköönnyyvv""..
Mûismertetések és mûelemzések.
2. kiad. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-19-0 kötött: 1790 Ft 

PP
PPaacczzoollaayy  GGyyuullaa:: Ezër magyar köz-

mondás és szólás. Angol, észt,
finn és német fordítással: diákok-
nak és nyelvtanulóknak is. Bárczi
Géza Értékôrzô Kiejtési Alapít-
vány. 
ISBN: 963-00-3706-8 fûzött: 1098 Ft 

PPaarrrroott,,  HHaannnnaa:: Gyógynövények és
gyógyteák. Merlin Agency Book. 
ISBN: 963-9085-18-9 fûzött: 298 Ft 

PPaarrrroott,,  HHaannnnaa:: Kézkontroll. Reflexo-
lógia mindenkinek. Merlin Agency
Book. 
ISBN: 963-9085-56-1 fûzött: 298 Ft 

PPaarrrroott,,  HHaannnnaa:: Talpkontroll. Reflexo-

lógia mindenkinek. Merlin Agency
Book. 
ISBN: 963-9085-03-0 fûzött: 298 Ft 

PPeesstt  ééss  BBuuddaa  rrééggii  llááttkkééppeeii  ééss  eeggyyéébb
rriittkkaassáággookk..  Skultéty Csaba gyûjte-
ménye: ajánlójegyzék. Borda An-
tikvárium.(Mûgyûjtô magyarok 1.) 
fûzött: 3000 Ft 

PPiiaacckkuuttaattááss.. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3064-1 kötött: 4290 Ft 

PPiinneess,,  AAyyaallaa  MMaallaacchh:: A féltékeny-
ség. Okok, tünetek, gyógymódok.
Fiesta – Saxum. (EQ) 
ISBN: 963-8133-99-6 963-9084-88-3
kötött: 1690 Ft 

PPiinnttéérr  ZZoollttáánn:: Words in use. Szó-
kincsbôvítô feladatok közép- és
felsôfokon.Helikon.(Helikon nyelv-
iskola) 
ISBN: 963-208-576-0 fûzött: 1200 Ft 

PPookkoorrnnyy  HHeerrmmaannnn::  Emlékeim. A lát-
hatatlan hírszerzô. Petit Real –
Hadtört. Lvt.(Hadtörténelmi levél-
tári kiadványok) 
ISBN: 963-9267-03-1 kötött: 1500 Ft 

PPoommooggááttss  BBééllaa::  Leletmentés. Tanul-
mányok és kritikák erdélyi írók mû-
veirôl. Közdok. 
ISBN: 963-552-347-5 fûzött: 950 Ft 

PPoorrrraajjmmooss..  E Roma seron, kon per-
dal zhuvinde = roma holocaust túl-
élôk emlékeznek = recollections of
roma holocaust survivers.
RSK.(Roma Sajtóközpont könyvek
2.) 
ISBN: 963-00-3889-7 fûzött: 1167 Ft 

PPoozzzzoollii,,  MMiilleennaa  EErrccoollee:: A Loire men-
ti kastélyok. Gabo.(A világ leg-
szebb helyei) 
ISBN: 963-8009-21-7 kötött: 4690 Ft 

PPssaallmmuuss  HHuunnggaarriiccuuss..  Százharminc-
három magyar vers. Berzsenyi
Irod. és Mûv. Társ. 
ISBN: 963-8440-15-5 kötött: 2000 Ft 

PPuusszzttaaii  JJáánnooss::  Nagy álomkönyv. 1.
köt., Összmagyar Test. 
ISBN: 963-00-4055-7 fûzött: 1980 Ft 

RR
RReecceepptteekk  aasszzttaallii  ééss  kkeerrttii  ggrriilllleezzééss--

hheezz.. Alexandra.(Egyszerûen jó) 
ISBN: 963-367-622-3 fûzött: 499 Ft 

RReekkvviieemm..  Fantasy antológia. Cheru-
bion.(Cherubion fantasy exkluzív
39.) 
ISBN: 963-9110-92-2 kötött: 1198 Ft 

RReemmmmeerrss,,  AArreenndd:: Istenfélôen élni és
a hitet megtartani. A Timóteushoz
írt elsô és második levél magyará-
zata. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-43-0 fûzött: 750 Ft 

RRiieemmaannnn,,  FFrriittzz::  A szorongás alap-
formái. Háttér.(Lélek kontroll) 
ISBN: 963-8128-51-8 fûzött: 880 Ft 

RRiivveerrss,,  FFrraanncciinnee:: Skarlátvörös fonal.
Joker X. 
ISBN: 963-858-986-8 kötött: 1490 Ft 

RRóónnaaii  MMiihháállyy  AAnnddrrááss:: A késdobáló
fômûve. Versek 1932–1985. Hát-
tér. 
ISBN: 963-8128-78-X kötött: 1300 Ft 

RRoossaattii,,  AAnnggeellaa::  Adománygyûjtési
technikák itthon és külföldön. NI-
OK.
ISBN: 963-04-8166-9 fûzött: 900 Ft 

RRóózzssaa  GGyyöörrggyy::  Öt évszázad pápai
látképei. Jókai Vár. Kvt. 
ISBN: 963-00-2850-6 fûzött: 1430 Ft 

RRóózzssaalliiggeettii  LLáásszzllóó:: Magyar olimpiai
lexikon. [s.n.] 
ISBN: 963-00-3483-2 kötött: 2900 Ft 

SS
SSaallaammoonnnnéé  HHuusszzttyy  AAnnnnaa:: Jövôkép-

és stratégiaalkotás. Kossuth.(VIP
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/, Very Important Publications) 
ISBN: 963-09-4194-5 kötött: 2980 Ft 

SSaarrggeenntt,,  CCaarrll  ––  GGaassccooiiggnnee,,  MMaarrcc::
Fekete madonna. Beholder.(Árny-
vadász) 
ISBN: 963-9047-64-3 fûzött: 898 Ft 

SScchhmmiiddtt  EEggoonn  ––  BBééccssyy  LLáásszzllóó:: Ma-
gyarország legszebb madarai. An-
no. 
ISBN: 963-9199-75-3 kötött: 1375 Ft 

SShheellddoonn,,  SSiiddnneeyy::  Ha eljô a holnap.
2. kiad. , I.P.C. Kv.
ISBN: 963-635-183-X fûzött: 990 Ft 

SSiillllee  IIssttvváánn::  Titkári kézikönyv. KJK-
Kerszöv. 
ISBN: 963-224-550-4 fûzött: 4480 Ft 

SSmmiitthh,,  WWiillbbuurr::  Arany róka. Delej. 
ISBN: 963-9124-28-1 fûzött: 1498 Ft 

SSoommllóó  KKaattaalliinn  ––  TTóótthh  TTiimmeeaa::  Schritt-
weise 2. középhaladóknak. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-1006-7 fûzött: 940 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee:: A sors kereke. 3. ki-
ad. Maecenas. 
ISBN: 963-9025-89-5 fûzött: 625 Ft 

SStteeeell,,  DDaanniieellllee::  Az esküvô. Maece-
nas. 
ISBN: 963-203-023-0 fûzött: 849 Ft 

SSuurráánnyyii  LLáásszzllóó:: Algebra. Testek,
gyûrûk, polinomok. Typotex. 
ISBN: 963-7546-61-8 fûzött: 1320 Ft 

SSzz
SSzzaabbóó  MMaaggddaa:: Ókút. Európa. 

ISBN: 963-07-6811-9 kötött: 1300 Ft 
SSzzáámmííttáásstteecchhnniikkaaii  sszzóóttáárr.. Angol –

magyar. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4102-3 fûzött: 895 Ft 

SSzzáánnttóó  GGyyöörrggyy  TTiibboorr::  Anglia törté-
nete. 6. kiad., Maecenas Kv. – Ta-
lentum.(Maecenas történelem
könyvek) 
ISBN: 963-645-024-2 963-203-000-1
kötött: 1990 Ft 

11000000  kkéérrddééss,,  11000000  vváállaasszz.. Alexand-
ra. 
ISBN: 963-8409-18-5 kötött: 1980 Ft 

SSzzeenntteelleekkyy  KKoorrnnééll::  Új lehetôségek –
új kötelességek. 2. Drámák. Fo-
rum. (Hagyományaink 17.) 
ISBN: 86-323-0502-6 kötött: 2000 Ft 

SSzzeennttggrróótthhyy  MMáárriiaa,,  AA..:: Ölelô szavak.
Nap Alapítvány. 
ISBN: 963-00-2752-6 kötött: 1206 Ft 

SSzzeennttiivváánnyyii  ÁÁggnneess  ––  BBaarrttáánnéé  AArraannyyii
EEddiinnaa::  Angol nyelv alapfokon. 1.
Holnap..(Nyelvvizsga-könyvek) 
ISBN: 963-3463-91-2 fûzött: 1250 Ft 

SSzzeennttkkiirráállyyii  ZZoollttáánn  ––  DDééttsshhyy  MMiihháállyy::
Az építészet rövid története. 1.
köt., 5. kiad. Mûszaki Kvk. 
kötött: 5900 Ft (1–2. köt.)

SSzzeennttkkiirráállyyii  ZZoollttáánn  ––  DDééttsshhyy  MMiihháállyy::
Az építészet rövid története. 2.
köt., 5. kiad., Mûszaki Kvk. 
kötött: 

SSzzeerreellmmeess  éévveekk.. Amerikai szerel-
mes versek. General Press.(Szép
versek, szép köntösben) 
ISBN: 963-9076-87-2 kötött: 598 Ft 

SSzziilláággyyii  PPéétteerr:: Jogi alaptan. Osi-
ris.(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-339-4 kötött: 2980 Ft 

SSzzôôkkee  AAnnnnaa:: Elszaladt a kemence.
Óvónôk és szülôk kézikönyve. Fo-
rum. 
ISBN: 86-323-0503-4 fûzött: 1500 Ft 

SSzzuunnggyyii  LLáásszzllóó:: Barátság és bol-
dogság. Papi naplómból. Forum. 
ISBN: 86-323-0504-2 fûzött: 800 Ft 

TT
TTaammuurraa,,  NNoobbuujjoossii::  Az Aikido átadá-

sa és etikettje. Szenzár.(Harcosok
ösvényén) 

ISBN: 963-85971-7-8 fûzött: 2400 Ft 
TTeelleemmaannnn,,  GGeeoorrgg  PPhhiilliipppp:: Hat szo-

náta. Két altfurulyára, fuvolára (he-
gedûre). Eötvös J. Kvk. 
fûzött: 1251 Ft 

TTeelleemmaannnn,,  GGeeoorrgg  PPhhiilliipppp::  Kánon-
szonáták körkánon. Két altfurulyá-
ra, fuvolára(hegedûre). Eötvös J.
Kvk. 
fûzött: 1251 Ft 

TTeessttbbeesszzéédd.. Jószöveg Mûhely.
(Családi zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-9134-38-4 fûzött: 1250 Ft 

TToorróó  EEllzzaa:: A 100 legjobb erdélyi jó
falat. Mindennapi és különleges
recept nemcsak ínyenceknek. Saj-
gó. 
ISBN: 963-03-6758-0 fûzött: 225 Ft 

TTóóttffaalluussii  IIssttvváánn::  Ki kicsoda a Bibliá-
ban. 2. kiad. Anno. 
ISBN: 963-9199-35-4 fûzött: 600 Ft 

TTóóttffaalluussii  IIssttvváánn::  Ki kicsoda az antik
mítoszokban. Bôv. kiad. , Anno. 
ISBN: 963-9066-68-0 fûzött: 600 Ft 

TTóótthh  IImmrree  ZZoollttáánn:: Gazdasági – üzle-
ti kisszótár. Magyar – angol, angol
– magyar. 2. jav. és bôv. kiad. ,
Kossuth. 
ISBN: 963-09-4199-6 fûzött: 1200 Ft 

UU
UUjjvváárrii  IIssttvváánn::  Számválaszos felada-

tok tehetségkutató és felvételi ver-
senyeken. Észak-Pest M. Mate-
matikai Tehetségfejlesztô.(Váci
matematika könyvek 7.) 
ISBN: 963-00-3569-3 fûzött: 476 Ft 

ÜÜnnnneeppeeiinnkk..  Megújhodott tartalom –
megújult forma: vers, forgató-
könyv, mozgásmûvészet, zenei
ajánlat mindazoknak, akik rendez-
vények lebonyolításával foglalkoz-
nak. Petit Real. 
ISBN: 963-9267-02-3 fûzött: 1480 Ft 

VV
VVaannooyyeekkee,,  VViioollaaiinnee::  Rejtély Egyip-

tomban. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-39-8 kötött: 1398 Ft 

VVaarrggaa  GGyyöörrggyy  ––  LLáázzáárr  AA..  PPéétteerr:: Ma-
gyar – angol kéziszótár. Aquila.
(SzóTér könyvek) 
ISBN: 963-679-126-0 kötött: 3500 Ft 

VVaass  ZZoollttáánn::  888 humoros aforizma.
A szellemes elme értelmezô szótá-
ra. Kheiron '97. 
ISBN: 963-85790-6-4 fûzött: 450 Ft 

VViigghh  GGáábboorr::  Peckes vára legendája.
[Versek]. Item. 
ISBN: 963-85955-7-4 fûzött: 334 Ft 

VViinnee,,  WW..  EE..::  A rómaiakhoz írt levél.
Tanítás, elôírás, gyakorlat. Evan-
géliumi K. 
ISBN: 963-9209-47-3 fûzött: 750 Ft 

VVoojjnniicchh  IIvváánn::  Bermuda háromszeg.
Kairosz. 
ISBN: 963-9302-18-X fûzött: 1500 Ft 

VVoojjnniicchh  IIvváánn:: Zuhatag. 5. kiad. Kai-
rosz. 
ISBN: 963-9302-21-X fûzött: 1500 Ft 

VVöörrööss  GGyyöörrggyy:: Bolsevizmus a kated-
rán átélve. Pályám emlékezete,
származásom, gyermekkorom,
gondolataim a világ néhány dolgá-
ról. Szerzô. 
ISBN: 963-640-780-0 fûzött: 1333 Ft 

VVöörröössmmaarrttyy  MMiihháállyy:: Vörösmarty Mi-
hály összes költeményei. Osiris.
(Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-379-361-0 kötött: 2800 Ft 

WW
WWaassss  AAllbbeerrtt:: Jönnek; Ember az

országút szélén. Mentor. (Wass Al-

bert életmû-sorozat) 
ISBN: 973-8002-47-8 fûzött: 1120 Ft 

WWeettzzeell--MMaaeessmmaannnnss,,  SSiiggrriidd:: Vidám
lámpások. [Szabásmintákkal].
Cser K. (Színes ötletek 2000/11.) 
ISBN: 963-9327-06-9 fûzött: 547 Ft 

WWhhoo''ss  wwhhoo:: Ki kicsoda a világtörté-
nelemben? [Bôv., átd. kiad.] Anno. 
ISBN: 963-9199-12-5 fûzött: 725 Ft 

WWyynnkkoooopp,,  SStteepphheenn::  Microsoft SQL
server 7.0 kézikönyv. 1. köt., Kis-
kapu. 
ISBN: 963-9301-01-9 fûzött: 8960 Ft
(1–2.) 

WWyynnkkoooopp,,  SStteepphheenn::  Microsoft SQL
server 7.0 kézikönyv. 2. köt., Kis-
kapu. 
ISBN: 963-9301-02-7 fûzött: 

ZZ
ZZaalláánn  TTiibboorr:: Fénykorlátozás. Ecot-

rend. 
ISBN: 963-04-6766-6 fûzött: ajándék 

ZZeeffff,,  RRoobbbbiinn  ––  AArroonnssoonn,,  BBrraadd::  Rek-
lám az Interneten. Geomédia.
(Marketing és kommunikáció) 
ISBN: 963-7910-73-5 fûzött: 4800 Ft 

ZZeennttaaii  LLáásszzllóó::  Számítógépes térké-
pészet. A számítástechnika alkal-
mazása a térképészetben: egyete-
mi tankönyv. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-317-X fûzött: 5499 Ft 

ZZss
ZZssiipppp--zzssuupppp.. Gyermekdalok kicsik-

nek. Kertek 2000. 
ISBN: 963-85888-1-0 kötött: 1650 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság információs
rendszere alapján készült. A felso-
rolt könyveket a Könyvtárellátó
már felajánlotta megvásárlásra a
könyvtáraknak, ill. megrendelhe-
tôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon/fax: 338-2739
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595
Fax: 311-1876
Mediprint Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
E-mail: mediprint@lira.hu
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 342-0353
Fax: 342-1317
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008

MINDEN AMI ZENE
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon/fax: 317-3347
E-mail: kodaly@lira.hu
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
Hermész Díjas zenemû- és könyvesbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312,
fax: 318-3500
E-mail: rozsavolgyi@lira.hu

MAGVETÔ HÁLÓZAT
3300 Eger
Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36/312-039
9021 Gyôr
Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96/319-760
2000 Szentendre
Fô  tér 5.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 26/311-245

3900 Szerencs
Rákóczi út 82.
Telefon: 60/306-791,
fax: 47/362-631

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK

1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 268-1103,
fax: 267-9789
E-mail: fokusz.budapest@lira.hu
4026 Debrecen
Hunyadi u. 8-10.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 52/ 322-237
Fax: 52/416-091
E-mail: fokusz.debrecen@lira.hu
3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
E-mail: fokusz.miskolc@lira.hu
7620 Pécs
Jókai u. 25.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 72/312-825,
fax: 72/314-988
E-mail: fokusz.pecs@lira.hu
6720 Szeged
Tisza L. krt. 34.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 62/420-624
E-mail: fokusz.szeged@lira.hu

A legnagyobb választék

A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

k ö n y v á r u h á z
w w w . f o k u s z o n l i n e . h u

e-mail: info@fokuszonline.hu

kék szám: 06-40-FOKUSZ (365879)
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WK KÖNYVKERESKEDELMI KÖZPONT

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
T.: 388-7558, 437-2407, 437-2443, F.: 437-2442

Nyitvatartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h
E-mail: vevoszolg@wkdc.hu, wknagyker@wkdc.hu

KIS MAGISZTER

KÖNYVESBOLT

1053 Budapest, Magyar u. 40.

Tel.: 327-77-96

Könyvtárellátó KHT.
Kódex Könyváruház és

Tankönyvcentrum

1054 Budapest, Honvéd u 5.
Tel./fax: 331-6350, 331-0126, 331-0127

KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI
KÖNYVESBOLT

1051 Budapest, Nádor u. 8.

Tel.: 317-40-35 Fax: 318-16-52

AKADÉMIAI KIADÓ
E-mail:

custservice@akkrt.hu
Internet: www.akkrt.hu

E-mail:
vevoszolg@muszakikiado.hu

Internet: www.muszakikiado.hu

E-mail:
vevoszolg@kjk.hu
Internet: www.kjk.hu

K e r e s s e  P a r t n e r  b o l t j a i n k a t !

AKADÉMIAI KIADÓ MÛSZAKI
KÖNYVKIADÓ KJK – KERSZÖV

Biztonságvédelmi kézikönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.600 Ft

Tóth Mihály:
Gazdasági bûnözés és bûncselekmények  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.152 Ft

Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv  . . . . . . . . . . . . . . . .5.824 Ft

Munkaügyi jogszabályok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.256 Ft

Dr. Sille István: Titkári kézikönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.480 Ft

Herczeg Gyula – Juhász Zsuzsanna: 

Olasz–Magyar szótár Új!!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.900 Ft

Gáldi László – Uzonyi Pál:

Magyar–Orosz szótár Új!!!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.900 Ft

Strukturális magyar nyelvtan 3. – Morfológia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.250 Ft

Pethô Menyhért: Mezôgazdasági növények élettana  . . . . . . . . . . . . . .3.200 Ft

Hoffmann Márta – Kozák Ákos – Veres Zoltán: 

Piackutatás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.290 Ft

Kemény Sándor – Deák András:

Kísérletek tervezése és értékelése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900 Ft

Minôségbiztosítás az agrárgazdaságban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.200 Ft

Éva Balázs – Fons van Wieringen – Leonard Watson:

Quality and educational manager  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.390 Ft

Fekete Zoltán – Zalay Miklós: 

Többváltozós függvények analízise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.690 Ft

Urbán János: Határérték-számítás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.690 Ft



Helikon Kiadó újdonsága
Larousse Mûvészettörténeti szabadegyetem
Egy könyvsorozat, amit nemcsak lapozgatni érdemes!
Egy év alatt hét kötet
A 144 oldalas, elegáns, nyújtott formátumú könyvek puha
kötésben, szélesen visszahajló fedéllel készültek.
2000. októberében A reneszánsz mûvészete

A modern mûvészet 1905–1945
200l. március A romantika

A XIX. század mûvészete
A barokk és a klasszicizmus

200l. október A középkor mûvészete
A jelenkor mûvészete

A kötetek ára 2280 Ft. A sorozatot most kedvezménnyel
megrendelheti, s így a hét kötetért csak 12.000 Ft-ot fizet, azt
is részletekben. 

Kérjen tájékoztatót, megrendelô-nyomtatványt a Helikon Kiadótól:
1053 Papnövelde u. 8., Telefon: 3l7-4987, e-mail: helikon.kiado@matavnet.hu

Estók János: Királynék könyve

Nôi sorsokról szól ez a képeskönyv. A trón árnyékában élô asszonyokról és leá-
nyokról, akik szinte sohasem maguk választották sorsukat. 
A csaknem négyszáz illusztráció a honfoglalás korától a közelmúltig idézi fel az
egykori világot: arcmásokat, életképeket, a fejedelmi lakhelyek forgatagát, a
pompás ruhákat és pazar ékszereket, azt a környezetet, amelyben boldogan vagy
boldogtalanul élték életüket a magyar uralkodók asszonyai.
4280 Ft
A könyvet október 9-én délelôtt 11 óra-
kor mutatja be a Helikon Könyvesház-
ban (VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37.) Janko-
vics Marcell, október 12-én délután 16
órakor pedig Veszprémben, az Eötvös
Károly Megyei Könyvtárban a szerzô.

Végre megjelent
A négy évszak, Márai Sándor

könyve.
Gyûjtôknek vászonkötésben is!

Keresse a
Helikon Könyvesházban,

VI. Bajcsy-Zsilinszky út 37.,
Tel.:331-2329

AA  kköönnyyvveekk  mmeeggrreennddeellhheettôôkk  aa  HHeelliikkoonn  KKiiaaddóónnááll  ((11005533  BBuuddaappeesstt,,  PPaappnnöövveellddee  uuttccaa  88..)),,
tteelleeffoonnoonn  BBoorrbbíírróó  ZZssóókkáánnááll  ééss//vvaaggyy  VVaarrggaa  IIssttvváánnnnááll  aa  331177--44998877--eess  sszzáámmoonn,,

vvaaggyy  aa  331177--44996677--eess  ffaaxxoonn,,  vvaallaammiinntt  mmeeggvváássáárroollhhaattóókk  aa  HHeelliikkoonn  KKöönnyyvveesshháázzbbaann::
BBuuddaappeesstt  VVII..,,  BBaajjccssyy--ZZssiilliinnsszzkkyy  úútt  3377..




