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A tudás ára
Tudjuk, amit tudunk. Tudjuk, hogy a televíziós vetélkedôk (és más mûsorok)
nem arról szólnak, amit a képernyôn látunk, hanem nézettségrôl, tetszési indexrôl és ezzel egyenesen arányosan reklámértékrôl, ami pénzt jelent. Tehát az arisztotelészi formális logika szabályai szerint
kimondhatjuk, hogy a televíziós vetélkedôk (is) a pénzrôl szólnak. Ezt kimondva elképzelhetjük a (kereskedelmi) televízió alkalmazottainak reagálását, ami –
mutatis mutandis – annyiféle szövegkörnyezetben volt már hallható: a pénzügyi
befektetô (a tôketulajdonos) természetesen szeretné pénzét kamatostul visszakapni. Így van ez és nincs másként, nincs
is ebben semmi rossz, eszembe sem jut
emiatt bárkit is kárhoztatni.
Arról nem is beszélve, hogy én magam
is jól szórakozom ezeket a vetélkedôket
nézve. Percenként kiderül, hogy milyen
okos vagyok, tudom a választ a kérdésre, amit a játékos nem tud. Percenként
kiderül, hogy milyen buta vagyok, én
nem tudom a választ, a játékos pedig tétovázás nélkül kivágja: jelöljük be a B
választ, és lám igaza van, nyert is másfélmillió forintot. Csupa izgalom az
egész mûsor, még a reklámblokkok is
csak fokozzák: türelmetlenül várhatjuk,
hogy megtudjuk, helyesen válaszolt-e a
versenyzô a fogas kérdésre: ki meséli Az
ezeregyéjszaka meséiben a meséket.
És hiába tudjuk, amit tudunk, itt jön a
lényeg: ezek a mûsorok, mindazon erényeiken túl, amelyeket eddig felsoroltam,
még színtiszta gyakorlati, empirikus szociológiai felmérések és értékvalorizálási
eljárások is. A játékosok bemutatása a
szociológiai típusok kategorizálása, a kérdés–válasz reakciók ismeretszint-mérési
tesztkérdés-sorozatok eredményeiként
szolgálnak, az elnyerhetô díj mértéke a
kérdésben megnyilvánuló tudástípus társadalmi konszenzuson alapuló értékelését manifesztálja. A mûsorok kitalálóinak
zsenialitását dicséri, hogy ráadásul egy válasz az alany tudásának dimenzióit két
irányban is jellemzi: egy válasz alapján
egyszerre tudjuk meg, hogy nemcsak azt
nem tudja, hogy ki írta a Szegény gazdagokat, hanem azt sem tudja, hogy Mikszáth nem írta. A tudás ára pedig tízezer
forint, mármint annak tudása (illetve
nem tudása), hogy a Szegény gazdagokat
Jókai írta, tízezer forintba kerül(t).
Kiss József
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ga is szentség hírében álló, bár
a Szentszék döntésébôl szentté
máig sem avatott királyné, aki
a megdicsôülteknek járó tisztelet tárgya (fôleg utóéletének a
12. század utáni idôszakában,
amikorra már férjét, fiát és
bátyját is a szentek sorába fogadták). A Gizella az irodalomban címû összeállítás Walkó
Györgynek a Nibelung-énekre
vetett pillantásától Praznovszky
Mihály magyar történelmi drámákat faggató elemzéséig megannyi érdekességgel szolgál (az
utóbbiból kiderül: 1850 és
1890 között a Bánk bán Gertrudis-figurahagyománya idegeneknek kedvezô gonosszá torzította drámáinkban a Gizellaalakot. Praznovszky egyébként
kitérhetett volna Módos Péter
Gizella-aspektusból ugyancsak
figyelemre méltó István-drámájára is).
A Gizella királyné címû tanulmánygyûjtemény – szinte
mindenki által ismert okokból
– jellegzetesen veszprémi
könyv is. A város dicsôsége. A
Vár Ucca Tizenhét veszprémi
könyvsorozat. Volt. S innen a
recenzens keserûsége, a „Váruccán” belüli alsorozatok, kiadványok kedvelôinek, gyûjtôinek vesztesége. Ez a vállalko-

Szentekkel egy sorban
■ Szent István király és Gizella királyné megalapítja az óbudai prépostsági templomot – a
Képes Krónika e miniatúrája
díszíti a Vár Ucca Tizenhét negyedévkönyv-sorozat 2000/1.
számának védôborítóját. Az
összes eddigi között a legelegánsabb „Várucca” belsô táblájára viszont a királyné koponyájának elölnézeti, fekete-fehér fényképét mintáztatta a
meg nem nevezett könyvtervezô. Az albumként testet öltô,
sajátos és impozáns személyiségmonográfia a kettôsség:
fény és árnyék, élet és halál
kettôssége jegyében alakult.
Tények és feltevések kettôsségében is. A felkért vendégszerkesztôk, Koszta László és Homonnai Sarolta maguk mondják el: „Gizella királyné alakját
és tetteit nehéz egy évezred
távlatából bemutatni... A jelen
kötet terjedelme, valamint tartalmi sokszínûsége némileg
számunkra is meglepetés”.
Hát még az olvasónak! – aki
nem rejti véka alá: elfogult érdeklôdéssel, beleéléssel forgatta a mûvet, hiszen édesanyja is
Gizella nevét viseli; hiszen egy

házban lakott azzal a középkorkutatóval, akitôl itt is több
fontos forrásmunkára történik
hivatkozás; hiszen... – de errôl
késôbb. A gazdagon – technikailag is elfogadhatóan – illusztrált tomusz elsô fejezetében a Gizellát körülvevô személyiségekrôl kapunk portrét,
a másodikban és a harmadikban az Istvánnal kötött házasságról, e frigy historikus és kultikus jelentôségérôl, valamint a
családról. Különösen fontos a
Gizella királyné Magyarországon
címû tanulmányegyüttes, melyet A passaui apátnôre és a A
donátorra vonatkozó írások,
szemelvények a „távolból”
tesznek még teljesebbé (hiátusosságában is). Számos más tudós mellett Kristó Gyula, Gutheil Jenô és Kovács Éva kutatásainak, eszmefuttatásainak köszönheti a legtöbbet a kötet. A
Boldog Gizella címû fejezetben
Szántó Konrád világítja meg,
miként és miért lehetett, lett a
hagyomány szerint már nevelôje, Szent Wolfgang által
Szent Benedek oblatájának beöltöztetett (vagyis a szent életvitelre fölajánlott) Gizella ma-

zás – a kurta berekesztô információ szerint – „a millennium
évében abbamarad”. Géczi János sorozatszerkesztô, az 55
könyvet megélt magas színvonalú program mindenese legközvetlenebb munkatársai,
Nagy Károly és Fenyvesi Ottó
nevében is búcsúzik. A kötetek
döntô többségét ô koncipiálta.
Az újdonságok veszprémi kötôdését, közelebbi-távolabbi
kapcsolódását ô csomózta, az
országos érdekkörrôl, a tiszteletpéldányok célba juttatásáról, majdnem minden tennivalóról ô gondoskodott. Boldogan remélnénk, hogy a jól végzett munka örömével, a tetôponton – a szimbolikus 55-ös
szám magaslatán – köszön el.
Ha azonban a mind nehezebben elnyerhetô (és fölhasználható) anyagi támogatásokról,
kiadói és könyvpiaci anomáliákról sem feledkezünk meg,
akkor nem békés búcsút veszünk a hazai könyvkiadás
egyik ékes színfoltjától, hanem
kényszerûen megválunk tôle.
S éppen akkor, amidôn a Gizella-összeállítással ismét a
Cholnoky-könyvhármas és a
legmaradandóbb egyedi publikációk nyomába lépett.
T.T.

Bemutatjuk Önnek...

Pannonhalma albuma

■ A Téli Könyvvásár újdonságainak kínálatát idén elôször gazdagítja a Tiara Kiadó. David Baron: Mózes – minden idôk legnagyobb menedzsere címû könyve november végén kerül a pultokra.
A Los Angeles-i rabbi Mózese azt sugallja menedzsereinknek:
nem kell mindenáron tökéletesnek lenni ahhoz, hogy sikeresek
legyünk.
„Elmés és szórakoztató írás... bölcsességben gazdag és oly egyszerû, hogy észrevétlenül inspirál. A menedzser-irodalom
gyöngyszeme” olvasható Michael Kassan, a Western International Media elnökének ajánlójában.
December elején jelenik meg a „Tiara könyvek” sorozatának
következô darabja, Nicole Mones: A tolmácsnô címû regénye. A
fiatal amerikai írónô Kínába kalauzolja olvasóit egy szerelem
lágy, pasztellszínekkel megfestett történetével.
Karácsony elôtt még megvásárolható – a napjainkban sajnos ismét aktuális – arab–izraeli ellentétet feldolgozó memoár, Bassam Abu-Sharif és Usi Machnaimi közös munkája.
A Barátom az ellenségem címû könyv lapjain az ôsi gyûlölködések drámája és az azt legyôzni akaró erôfeszítések tárulnak elénk.
Magával ragadó személyes történet és nagyszabású történelmi
dokumentum egyszerre.
A TIARA KÖNYVEK Kiadója ôszintén ajánlja sorozatát mindenkinek: férfiaknak és nôknek, olvasóknak és ajándékot vásárlóknak, romantikára, egzotikumra, az üzleti életben sikerre vágyóknak egyaránt.
(...dor)

■ Pannonhalmát, a fôapátságot és természeti környezetét az
UNESCO Világörökség Kormányközi Bizottsága 1996. december 5-én „az egyetemes és európai kultúra ezeréves hídfôállásaként" értékelte és a Világörökség részévé nyilvánította.
Ehhez méltó Hapák József fotómûvész és Sólymos Szilveszter
bencés szerzetes Pannonhalma címû albuma. A Magyar
Könyvklub millenniumi kiadványát az október 25-i díszbemutatón a Duna Palota Széchenyi termében Semjén Zsolt, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyházi kapcsolatok államtitkára méltatta és Várszegi Asztrik fôapát ismertette.
Hapák József 14 éve fényképezi megszállottan a bencés monostor épületét, kincseit, a fôapátság ünnepeit és mindennapjait. Egyedülálló, számtalan fotós bravúrral megalkotott képei
láttán döntött a Magyar Könyvklub az album megjelentetése
mellett ebben az esztendôben, hiszen a bencés monostor egyidôs az évezreddel, Szent István királyunk alapította. Az apátság gyûjteményének legértékesebb darabja, a tihanyi apátság
alapító levele pedig elsô magyar nyelvemlékünk, 2001-ben
lesz ezeréves.
Az ôsi, ugyanakkor megújult ház életérôl, értékeirôl dr.
Sólymos Szilveszter bencés szerzetes írt, aki a rend és az apátság legjobb ismerôje. A könyv a Magyar Könyvklub és a Pannonhalmi Fôapátság közös kiadásában jelent meg. Németül
és angolul is olvasható, mert Pannonhalma nemcsak a világörökség része, hanem a kereszténység és a magyarság kultúrájának is öröksége.
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A boldogság keresése
a hosszú élet titka
Születésnapi találkozás Faludy Györggyel
A Liszt-frizurájú költô neve fogalom a vájt fülû irodalomkedvelôk körében. Idôsebbek emlékeznek rá, amikor Villon-átköltései gépiratban jártak kézrôl kézre a diákok között.
Nemrégiben ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Élete
valóságos legenda. Negyvenöt
évet töltött külföldön, Ázsia
nagyobbik részét kivéve minden tájat bejárt, csupán a kuriózumokat említve: megfordult Alaszkában, Tahitin és
Szamoa-szigeteken, harcolt az
amerikai hadseregben. Anyátlanná lett gyermekét nyolcéves
korától maga nevelte földrészrôl földrészre vándorolva. Ma
is nyolc–tíz órát dolgozik naponta: hajnali négykor tér
nyugovóra, az ágyban még olvas, délig alszik s néhány órai
„ébredezés” után leül az íróasztal mellé. A következô verseskönyvével foglalatoskodik,
és készül a Pokolbéli víg napjaim
harmadik része.
– Lehet, hogy a boldogság keresésében vagy legalább elképzelésében kell a hosszú élet titkát keresni – vélekedik. – A
recski koncentrációs táborban,
ha egy virágot láttam vagy a
dombokat néztem, akkor boldognak éreztem magamat, pedig rettenetes körülmények között éltem, éhség és halál volt
körülöttem. De szerettem az
életet, az irodalmat, a festészetet, a szobrászatot, szóval rengeteg dolog fûzött az élethez. Lehet, hogy ez az egyik oka annak, hogy sokáig éltem, de lehet, hogy puszta véletlenrôl van
szó, vagy arról, hogy az anyai
dédapám kilencvenhét évig élt.
– Az irodalom szeretete szintén
családi vonás?
– Nem, de az apám fiatal korában, azt hiszem, írt verseket.
Én festô akartam lenni, buzgón rajzolgattam nyolc-kilenc
éves koromban, de rájöttem,
hogy rosszul és így áttértem a
költészetre. A könyveket talán
úgy 13–14 éves koromtól faltam. Elôször jött a Shakespeare-összes Szász Károly for-

dításában. A magyar irodalom,
a legjobbak késôbb, mert hiszen az iskolában Babitsot,
Kosztolányit, sôt, Ady Endrét
sem említették. A poétikakönyvünk utolsó oldalán volt
egy vers, a Fel-feldobott kô. Amikor odaértünk, a tanár, aki
egyébként derék ember volt,
azt mondta: ezt a szemetet kihagyjuk. Ennek következtében
tanítás után az egész osztály
bevonult a körúti antikváriumokba és Ady-köteteket vásárolt magának.
– Hogyan tapasztalta késôbb
saját bôrén a tiltás hatását ?
– A Villon-versek nyomtatásban 1937-ben jelentek meg,
’38-ban pedig a verseskönyvem, két egymás utáni könyvnapon. Amikor a nyilasok uralomra kerültek ’44-ben, a tíz–
tizenegyedik kiadás még meglevô Villon-példányait összeszedték és elégették, de nagyon
keveset találtak, mert már megvették a kötetet az emberek.
Ebbôl az idôbôl tudnék mutatni olyan lapokat, amelyeken
kézirással terjesztették a verseimet. Fasiszta irodalomnak kiáltották ki az enyémet 1947-ben,
s ettôl kezdve negyven évig tôlem semmi meg nem jelent
Magyarországon. Külföldrôl
hiába küldtük az ott kibocsátott köteteket, az államvédelmi
hatóság mindet elkobozta, s ôk
adták el magas áron. A Pokolbéli víg napjaim címû könyvem
1962-ben angolul amerikai kiadásban látott napvilágot, valamint németül és dánul. A demokratikus ellenállásnak huszonöt évvel késôbb ez lett elsô nyomtatott, de illegális kiadványa Magyarországon.
– Miért pont Villont választotta, amikor eldöntötte: átiratokat
készít?
– Az ô neve alatt olyan dolgokat lehetett elmondani,
amelyeket a saját nevem alatt
akkoriban nem volt lehetséges
közölnöm. Villon körülbelül
azt a lázadást, zendülést sugallja, amelyet én éreztem a fasiszta társadalom ellen.

– Lehet, hogy a kényszerû menekülésen túl valamiféle kalandvágy
is hajtotta Rejtô Jenô-i életében?
– Sehol sem utas voltam,
nem mint vándor mentem valahová, hanem laktam a városokban. Vágyam egyébként
csak egy volt, hogy az akkor
még félig lakatlan Rózsadombon három-négy szobás kis lakást építtessek, bejárjak hetente
négyszer az egyetemre tanítani
és az otthonomban három este
egy héten nyitott házat tartsak,
ahol diákokat, ismerôsöket fogadok, és nyáron egyszer-kétszer eljussak Párizsba meg Rómába. Aztán úgy alakult, hogy
Stockholmtól, Uppsalától, Oslótól és Koppenhágától Oxfordon át az Amerikai Egyesült
Államokig majdnem minden
egyetemen vagy tanítottam,
vagy elôadássorozatokkal jelentkeztem, de a pesti egyetemre nem kerültem be. Mindig
vágyam volt, hogy hazatérjek.
Itt születtem. Közönség volt
kint is, verseskönyvem, ha
megjelent, ezer példányban két
hét alatt elfogyott. De nem
volt meg az, ami már hazaérkezésemkor rögtön fogadott,
hogy az utcán megismernek az
emberek, hogy nem gyôzök
elég elôadást tartani... És otthon vagyok.
– Akár irodalomtörténeti elôadásokat is tarthatna, hiszen Önnek volt alkalma személyesen ismerni a századelô nagyjait. Hogyan emlékszik rájuk?
– Weöresrôl rögtön induláskor lehetett tudni, hogy nagy
költô lesz, Radnóti az elején
nagyon gyenge volt, belôle
nagy költô csak ’40–’41-ben
lett, ami ritka eset, de nem
egyedi. Ha megnézzük Ady
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Endre elsô kötetét, két-három
versen túl egészen tûrhetetlen,
viszont Kosztolányi vagy Babits mindjárt a saját hangján
kezdte. Pilinszky barátilag nagyon közel állt hozzám, ôt ’46
után ismertem meg,
– Mind többször hallani, hogy a
költészetnek nincs jövôje. Ön is
így érzi?
– A technikai civilizáció különösen Európában, ÉszakAmerikában elfordítja az érdeklôdést a szellemi dolgok felôl, a gazdagok Magyarországon azzal szórakoznak, hogy
az Amazonasra vagy Baliba
utaznak, nem járnak se moziba, se színházba. Egy másik fokára léptek a kultúrának,
amely az elmúlt ötezer évben
az emberiség célja volt.
– Miért ír a költô, ha úgy érzi,
egyre csökken az érdeklôdés a líra
iránt?
– Európában 200 után meghalt a költészet. Nagy Károly
idején próbálták újraéleszteni,
nem nagyon sikerült, és akkor
1050 táján megjelentek a trubadúrok, újjáéledt a francia,
olasz, spanyol költészet. Az
ember hisz abban, hogy egyszer majd föltámad megint a
líra, s ha mégsem, akkor abban
hiszek, hogy a Földön minden
mulandó, így ez a társadalom
is elmúlik, az állatok, növények, emberek kihalnak, pár
millió évig nem lesz semmi,
aztán kidugja a fejét az elsô
moszat, megint jönnek kis és
nagyobb állatok és egy mûvelt
fajta is, remélem. És megint
társadalmat alkot, s talán nem
teszi tönkre önmagát úgy,
mint mi...
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

toni Libera és az az Olga Tokarczuk, akiknek idén tavasszal magyar fordításban is megjelent hatalmas sikerû regényük. Összesen hetven íróval képviseltették
magukat a lengyelek, életrajzuk
kicsiny könyvecskékbôl volt olvasható, az életútjukat bemutató dokumentumfilmek pedig a
3-as csarnok középpontján álló
hangulatos vetítôben peregtek.
Száz munkát – mintegy egymillió példányban – ültettek át erre
az alkalomra német nyelvre a kiváló mûfordítók, köztük Karl
Dedecius, Henryk Berezka.
A koncepció modern, elegáns, informatív ország-arculatot mutatott: a kék-zöld színben játszó berendezés alig tette
felismerhetôvé azt a csarnokot,

Frankfurt,
a megunhatatlan
Tudósítás a Frankfurti
Könyvvásárról
Kedves angol barátom kiszámította, hogy negyven, egymást
követô évben töltötte október
hónap 4–5 napját Frankfurtban, a Könyvvásáron. Ez több
mint fél esztendô az életébôl.
Ezt igen nehéz lenne túlszárnyalni – több mint fél esztendôt egyfolytában, ilyen körülmények között bizonnyal
nem is lehetne eltölteni. Tömeg, zaj, hatalmas távolságok,
neonok és zárt terek, végeláthatatlan lépcsôk és mozgójárdák:
ide bezárva lenni kész pokol.
Öt napra azonban igazi ünnep. Mindenki ott van, mert
ott kell lennie: ha nincs is komoly intézni- szerzôdnivalója,
akkor is. Ha egy évet kihagy,
kiiktatódik a szakmából. Legalábbis így vélekednek az öreg
szakmai rókák.
Idén kicsit levegôsebb, szabadabb volt a Vásár légköre –
legalábbis számunkra, a magyarok számára. Nem voltunk
Schwerpunkt – igaz, a tavalyiból még összeszedegethetô
public relation-elônyt sem
arattuk le. (A portugálok még
idén is úgy viselkedtek, mintha
ôk állnának a középpontban:
meg-megfejelik vagy inkább
meglovagolják a három évvel
ezelôtti sikert.)
Idén a 107 kiállító ország közül Lengyelország került a reflektorfénybe, a súly- azaz a középpontba. A németek kitartó
közép-európai érdeklôdését és
komoly politikai elkötelezettségét mutatja mindez. A megnyitón Joschka Fischer külügyminiszter történelmi mérleget
vont, a magyarázattal megkerülhetetlen
lengyel–német
kapcsolatok alakulását elemezve. Az Európai Unióba való
segítséggel nemcsak adósságot
törleszt Németország, hanem
új történelmi fejezetet is nyit,
melyben szó nincs alá- és fölérendeltségi viszonyokról.
Revelatív volt a beszéd, noha
Frankfurtban a könyvé a fôszerep, nem a politikáé. A köny-

vé, melyhez szinte himnikus
vallomást intézett a lengyelek
rendkívül nagyra becsült külügyminisztere, a történész–
publicista–tudós Wladyslaw
Bartoszewski professzor – maga is számos kerekasztal-beszélgetés résztvevôje.
A lengyelek két élô klasszikussal, két Nobel-díjasukkal is
büszkélkedhettek: ott volt és
szép megnyitóbeszédet tartott
Czeslaw Milosz, s felejthetetlen volt Wyslawa Szymborska
költeménye is – Az írás öröme
címû, melyet maga olvasott
fel. (Czeslaw Milosz maga mesélte el, hogy „És a könyvek
mégis” címû versét angol
könyvrajongók a londoni metró falára ragasztották ki – nincs
tehát még veszve minden….).
Egyáltalán, a lengyeleken nem
látszott görcs és nem látszott verejtékes gyötrôdés. Ôk hozták,
akiket úgyis ismer a világ – s azokat is, akiket csak most fog. Aki
együtt látta Rózewiczet, Lemet,
Kapuscinskit ülni egy vitafórumon, annak aligha kellett nagyobb boldogság. A fiatalabb
generációt képviselte az az An-

ahol tavaly a magyar kiadók és
a kiállítások voltak. Rafinált
egyszerûséggel simultak össze a
könyvesek tágas standjai a
„Lengyelország a könyvek tükrében” címû kiállítás részleteivel. Három agóra, vita-centrum foglalta el a terem
hosszanti tengelyét (szinte
mindig zsúfoltan), a lengyel vidéket hat, hangulatos csarnokrész tárta elénk. A Szolidaritás
húsz évét drámai erejû fotókiállítás idézte fel, s volt – hagyományosan lengyel mûvészeti
ágként – plakátkiállítás is. A
könyv történeti dimenzióit segített feltárni a kódexmásoló
szerzetesek látványos munkája:
a szemünk elôtt rajzolták lúdtollaikkal az iniciálét az apácának és szerzetesnek beöltözött
fiatal képzômûvészek.
A magyar részvétel – érthetôen
– a tavalyinál jóval szerényebb
volt. A nemzeti stand visszakerült régi helyére, a 9-es épület
második emeletére. A Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztûk Egyesülése mûködtette,
nemzeti színekbe öltöztetett kiállítóhelyen hatszáz új könyvet
helyeztek el tematikus rendszerben, s 21 kiadó illetve nyomda
tudott saját – ha nem is teljesen
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zárt – standot bérelni. Diszkrét,
nem hivalkodó, jobbára megfelelôen funkcionáló egység jött
így létre. Október 18-án ünnepélyesen nyitotta meg Rockenbauer Zoltán, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere, Prôhle
Gergely, a Magyar Köztársaság
berlini nagykövete társaságában.
Ekkor kapott érdemeiért rangos elismerést Helmuth Seeman, a Schirn Galéria igazgatója is, aki kitartó munkával
szervezte meg a tavalyi Esterházy-gyûjtemény és Rippl-Rónai kiállítást. A Pro Cultura
Hungarica díjat szintén miniszterünk adta át. A stand a
továbbiakban számos találkozó, nemzetközi szintû összejövetel színhelyévé vált, Peter
Weidhaas, az immár nyugállományú, legendás vásárigazgató
is felkereste, s már zajlott a
szervezés a 2001-es áprilisi Budapesti Könyfesztiválra is.
Az írók közül Zemlényi Zoltán, tavaly lefordított Hoppárézimi címû regényével volt jelen
több német városban is, Hemmer Gizella mûfordítói és kiadói érdemei eredményeképp.
Dalos György a Palais Jaltában vett részt egy közép-európai „szomszédolós” vitaesten,
s ô mutatta be Werner Schweikert óriási bibliográfiáját is
(múlt számunkban szóltunk
róla már részletesen).
A fókuszba került még a comics, azaz a képregény is. Lorenzo Rudolf, a vásár új igazgatója ezzel is hangsúlyozta, hogy
nincs a magas és mély mûvészet között kiáltó különbség.
Újdonság volt a görögök kicsit ráérôs készülôdése jövôre,
s új hír, hogy a kínaiak is jelezték: szeretnének a Schwerpunktba kerülni. Ez azonban
még a jövô zenéje. Egyelôre a
világ legnagyobb könyvünnepének megunhatatlan mámorát kell kipihenni.
k.b.

A könyvteremtô
nem pihen
Beszélgetés Szántó Tiborral
Nyomdászinasból a betûk géniusza lett Szántó Tibor könyvtervezô. Élettörténete a népmesék hamvassága helyett a megélt kor stílusjegyeit hordozza. Közülük azokat elevenítettük
fel, amelyek szemléltetik a kor és az örök szerelem, a könyvek
kapcsolatát. Beszélgetésünk apropója a Balassi Kiadó gondozásában megjelent Betûgéniusz címû könyv, amely a 88 éves
Szántó Tibor teremtô mûvészetét irodalomtörténeti albumként tárja az olvasó elé.
– Mit jelent az Ön számára a betûk
világa?
– Az életet, a teljes életet. Azt jelenti, hogy szép életem volt.
– És az egyes betûk?

– Nagy esztétikai élményt, amelyben találkozik a kor és a költô szelleme. A könyvszeretô emberek ismerik az árnyékos antikvát és a vonalas – más néven groteszk – antikvát. Egyszer egy Ady-kötetet az
utóbbival akartak szedni, és én ezt
merényletnek éreztem a költô szellemével szemben. Hiszen a groteszk antikva a Bauhaus találmánya,
Adyhoz pedig a szecesszió illik.
– Melyik könyve volt a legsikeresebb?
– Mindegyik siker volt. A Thomas
Mann-kötetek Thomas Mann-ul
szólaltak meg, Goethe a klasszicizmus nyelvén. Mindig arra törekedtem, hogy ôk szólítsák meg az olvasókat, ezért az alkotó lelkébôl, a
mûvekbôl indultam ki.
– Milyennek találja a mai könyveket?
– Hát milyenek a mai könyvek?
Jellegtelenek, érdektelenek, mert a
kultúra, az irodalom elvesztette régi
szerepét. Nincs új Weöres, ô volt az
utolsó, utána elvágták a költészet
fonalát. A mai költôk nem játszanak az emberi lélek húrjain olyan
érzékeny affinitással, mint Weöres,
Arany, Vörösmarty. A mai könyveknek nincsen hangzása, mert nin-

A Libri Könyvpalotában ünnepelték Szántó Tibor születésnapját, és új könyvének
megjelenését. Az eseményen Göncz Árpád, volt köztársasági elnök is köszöntötte az
ünnepeltet. A képen Bart István, Göncz Árpád, Szántó Tibor és Kôszeghy Péter

casso erotikus rajzgyûjteményét.
Soha nem adta vissza… Nekem
Torgyán se írhatja elô, mit hogyan
tervezzek. Az viszont kétségtelen,
hogy a Betûgéniusz címû kötetbôl
200 oldalt ki kellett hagyni, mert
kevés volt a pénz. Így maradt ki a
japán, a kínai, a héber irodalom,
egész Kelet-Európa irodalma. És
nem tudom, lesz-e valaha pénz a
teljes kiadásra. Reménykedem, azzal a paradoxonnal a szívemben,
hogy a kommunisták minden mûvészeti ágat eltapostak, de a könyvet engedték eljutni az olvasóhoz.
Nyissa ki azt a Károlyi Gáspár-Bibliát, amelynek borítóján a feszületet Asszonyi Tamás tervezte! Érzi?
Minden lapjáról árad az isteni
szellem. Mert el tudtam fogadtatni, hogy a Biblia az egyetemes kultúra része. És megjelent 28 ezer
példányban!
– Mit gondol a betû jövôjérôl?
– Bizakodom, hogy az újgazdagok – a mai parvenük – fiai közelebb kerülnek a kultúrához, mint a
szüleik, akiknek a még nagyobb villáig ér fel a fantáziájuk. Találok biztató jeleket. Amikor megnéztem az
Életvonat címû francia filmet a Mûvész moziban, csupa fiatal ember
vett körül, az én 52 éves, építész fiam is öreg manó volt közöttük.
Radnóti ma is a fiatalság költôje, bár
a kor nem tart igényt költészetére.
Nekem ô a szívügyem, kevesen tudják, hogy együtt imádkoztunk a bori táborban. Aztán ô hazaindult…
Késôbb a felesége megtalálta a kabátzsebében a noteszt, én pedig
azonnal elterveztem a hasonmás kiadást. Borból hazahoztam magammal egy darabot a szögesdrót kerítésbôl. Egyik felét a hófehér bôr alá
tettem, amelyik Radnóti kötetét borítja. Olyan, mint egy hófödte táj,
amelyen átdereng a kerítés.

csen összhangzat a tartalom és a
forma között. Pedig lehetne, csak
ezzel senki nem törôdik. Ez a világ
nem kedvez a kultúrának, és én
nem szeretem ezt a mai világot.
Amelyben a könyvnél sokkal fontosabb, hogy ki milyen autón jár, és
aki nagyon gazdag, az inkább repülôgépet vesz magának. Könyvet
nem nagyon.
– Kényszerült-e valaha is arra, hogy
olyan könyvet tervezzen, amelynek szellemiségét idegennek érezte?
– Számtalan könyvet terveztem a
Helikon, az Akadémia, a Szépirodalmi, a Gondolat, a Kossuth kiadók számára. A Kossuthnál egyszer megbíztak Kádár János beszédeinek gyûjteményével. Ezt mély
tisztelettel, de mint meggyôzôdésemmel ellentéteset, visszautasítottam. Én is, mint minden tisztességes alkotómûvész, magyarnak
éreztem magam, és nem szimpatizálhattam a Nagy Imrét kivégeztetô Kádár Jánossal. A szívem a szociáldemokratákhoz húzott, de onnan, mint polgári elemet, eltávolítottak. Késôbb, amikor ugyanazok
az emberek visszahívtak, nem is
értettem, ôk hogyan gondolják,
hogy visszatérek. De a kor, a politika nem csak ilyen közvetlenül
irányítja a kultúrát. A kommunizmus azt hirdette magáról, hogy a
legkorszerûbb világnézet, de láttuk, mit tett: a költészetet bezárták, a képzômûvészet nemzeti kiállítócsarnokait sematikus tárgyakkal zsúfolták tele. Egyszer alkalmam volt megtekinteni Kállai
Gyula magángyûjteményét. Mind
szedett-vedett vacak, értéktelen
holmi. Ortutay Gyula pedig –
egyébként nagy kultúrájú ember –
az erotikus képeket és a még erotikusabb, durva könyveket gyûjtötte. Egyszer kölcsönkérte tôlem Pi-
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– Hol van a mûvészi alkotás határa?
– Én még most is, nyomorékon
is dolgozom, többek között a bibliai jelkép-lexikonon, és tavasszal
lesz a 20. századi magyar költôk
festményportréinak bemutatója,
amelyeket javaslatomra Kárpáti
Éva készített.
– Ha nem a betûknek szentelte volna
az életét, mi mással foglalkozott volna?
Akkor is ugyanaz az igényesség vezette
volna, mint könyvtervezôként?
– Az csak szakmai legenda, hogy
zokogó és káromkodó nyomdászok
szegélyezték az utamat! A KárolyiBibliát csak rotációs gépen lehetett
nyomtatni, és Háromszéki Pál a békéscsabai Kner Nyomdában azt
mondta nekem: „Tiborkám, bármilyen ôrültséget megcsinálok neked!” Imádta ô is a szép könyvet,
késôbb megalapította a Dürer
Nyomdát, a békéscsabai nyomdászat élén állt. Nevéhez fûzôdik az
ókori görög, latin költészet kiadása,
a Mikszáth-, a Babits költôi sorozat,
a Csehov-, a Hemingway-sorozat…
– Mi lett vele?
– Agyrákban meghalt. Szétfúrta az
opportunista konzervativizmus…
Én építész szerettem volna lenni, de
anyámat, testvéremet kellett eltartanom. Ezért lettem inas egy nyomdában, és annyira megszerettem a
betûket, hogy egy év múlva már írásaim jelentek meg a Typográfiában.
A betû örökkévaló, soha nem szûnik meg, és hiába a tévé, a számítógép, a könyv örökké megmarad. A
vers is élni fog, és kedves barátaim –
Keresztúry Dezsô, Illyés Gyula,
Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Vészi
Endre – emlékére április 6-ára, a
születésnapomra jelenteti meg a
Kner Múzeum a „Szántó Tibor barátai” címû kötetet.
Szikora Katalin
Fotó: Libri Kft.

A

MEGKÉRDEZTE
a kortárs cseh irodalmat az
Európa Könyvkiadó közvetítette, illetve nyomon kísérte.
– Hol adták át a díjat?
– A cseh nagykövetségen,
maga a cseh kulturális miniszter, Pavel Dostál tisztelt
meg azzal, hogy személyesen
nyújtotta át ezt a díjat, és a
díjátadáson ott volt a magyar
kulturális miniszter, Rockenbauer Zoltán is. Ezt az alkalmat meg is ragadtam arra,
hogy köszönôbeszédemben
elmondjam, jövô évben a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az Európa Könyvkiadó négy kiadvánnyal a
kortárs cseh irodalmat állítja
könyvfesztiváli programjai
fókuszába, ahogyan idén tavasszal a lengyel irodalomra
esett a hangsúly.
– A díj átadásakor mit mondott a cseh kulturális miniszter?
– A beszédbôl kiderült, a
díjra azért tartottak méltónak
bennünket, mert a cseh irodalom élô és már nem élô

Osztovits Leventét
Miért kaptak cseh kitüntetést?
■ Az Artis Bohemiae Amicis
díjat idén ôsszel az Európa
Könyvkiadó kapta meg, arról
kérdeztük Osztovits Leventét, az
Európa Könyvkiadó igazgatóját, hogy miért kapták ezt?
– A cseh kultúra külföldi
terjesztéséért adják ezt a kitüntetést. Ezt a cseh kulturális minisztérium ebben az évben alapította, és az Európa
Könyvkiadó a második olyan
kitüntetett, amelyik ebben a
díjban részesült. El kell mondani, hogy az elsô egy kiváló
cseh mûvész, Svoboda professzor, aki már harminc éve
terjeszti a cseh kultúrát külföldön, a világ egyik legjobb
díszlet- és jelmeztervezôje,
szcenikusa, aki a londoni Covent Gardentôl a párizsi

Odeonon át Bayreuthig és
Salzburgig, de Magyarországon is tervezett már díszleteket. Ô volt az elsô személy,
aki ebben a kitüntetésben részesült. Tehát itt nemcsak arról van szó, hogy külföldi intézmények vagy személyek
kapják, hanem olyan cseh
mûvészek és szervezetek,
amelyek a cseh kultúra külföldi terjesztéséért és megszerettetéséért igen sokat tettek.
– Eszerint a díjjal az Európa
Könyvkiadó tevékenységét ismerte el a cseh kulturális minisztérium.
– A díjat a cseh mûvek magyarországi megjelentetéséért, és azért a viszonylagos
rendszerességért
kaptuk,
amellyel az elmúlt tíz évben

klasszikusait jelentetjük meg,
mint Hrabal, Kundera, Skvorecky, valamint azoknak a viszonylag fiatalabb és kevésbé
ismert íróknak a mûveit,
mint Klíma, Sabach.
– Ez a kulturális szempontból
jelentôs kiadói program gazdaságilag milyen eredményekkel jár?
Üzletileg jó program-e a cseh irodalom kiadása?
– Hrabal és Kundera biztosan. A többiek kiadása nem
tekinthetô „jó üzletnek”,
olyan értelemben, hogy nyerni rajtuk nem lehet, legfeljebb veszíteni, de kiadásuk az
Európa Könyvkiadó presztízséhez hozzátartozik, és minden egyes új cseh szerzôt abban a reményben adunk ki,
hogy sikert fog aratni, és ez a
siker megnyitja további mûvei elôtt az utat, így a további mûvek már nemcsak erkölcsi, hanem másfajta nyereséget is fognak eredményezni.

Különleges kiadvány
a Helikon Kiadótól
Fénnyel írott
történelem
Magyarország
fotókrónikája
1845–2000
6250 Ft
A kötet a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti
Fényképtárának gyûjteményébôl
válogatott
mintegy 300 fotográfiát
tartalmazó reprezentatív
fényképalbum, mely a
magyar fotográfiának a
nagyközönség elôtt eddig ismeretlen, legkiválóbb alkotásai felsorakoztatásával bemutatja a
modern Magyarország
történelmét, és egyben a magyar fényképészet történetét is
az 1840-es évektôl az ezredfordulóig.

Szabó Lajos:
TRÓPUS-SZUBTRÓPUSI GYÜMÖLCSÉS ÉLVEZETI NÖVÉNYEK
A könyv írója hosszabb idôt töltött trópusi-szubtrópusi területeken. Az ott végzett kutató-oktató
munkája és megfigyelései alapján íródott a könyv.
Ismertetésre kerülnek a legfontosabb trópusi-szubtrópusi gyümölcsök (banán, citrusfélék, ananász,
mangó, dinnyefa, licsi szilva, avokádó stb.), élvezeti növények (kávé, tea, kakaó stb.). Az ismertetô
kiterjed a növény biológiájára, beltartalmi értékeire, felhasználhatóságára, agrotechnikára, néhány
recept ismertetésére.
A könyv megrendelhetô:
– STUDIUM Kiadó, 4400 Nyíregyháza, Szentgyörgyi u.17.
– Szabó Lajos
Szent István Egyetem Trópusi-Szubtrópusi Mg-i Tanszék
2103 Gödöllô, Pf. 303

A kötetben közölt fotók eddig még sehol nem jelentek meg.
A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál (1053 Budapest,
Papnövelde utca 8.), telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga
Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon,
valamint megvásárolható a Helikon Könyvesházban: Budapest
VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.
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(m. j.)

– Annyi valóságalapja mindenképpen, hogy tizennégy
éves koromig Battonyán éltem – akkor nagyközség volt,
ma város. A Szövetek falun
játszódó, az én gyermek-, illetve serdülôkoromnál 10–15
évvel korábbra datált történet,
ami csak egy-egy fejezet szintjén van lineáris módon elbeszélve, és ott sem mindig úgy.
A mû asszociatív elemekre
épült, ami lehetôvé tette számomra a térbeli és idôbeli játékot, ugyanakkor erôsen kötött formát eredményezett. Ez
a technika, illetve a történet
helyszíne, tematikája, vagy
például a hármas szám kitüntetett szerepe együtt próbál
visszautalni az élôbeszédre, a
mese, az elbeszélés valamikori funkciójára. A rövid novellákból egy regény kerekedik
ki, a szó szoros értelmében,
hiszen – bizonyos áttételeket
követôen – a történet a végére önmagába fordul vissza.

„Kis” magyar
történetek
Kiss Ottó keserédes groteszkjei
a vidéki életrôl
Ülök, olvasom a Soperla-ház történetét az ÉS-ben néhány hete,
és furcsa borzongás lesz úrrá rajtam. Valahogy idôtlen ez a hiedelmekkel, csodákkal és varázslattal átszôtt történet. Persze nem
áll egyedül. Egyre nô azon fiatal írók száma, akik a vidéki élet
mindennapjait, meghökkentôen sokszínû világát mesés módon jelenítik meg írásaikban. A Gyulán élô Kiss Ottó eddigi könyvei
ebbe a sajátos világba vezetnek.
– Akármilyen unalmas kérdésnek
tûnik, meg kell kérdezzelek a kezdetekrôl, hogyan indult az írói pályád, mi motivált, amikor nekifogtál és tollat ragadtál a kezedbe,
vagy írógép/számítógép elé ültél?
– Versekkel kezdtem én is,
mint a ma már inkább csak
prózaíróként ismert szerzôk közül többen. Valószínû, ezek a
szövegek nem voltak igazán jók
és/vagy karakteresek, mindenesetre sikeresen elkerülték az országos publicitást, ha megjelent
is közülük néhány itt-ott, a Ligetben vagy késôbb az ÉS-ben.
Közel egy évtizedes szünet
után, amelynek elsô öt évét hetilapszerkesztôként töltöttem
el, három-négy éve, harminchárom évesen, a Békés Megyei
Napnál, napilapos újságíróként
kezdtem prózaírásba, már számítógéppel felszerelve.
– Eddigi munkáid alapján inkább prózai alkatnak tûnsz.
Hogy alakul nálad a próza és líra
viszonya, melyik nehezebb, vagy
könnyebb, melyik mit jelent számodra, melyikben tudod kifejezni
jobban önmagad?
– Azt hiszem, a Szövetek címû
kisregényen, de még néhány
novellán is érezhetô a „lírai elôélet” hatása, amit én nem tartok mindenáron üldözendô
cselekedetnek. Tulajdonképpen ugyanazt írom most is,
mint a versekben, csak más eszközökkel, és talán – a próza sajátosságaiból következôen – az
üzenet dekódolója számára
most egyértelmûbb, mit is akarok. A próza könnyebben befogadható nyelvi forma.

– Általában a vidéki élet mindennapjait dolgozod bele írásaidba, kicsit nosztalgikus, kicsit groteszk, kicsit ironikus formában.
Beszélnél a témaválasztásaidról,
munkamódszeredrôl?

„ A vidéki élethelyzetek, sorsok
sokszor önmagukban is abszurdak,
nekem tehát, kis túlzással szólva,
nincs más dolgom, mint ezeket az
élethelyzeteket figyelni... ”
– A vidéki lét számomra
adott, hiszen ott nôttem fel, és
ma is egy kisvárosban élek.
Többnyire ebbe a környezetbe
teremtem és ott mozgatom,
beszéltetem a figuráimat. A vidéki élethelyzetek, sorsok sokszor önmagukban is abszurdak, nekem tehát, kis túlzással
szólva, nincs más dolgom,
mint ezeket az élethelyzeteket
figyelni és olyan formába tenni, hogy megmutathatóak legyenek. Persze ez nem könynyû, sokszor heroikus küzdelmet folytatok a számítógéppel
a minél jobb végeredményért.
Azt hiszem, adottság és persze
beállítottság nálam a groteszk,
illetve az ironikus látás- és beszédmód.
– A Szövetek megírására mi
inspirált, a nevelôintézeti környezetbe helyezett történetnek volt-e
valamilyen valóságalapja? Érdemesnek, érdekesnek tartod beszélni róla?

Sokáig dolgozott bennem ez
a szöveg, nem hagyott békén,
pályáztam persze ösztöndíjakra, hogy megírhassam, de sosem kerültem a kiválasztottak
közé. Végül elkezdtem, két év
kellett, mire éjszakánként és
szabadságaim ideje alatt sikerült papírra tennem. Csak az
tudhatja, mekkora volt ez a
munka, aki napilapos újságírás mellett próbált már regényt írni.
– A Visszafelé hull a hóban gyerekverseket adtál közre. Volt valamilyen konkrét személy, aki ihlette
ezeket, akinek írtad, vagy milyen
módon keletkeztek? Egyáltalán
miért tartja fontosnak egy fiatalember, hogy gyermekverseket adjon közre?
– A könyv gyerekhangra
komponált versekbôl szervezett történet. Feleségem, gyermekem még nincs, és a versek
sem afféle gyerekszáj-történetek vagy talált szövegek. Hu-
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szonévesen írtam ôket, de még
ma is elkövetek egyet-egyet,
mert szeretem és természetesen vállalom ôket.
– A kortársak közük kikkel érzel
szellemi, írói hasonlóságot, melyik
körrel – ha van ilyen – tartod leginkább a kapcsolatot?
– Sokat köszönhetek Dérczy
Péternek az ÉS-nél, tulajdonképpen ô indított el a prózaírói pályán a Szövetek fejezeteinek közlésével. De jelentek
meg részletek a Holmiban és a
Kortársban is. A Jelenkort és
az Alföldet fontos, szellemi értelemben hozzám közel álló
mûhelyeknek tartom, napi
kapcsolat pedig a Békéscsabán
megjelenô Bárkához köt, év
eleje óta magam is a társadalmi
szerkesztôbizottság tagja vagyok. A hazai írók közül Darvasi, Esterházy, Nádas, Háy János, Závada, Parti Nagy, Kertész Imre, Tar, Térey, Bartis
Attila könyveit szeretem, de
nagyon várom például Varró
Dániel, Király Levente, Grecsó
Krisztián, Cserna-Szabó András, Karafiáth Orsolya új köteteit is, hozzájuk személyes
kapcsolat és többükhöz barátság fûz.
– Írásaidból élsz, vagy mással is
foglalkozol?
– Tanári, újságírói és mûvelôdésszervezôi
végzettségem
van, de jelenleg szellemi szabadfoglalkozásúként az írásaimból próbálok megélni.
Anyagilag ez elég reménytelen
vállalkozás, mégis, úgy érzem,
ezt kell csinálnom.
Szénási Zsófia

A Kairosz Kiadó ajánlata
Étienne Gilson
A középkori filozófia szelleme
kb. 600 oldal, 3800 Ft
„...a tizenkilencedik század mindent káoszban hagyott, ezért olyan fontos a huszadik század számára a tomizmus: talán
visszaadja nekünk a kozmoszt.”
(Chesterton)
A világszerte ismert francia neotomista
filozófus és filozófiatörténész a középkori gondolkodás egyik legkiválóbb szakér-

tôje. Legfontosabb mûve, A középkori
filozófia szelleme elôször 1932-ben jelent meg, azóta több nyelvre lefordították. Nem kronologikus sorrendet követve tekinti át a középkori bölcselet történetét, hanem témakörök szerint csoportosítva tárgyalja annak legfontosabb
problémáit.

Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2/B Telefon/fax: 359-9825

A KISS JÓZSEF KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA
Kôszeghy Elemér

Megrendelhetô, megvásárolható:
Kiss József Könyvkiadó
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703

Magyarországi ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig
Reprint kiadás

A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.

Ára 5800 Ft, 5 példánytól 4930 Ft/példány

A Helikon Kiadó
ajánlata
Csányi Vilmos
Makovecz Benjamin

A kentaur természetrajza
3600 Ft

A természetkutató szerzô és a grafikusmûvész a
kentaur élettanát, viselkedését és ökológiáját
fejti ki a képeskönyvben, a kentaur eredete és
általános leírása után
részletes, ábrákkal illusztrált bemutatása következik e különös állatember funkcionális anatómiájának, izomzatának, testtájékainak, belsô szerveinek. Megismerhetjük a kentaur táplálkozási szokásait, szaporodását és a különleges kentaurnyelvet is.
A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál (1053 Budapest,
Papnövelde utca 8.), telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga
Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon,
valamint megvásárolható a Helikon Könyvesházban: Budapest
VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.
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A Széphalom
Könyvmûhely újdonságai
FRANCISKA VAN VLOTEN:
KEGYETLEN-SZÉP ÖRÖKSÉG
(A GÓTH MÛVÉSZCSALÁD
TÖRTÉNETE)
(képzômûvészeti album és mongráfia),
162 o., színes és ff. képmellékletekkel, 2200 Ft
A méltatlanul elfeledett, 1914-ben Nagybányáról Hollandiába telepedett Góth
Móric és családja festészetét mutatja be
az album.
SODRÓDÓ EMBERISÉG
ESSZÉK VÁRKONYI NÁNDOR AZ
ÖTÖDIK EMBER CÍMÛ MÛVÉRÔL
(esszékötet)
B/5, ragasztott kartonkötésben, kb. 180 o.,
várható ár: 1100 Ft
A kötet a hasonló címmel megrendezett
konferencián elhangzott elôadásokat adja
közre.
RYSZARD KAPUSCINSKI:
ÉBEN
(riportesszék Afrikából) 312 o.,
A/5, ragasztott kartonkötésben, 1500 Ft
Az Ében tudósításai nem egyszerû riportok: szépirodalmi értékû esszék, amelyek
lenyûgözôen izgalmas képet rajzolnak az
afrikai országokról
MENEKÜLT-RAPSZÓDIA
(LENGYELEK MAGYARORSZÁGON
1939–1945)
Szerkesztette Szenyán Erzsébet és Jan Stolarski, 632 o., B/5, cérnafûzött, mûbôr kötésben,
színes és ff. képmelléklettel, 3500 Ft
A visszaemlékezésekbôl és a színes fotómellékletbôl lenyûgözô történelmi dokumentumai bontakoznak ki az egykori
mintegy 65 000 lengyel katonai és polgári
menekült sorsának.
Széphalom Könyvmûhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
T./Fax: 351-0593

EMBER ÉS GONDOLAT

Agárdi Péterrel
beszélget

Nádor Tamás
Látszatra naiv ember, olyanféle, aki még nem adta fel küszködését az utópisztikus ideákkal. Holott csak következetes: bizonyos
eszmények jegyében elképzelt egy igazságosabb világot, amelynek
vágyát eme heroikus és rettenetes kísérlet szörnyû bûnei közepette is próbálta tisztességesen képviselni. S a nagy összeomlás, a változásokkal együttjáró új remények és gyûlölségek, szabadságmozdulatok és régi-új rabságok, önárulások és önszédítések idôszakában sem hajlandó megtagadni azt, aminek gyökerei a huszadik
századnál sokkal mélyebbre nyúlnak: a baloldaliságot, a történelmünkben annyi hiteles elôdöt felmutató liberális gondolkodást.
Ritka kivételként: a veretes konzervatív értékeket is szemléletébe
fogva. Esélyt adna a normális közéletre sok efféle naivitás.
– Adva volt egy eszmerendszer,
gondolkodásmód és illúzióháló,
amelyben ön is élt. Sokkszerûen érték a változások, vagy fokozatosan jutott a felismeréshez, hogy
amiben hitt, annak vége?
– A baloldaliság, a szocializmus értékelveihez kötôdô, a
marxizmus ihletését magán
hordozó gondolatrendszer
számomra sokáig nem volt illúzió. Elkötelezettje voltam az
államszocialista politikának,
amely ebbôl törvényszerûen
fakadt, de ennek gyakorlatát
már jóval a változások elôtt
sok belsô tépelôdéssel, vívódással éltem meg. S ma sem
akarom átfesteni a múltamat:
bíztam abban, hogy elképzelhetô a szocializmusnak egy demokratikus, értékelvû, pluralisztikus változata. S hogy nem
feltétlenül a rekapitalizációnak, a piac mindent eluraló
mechanizmusának kell korrigálnia azt, ami az államszocializmusban rossz volt. Ám ez
az elképzelésem, vágyam nem
teljesült. Ha utópisztikus akarnék lenni, azt mondanám: az
én életemben. De persze, ami
1989–90-ben történt, sok
szempontból váratlan volt
nemcsak számomra, hanem az
akkori ellenzékiek számára is.
– Úgy kell ezt értenem, ahogyan
sokan mondták: a szocializmusnak
nem az elméletével, hanem a gyakorlatával volt baj? No de, talán
épp ez szülte a messianisztikus vélekedésekkel vegyes „jövôbe nézést”, a
fanatizmust csiholó illúziókat...

– A jelzett politikai síktól elválasztom a szocializmus gondolatiságát, hiszen a gondolkodástörténetben ez éppúgy nem
vadonatúj, mint, mondjuk, a
kereszténység, a nemzet, vagy
a szabadság értékelve. Ezek az
emberi gondolkodásnak olyan
alapelemei, alapértékei, amelyek az idôk során megmaradtak, gazdagodtak, tovább élnek. Az viszont tény, hogy
ezekre építve, rájuk hivatkozva
afféle intézmények, politikai
rendszerek jöttek létre és mûködtek is a maguk módján,
amelyek gyalázatosan kompromittálták ezen értékeket. És
nincs mentség sem az inkvizícióra, sem a nacionalizmus jegyében létrehozott totalitárius
diktatúrák tömeggyilkosságaira, sem a a liberalizmus, a civilizálás, vagy a szabadságelv jegyében indiánokat, feketéket
lemészárló hódítók, gyarmatosítók, sem a szocializmus eszméinek nevében elkövetett
iszonyatos bûnökre. Ám e bûnök éppúgy nem kérdôjelezhetik meg a baloldaliság, a szocializmus értékelvét, ahogyan
például az inkvizíció borzalmai sem annullálhatják a kereszténység múlhatatlan értékeit. S ahogyan ma a katolicizmus legfelsô fórumai képesek
elhatárolódni az egykori brutalitásoktól, szörnyûségektôl,
ahogy a liberalizmus képes bevallani, miféle irtózatos cselekedeteket követtek a szabadságelv, a nemzet gondolatának

meggyalázásával, hiszem, hogy
a szocializmus, a baloldaliság
még értékteremtésre képes.
Csak hát, miután nemrég történt, hogy húsunkba mart az
összeomlott rendszer összes
kínja, még nagyon nehéz eljutni eme értékvilág történeti,
mûvelôdéstörténeti megítéléséhez. A szerecsenmosdatás, az
önkompenzálás, illetve az ab
ovo elítélés, gyûlölködés persze nem segíthet ebben, csak a
higgadt, bölcs vizsgálat vezethet új esélyteremtéshez. Ekképpen ezen hagyaték még
megtermékenyítô lehet.
– Köztudomású: ön mûködött
többek között az MSZMP KB
alosztályvezetôjeként, a Magyar
Rádió alelnökeként, az MR Közalapítvány Kuratóriumának elnökeként, tudományos fômunkatársa a Lukács György Archívumnak, professzor a pécsi egyetemen. És számos egyéb publikációja után nemrég több kötetes
mûvelôdéstörténeti szöveggyûjteményt állított össze. A legkülönbözôbb értékeket társítva, mintegy önokulásul is?
– Ami velem, személy szerint
megesett: hiteim, tévhiteim, illúzióim, okulásaim, kinevezéseim, eltávolíttatásaim története természetesen jelentéktelen
epizódja, anekdotikus eleme
mindannak, ami itt, mondjuk,
az elmúlt negyedszázadban
történt. A Magyar Rádió alelnökeként – tudván tudva,
hogy napjaim meg vannak
számlálva – arra törekedtem,
hogy a rendszerváltás kezdeti
idôszakát az intézmény viszonylag kevés kínnal és vitathatatlan értékeinek megôrzésével vészelje át. Az említett kuratórium élén, immár egészen
más történelmi helyzetben
azon igyekeztem, hogy – valóban önnön, hetvenes-nyolcvanas évekbeli tévedéseimbôl is
okulva – próbáljam valamiképp integrálni a legeltérôbb
véleményeket. És csakugyan
(eltekintve most egyéb önálló
tudományos igyekezeteimtôl):
túl az említett mûvelôdéstörténeti szöveggyûjtemény esetleges objektív oktatási hasznán,
ennek összeállítása számomra
személyes haszonnal is szolgált. Rendkívüli élmény és ta-
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nulság volt ugyanis saját elfogultságaimat és elkötelezettségeimet szembesíteni másokéval. Kivált, amikor nem csupán vállalt szellemi elôdeimmel találkoztam, hanem azokkal is, akiknek a gondolatisága
távol áll az enyémtôl. Hogy
csupán egyetlen példával éljek:
tisztelettel kellett adóznom
Klebelsberg Kunó minôségi
konzervativizmusának. S bár e
gondolatrendszer számos tételét igyekszem szakszerûen vitatni, megfogott az, ahogyan
ez a kivételes képességû államférfi a Trianon utáni helyzetben a maga értékelvei szerint
képes volt komplex mûvelôdéspolitikát kiépíteni. Számos
más példát is említhetnék – ha
lehetek kissé narcisztikus –,
amely nemcsak tudományos,
kulturális értelemben volt számomra hasznos, de önismeretem erôsítésében is. Talán e
könyv olvasói szintén kedvet
kaphatnak eltérô értékek higgadt társítására.
– Torlódó múlt címû kötete József Attila munkásságához kínál
adalékokat. Talán azért vállalkozott erre is, mert a költô a legkülönbözôbb szemléletû olvasóknak
kínál támadási lehetôséget, illetve
kapaszkodót?
– A József Attila-jelenség érdekelt. A költô hatvan–hetven
éves recepciójának története. S
ennek jegyében az, ahogyan ô
képes volt befogadni, „magába
szippantani” a huszadik század
elsô felének szinte minden
meghatározó eszmei, erkölcsi,
mûvészi kihívását. S hogy ebbôl nem valamiféle eklektikus
életmû jött létre, hanem szuverén, klasszikus értékû gondolatiság és költészet. Szintézis és varázslatosan egyéni alkotás.
1930-ban József Attila így fogalmazott: „Nem szükséges, hogy
én írjak verset, de szükséges,
hogy vers írassék, különben
meggörbülne a világ gyémánttengelye.” Mert ô tudta: kultúra, mûvészet nélkül a homo sapiens, az emberiség mint societas nem képes azzá lenni, amivé
rendeltetett. Hiszen a kultúra, a
mûvészet legemberibb tulajdonságaink, az ember társadalmi létének lényegéhez tartozik.
Ez a mi gyémánttengelyünk.

INTERJÚFORGÁCS

A most leköszönô köztársasági elnökkel egyetlenegyszer,
beiktatása után nem sokkal
találkoztam.
Kolléganôm
Göncz Árpádot korábban,
még írószövetségi elnök korában, Bécsi úti lakásán kereste
fel. Az amphiteátrumközeli
furcsa, nagy épületben, ahol
Orbán Ottó is lakott. Ennek
a háznak az íróátlaga tehát
más bérkaszárnyákéhoz képest kifejezetten kedvezônek
volt mondható. Munkatársam lelkendezve mesélt interjúalanya egyszerûségérôl, természetes beszédmódjáról.

Régi barátként fogadta, új barátként váltak el.
Göncz Árpád már a Magyar
Köztársaság elnöke volt, amikor
magam is interjút kértem tôle.
De nem ebben a minôségében,
mert valahogy engem az elnökök s effélék sosem érdekeltek.
Könyve jelent meg akkoriban, s
jó lett volna beszélgetni róla.
Valami fôintézôtôl idôpontot
kértem, s kaptam is hamarosan.
Nem voltam és nem is vagyok
az a kifejezett parlamentjáró,
így kissé szorongva adtam papírjaimat a más idôkre emlékeztetô kapuôrnek, és nem éppen

Honthy Hanna módján kapaszkodtam föl a teátrális országházi lépcsôkön. Egyszóval, aki látott, rögtön tudhatta, ez a figura nem ide való.
Hatalmas terem volt már az
elnök elôszobája is. Hebegtem
valamit, egy bennfentes rám
dördült: várjon! Elôkotortam
útiszatyromból jókora vezetékes magnómat. A biztonság
kedvéért ezt-azt állítgatva rajta,
mert hát – enyhén szólva –
nem vagyok mûszaki zseni.
Tüstént ott termett az iménti
marcona (utóbb megtudtam:
régi bútordarab, megszokta az
elhárító pokrócmodort). – Hát
ez meg micsoda? – csattan fel.
– Magnó – mondtam riadtan.
– Vezetékes? – kérdezte vészjóslóan. – Hát mit képzel,
majd konnektort keresgélünk

K

net szót nem tenném zárójelbe, ahogy ô; a mûvészet kommunikáció, a kommunikáció
mindig üzenetet közvetít, így
az én esztétikámban az üzenet
maga is esztétikai kategória –
de ez elméleti kérdés; ne menjünk bele. „Szabó filmjének
van egy alaptévedése: egy dolog, hogy nem lehet, nem szabad letagadni senkinek, hon-

gyilkosoknak, a fasisztáknak,
a rasszistáknak akart megfelelni egész életében; horthysta,
antiszemita, keresztény magyar urak és katonatisztek közé vágyott, hozzájuk akart
asszimilálódni: és ennek a koronája ez a szó szerint vérfagyasztó jelenet, mely egyáltalán nem fölemelô, bár a szívem vérzik érte (mert én meg-

Göncz Árpád és a
magnetofon

edves régi kollégám,
Bernáth László, akit én
leginkább filmkritikusként ismertem és szerettem
meg, mert rendszerint jó
ügyek mellett állt ki, azt írja,
hogy Szabó István filmje, A
napfény íze, jó pillanatban érkezett a magyar közönség elé,
mert „a kérdés (amit a film
taglal) már hosszú idô óta a levegôben lógott: a zsidók asszimilálódásának helyzete Magyarországon.” Bizony, jó
hosszú ideje, legalább kétszáz
éve, ha nem régebben. Én is
csak úgy gellerbôl merészkedtem beszélni a kérdésrôl: a Sikátor hôse, a Makra hôse is
nyilvánvalóan kisebbségi sorsú, közvetlen közegében idegen, és a küzdelemben, hogy
azonosuljon azokkal, akikkel
azonosíthatatlan, el is bukik
mindkettô; és csak a nyolcvanas években mertem nyíltan
és a saját sorsomon keresztül
megközelíteni a témát. A Zakariás, az én elsô, igazi asszimilációs regényem, kilencvenre lett kész. (I. kiad. 1990,
Magvetô; II. kiad. 1996, Máyer Könyvek)
Bernáth László ezúttal azonban nem filmkritikusként lép
föl, nem a film esztétikai megoldásait elemzi (arra csak egy
nem igazán lelkes félmondatot szán), Bernáth a film üzenetével vitatkozik. Én az üze-

Kertész Ákos
Azonosulni – de kivel?!
nan jött. (…) Önazonosságunk azonban sokkal inkább
abból ered, mivé lettünk, mit
csináltunk magunkból. (…)
…amikor kardvívó hôse
agyonvereti, megfagyasztja
magát (…) nem akar más lenni, mint amivé valójában lett:
magyarrá, vallástalanná, tisztté és olimpiai bajnokká.”
Hát nem! És itt van Bernáth
alaptévedése. Ez a Sors Iván
(vagy hogy hívják: a vívó) miért akar magyarrá lenni? Talán nem az? Nem volt eddig
is az? Nem, ô azokkal akar
azonosulni, akik kétségbe
vonták a magyarságát, akik ôt
megalázták, meggyalázták,
akik halálra ítélték a véreit,
Európa többi zsidóját; ô a

értem ôt, mert magam is megküzdöttem ezekkel a démonokkal), tudom, hogy megérdemli. Ezt érdemli, aki gyilkosokkal azonosul! Az vagy áldozat lesz, vagy gyilkos, és
úgy pusztul el, hogy még önmagát is elveszíti.
Ez a hülye névmagyarosítás,
a szép Sonnenscheinrôl a
rosszhangzású és baljós Sorsra
valószínûleg
tökéletlenül
mûködô szimbólum; ez zavarhatta meg Bernáthot.
(Egyébként, tudjuk, a Sonnenschein is parancsra fölvett
név.) Ha én belekontárkodhattam volna a forgatókönyvbe, a hivatalban játszódó jelenet nem néma, és a totálra
nem vágok rá narrációt (kü-
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magának? Szedje a cókmóját,
aztán itt se volt!
Ekkor lépett ki dolgozótermébôl Göncz Árpád.
– Hát te vagy az, Tamás? Elnézést a várakoztatásért. Mi a baj?
Elmondtam. Karon fogott.
– Csak ennyi? Gyere, majd
keresünk.
Mire összeszedtem a motyómat, már négykézláb kutatta a
konnektort. Percek teltek el, de
megtalálta.
– Megvan. No, gyere, kérdezz...
Aztán beszélgettünk. Valamit akkor kezdtem sejteni a civil társadalomról. Egy elképzelt világról, amelyben bárki
bárkivel kezet foghat. És senkinek sem kell félnie.
Vagy tíz év telt el azóta.
Nádor Tamás
lönben sem szeretem a narrációt: mûfajellenes). A hivatalnoknô azt kérdezné: De miért
pont Sonnenschein? – Mert
ez a család régi neve. – De
nem lehetne valami… – Nem.
A nagymama is úgy halt meg
mint Sonnenschein Valéria.
(Ez sem jó, mert szájbarágós,
de talán érezteti, hogy szerintem ebben a névvisszavételben hol van a hangsúly…)
Snitt. Jöhet a totál, és semmi
narráció. Nem mondják el: látom, hogy boldog, fölszabadult, hogy táncol, hogy a nap
is másképp süt, ragyognak a
fények (a Sutyi megcsinálja!),
még az autók is táncolnak az
úttesten… Ennyi. És én köszönöm Szabó Pistának, hogy
megteremtette nekem ezt a
nagymamát, aki csakugyan a
legfontosabb. Aki a hûség, a
tisztesség, az emberség, az
igazság ebben az elmebeteg
században, attól a pillanattól
kezdve, hogy a vörös hajával,
mint csöppnyi lány a családban megjelenik, a lázadásával,
hogy el meri csábítani az unokabátyját, és amikor az méltatlanná válik a szerelmére, van
mersze, a hagyományokkal
dacolva, elhagyni; Sonnenschein Vali tiszta, mint a természet, egészen a halála pillanatáig…
A nagymamát imádom! A
többi duma…

OLVASÓSZEMÜVEG

„Ottlikozni” – mértékkel
és mérték nélkül
■ Ha egy íróból ige lesz, az már
valamiféle ígérete a halhatatlanságnak. „Ottlikozni” – ez Tandori Dezsô szócsináló leleménye. Hogy bekerül-e az egész
társadalom által használt szókincsbe, ma még nem tudható,
de tény, hogy maga a kifejezés
már megvan, és több értelemben is használható. Ottlikozik,
aki a szóban (pontosabban: az
igében) forgó írót olvassa. És
ottlikozik az is, aki Ottlikról
szóló írást olvas. Alighanem létezik egy elvontabb „ottlikozás”
is: egyfajta szellemi tartás, mérce
írástudók számára, akik az író
szimpla utánzásával sikertelenül
próbálkoznának (ahhoz az ô
formátuma is kéne!), de a minta
követésére, mai viszonyokra történô alkalmazására igenis lehet
esély. Kelecsényi László Ottlikmonográfiája, amely (egy picit
fellengzôsen) A szabadság enyhe
mámora címet viseli, az élet és a
pálya rajzából egyaránt ennek a
sajátos ottliki magatartásnak a
vonalát képes kibontani. Ezzel
is, meg az író megközelítésének
módszerével is szerencsésen elüt
mindazon monográfiáktól, melyeket az utóbbi években olvastam. Nem mintha Kelecsényi
nem rajongana az íróért, akirôl
ír. De ettôl még nem veszti el
arányérzékét, odaadás és mértéktartás nála nem oltja ki egymást. Igaz, megesik vele is, hogy
– tulajdonképpen jelentéktelen
részletek dolgában – elveti a
sulykot. Méltatja például Ottlikot, amiért ô „a Fehérvári utat
sosem nevezte Horthy Miklós
vagy Bartók Béla útnak”. Persze,
hogy nem nevezte egyiknek
sem, hiszen a Fehérvári út sosem volt azonos velük. Ez nem
érdem, ez csak hely- és tárgyismeretre vall. Az enyhén gyermekes dicsérgetés azonban mit
se számít egy olyan könyvben,
ahol a szerzô sokkal fontosabb
dolgokban nemhogy nem retusálja az etalonnak tartott alkotó
életét, hanem éppenséggel maga
ássa elô, teregeti ki elôttünk azt
az epizódot is, amivel amúgy
nincs mit dicsekedni. Kelecsé-

nyi szorgos nyomozói-filológusi munkával kideríti azt, amit
például a Varga–Patyi-féle, a népi írók munkásságának és holdudvaruk tevékenységének egészét feldolgozó bibliográfia sem
tud: nevezetesen, hogy 1939 tavaszán megjelent a Turul Szépmíves költôk és elbeszélôk antológiája, s benne egy Ottlik-novella. Bárki más, jó mai magyar
szokás szerint, ha rá is bukkan
egy ilyen leletre, éppenhogy eltitkolni igyekezett volna. Kelecsényi normális észjárásra valló
módon megírja és azt is hozzáteszi, hogy a kötet újabb kiadásából már eltüntették Ottlikot,
mint kakukktojást. Az író ettôl a
közjátéktól nem lesz sem kisebb, sem nagyobb, de Kelecsényi könyvének olvasója érezheti, hogy tényekrôl s nem legendákról tájékoztatják. És mert a
lényeges kérdésekben ilyen alapos és elfogulatlan, néhány apróbb tévesztése is könnyen megbocsáthatónak tûnik, az például, hogy bedôl egy (nem tudni,
ki által terjesztett) legendának,
mi szerint Evelyn Waugh Utolsó
látogatás címû, Ottlik által fordított regényét azonmód a zúzdába vitték volna... Nem lehet
igaz, hiszen a Magyar Nemzet
1948. március 7-én recenziót
közölt a megjelent könyvrôl.
Apróság az is, hogy az Ottlik által kényszerûen vállalt fordítások közül kimarad éppen az a
kettô, amelyik leginkább mutatja, mi mindenre vihette rá az
írót a megélhetés kényszere:
Howard Fast Névtelenek balladája címû regénye és egy fél-regény egy fél-írótól, aki inkább
volt professzionista békeharcos:
Wilson Villámok között címû
monstruma, Szinnai Tivadarral
társbérletben.
Nem udvariasságból írtam,
hogy e pár könnyûsúlyú lapszus
mit sem nyom a latban, ha közben Kelecsényi képes egy olyan
életrajzi momentumot föltárni,
melyben az ötvenes évek légköre mindenestôl benne van: arra
az esetre gondolok, amikor Ottlikot kuláklistára teszik, ahonnét

csak Vas István közbenjárására
veszik le. Azzal az értékeléssel
már inkább volna vitám, hogy
csupán „rövid ideig tartó pünkösdi királyság” lett volna az
1957-tel kezdôdô idôszak, melyben Ottliknak három éven belül
két könyve, elsô novelláskötete
és fômûve, az Iskola a határon is
megjelent. Már maga a három
év is jelzi, hogy másról volt itt
szó, de jelzi ugyanezt, hogy
ezekben az években jut nyilvánossághoz Pilinszky, Mándy,
Nemes Nagy Ágnes, Szabó
Magda, Rónay György, Kassák
Lajos és mások, akik nyolc évig
tartó légszomjban voltak kénytelenek élni.
Másféle taktikát próbált ki az
irodalompolitika: a teljes tiltás
helyett a megjelent mûvekrôl
utólag szedték le az ideológiai
keresztvizet, de ezt azért jóval
könnyebb volt elviselni, mint a
Révai-féle metódust. S bizony,
még a visszhangot illetôen sem
egészen áll, amit Kelecsényi
mond, mert például a Hajnali
háztetôkrôl nemcsak Rónay
György írt „egyidejû méltatást”,
hanem – tetszik, nem tetszik:
tény – az És már 1958. március
7-én, a kulturált tollú Halasi
Andor tollából közölt róla cikket, s ezt a Kortárstól az Esti
Hírlapig még további négy
„egyidejû” ismertetés követte a
lapokban. Ottlik persze korántsem került ezektôl arra a helyre
a köztudatban, amely megillette volna, de a nagy méltánytalanság mégis az volt, ahogy az
Iskola a határont fogadták a fentrôl vezényelt kritikusok. S ami
fájdalmas és megért volna egy
töprengést: elsôként mindjárt
az a Kéry László, aki annak idején, a Magyarok szerkesztôjeként Ottlikkal azonos értékrendet képviselt és pontosan tudhatta, mit mûvel, amikor megbélyegzi ezt a mûvet. Ez volt az
igazán szomorú, hogy nem botcsinálta, mûveletlen káderek,
funkcionáriusok átkozták ki az
Iskolá-t, hanem magasan kvalifikált intellektuelek. Számos késôbbi karriert alapoztak meg az
ekkori árulások. És ez lehetett
az a közeg, amelytôl Ottlikot az
undor is távol tartotta, nem csupán az, amit egyébként maga ír
le a BUDA lapjain, hogy hôse
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„félti, ezért halogatja, félti a
megírással tönkretenni élete jó
nyersanyagát...” Kelecsényi ott
van elemében, ahol a pszichológiai, egzisztenciális és filozofikus okok rétegeit fejti fel. Ezt a
bonyolult szövevényt érzékenyen és finoman képes szétszálazni és elemzéseit holmi akadémikusságtól azzal is megóvja,
hogy amikor a mûrôl szól, Ottlik jellemérôl beszél, s ahol az
írói életút stációit mutatja be,
ott mindig a mûvekrôl kapunk
fontos információkat. Gazdag,
sokszínû és tárgyilagos az Iskola
a határon keletkezés- és fogadtatástörténete. Kelecsényit a forró
és szenvedélyes olvasói élmény
sem tántoríthatja el attól, hogy
ne valami bölcs rezignációval
vegye tudomásul: minden író,
akibôl bálványt csinálnak,
elôbb-utóbb a bálványdöntés
aktusának is áldozatául esik.
Mintaszerûnek érzem, ahogy
indulatok helyett oknyomozó
érveléssel mutatja be a plágiumvád teljes képtelenségét, s az ezt
hangoztatók valószínû egyéni
motivációját. Meggyôzô, ahogy
a magát roppant nehezen megadó BUDA címû regényt elemzi s (számomra legalábbis) kulcsot adott a megfejtéshez ezzel
a megjegyzésével: „a BUDA
Ottlik Géza Finnegan’s Wakeje”. Empátiával ír Ottlikról, de
nem csak róla, s ezért szívesen
hiszem el neki, amit az író utóéletérôl mond. Kelecsényi
könyve ezzel a mértékadó mértéktartással tudott például engem rávenni arra, hogy felülvizsgáljam egyik korábbi véleményemet: újra elolvastam a
Hajónaplót és revideáltam, amit
gondoltam felôle. Ma már inkább úgy látom, ez a kései elbeszélés is bizonyítéka annak,
hogy Ottliknak a varázslat nemcsak egyetlenegyszer sikerült.
Kelecsényi László: A szabadság
enyhe mámora – Ottlik Géza életei
– Magvetô Kiadó, Bp. 2000, 321
old., 1490 Ft

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Bolgár Györgyöt
Bolgár György, a Pulitzer-emlékdíjas és
Táncsics-díjas újságíró, rádiós mûsorvezetô nevét valószínûleg minden politika
iránt érdeklôdô ember ismeri, New Yorkból küldött tudósításai, jelenleg pedig Beszéljük meg! címû mûsora egyszerre örvend nagy népszerûségnek és áll ugyanakkor örökös támadások, viharok kereszttüzében. Kevesebben tudják, hogy
Bolgár György elôbb költôként, majd novellák és regények írójaként tûnt fel még
a hetvenes évek közepén.
– A másodperc rései címû verseskönyve 1974-ben,
a Levéltitkok 1981-ben jelent meg. Mondanám,
hogy ez hagyományos indulás, de a mából visszanézve feltûnô, hogy mindkét kötet jóval közelebb áll
az ezredvég irodalmi ízléséhez, mint a hetvenes–
nyolcvanas évekéhez. A mindkettôben felbukkanó
Orbis Pictus-variációk például egyenesen posztmodern ötletet, technikát idéznek. Azt lehetett hinni,
hogy a Comenius-változatoknak lesz folytatásuk,
de nem lett. Nem is lesz már?
– Szeretném, ha lenne, mert bennem – pontosabban két kötetben szétszakítva, és a kettôben együtt is csak felében vagy harmadában –
maradt az Orbis Pictus-feleselés vagy parafrázis (Comenius Látható Világát, tárgy- és fogalommagyarázatait akartam szembesíteni a mi
látható világunkkal), aminek az volt az oka,
hogy a két verseskötetem megjelenése között
hét év telt el, ma sem tudom megmondani,
miért. Valahol útközben pedig elveszett az
Orbis Pictus fonala (vagy a kedvem). Lehet,
hogy ez is egyike lesz soha meg nem valósított
terveimnek, amelyek pedig szépen sorakoznak
a fejemben, mint például a New York-i fotóimra készített (és készítendô) versesköteté.
Mindenesetre én még bízom. (Magamban?)
– A költôi pályakezdést három prózakötet követte: 1983-ban a feltûnést keltett Néhanapló, 1987ben a bájos (bár ifjúságinak csak idézôjelesen nevezhetô) A tett halála címû regény, s ugyanebben az évben a Férfi és nôi dolgok könyve. Utóbbiban novella, kisregény, színdarab, mint azonos téma: nemzedéke életérzésének, közérzetének variációi. Ez a villódzóan sokszínû próza se jelentkezett azóta. Az
Ön írói ihlete vagy vénája netán a rendszerváltás
sodrásának áldozata?
– Nem a rendszerváltás a bûnös, hanem én.
Illetve az, hogy miután 1987-ben egyszerre két
könyvem is megjelent, 1988-ban a Magyar Rádióban – amely akkor is a munkahelyem volt –
felajánlották, hogy menjek ki Amerikába tudósítónak. Tisztában voltam azzal, hogy a tudósítói munka mellett írni reménytelen, de ilyen lehetôséget az ember egyszer kap az életben,
ezért úgy éreztem, hogy nem tehetem meg sem
magammal, sem a családommal, hogy ne fogadjak el egy ilyen állást. Négy év New York
után aztán csak annyi idôt kértem (magamban)
magamnak, hogy megírjam az Amerikáról szóló könyveimet – az egyik a New York Times-ról

szólt, a másik, amelyiket a feleségemmel együtt
írtunk, a legsikeresebb és akkoriban nálunk
még jobbára ismeretlen amerikai magyarok karrierjének tanulságairól –, aztán pedig jöhet végre megint a szépirodalom. Csakhogy akkor már
valóban beleszólt az életembe, ha nem is a
rendszerváltás, de a politika. 1994-ben 128 kollégámmal együtt kirúgtak a Rádióból, és bár
azonnal kaptam állást, az életem addigi menete felborult. Igaz, akkor azt hittem, kiadói emberként sokkal könnyebb lesz majd írnom, de
ez illúziónak bizonyult, mint ahogy a Helikontól visszatérve a Rádióhoz sem tudtam kiszabadulni a bûvös rádiós, újságírói körbôl, legalábbis nem annyira, hogy függetleníteni tudjam magam a körülöttem zajló eseményektôl.
– Egy fontos mondat jut eszembe Páros és páratlan címû novellájából: „Ne ringassuk magunkat
abba az illúzióba, hogy a dolgok kimondása egyenesen elvezet a dolgok megváltozásához”. Önre vonatkoztatva ez vajon nem azt jelenti, hogy 1989
óta, amióta „a dolgok kimondhatók”, méghozzá
áttétel nélkül, direkten is, azért nem ír prózát és verset, mert a dolgok megváltoztatásának illúziójában
él? Vagy ez csak félreérthetô látszat?
– Kétségtelen, hogy a hetvenes, nyolcvanas
években az is vonzott az irodalomhoz meg az
irodalmi publicisztikához, hogy ott lehetett írni olyasmirôl, amit az ember érzett, gondolt,
de nyilvánosan nem mondhatott ki. De ha
csak ez lökött volna ebbe a világba, akkor a
politikai lóláb nagyon kilógott volna például
a verseimbôl, márpedig nem hiszem, hogy ez
történt. Az is igaz, hogy a rendszerváltás bekövetkezése óta az irodalom ázsiója csökkent, az
olvasók egy része elfordult az irodalomtól, az
írókra néhány kivételtôl eltekintve nemigen figyelnek oda, ám ettôl még megpróbálkozhatnék azzal, hogy a kevesek és a legjobbak közé
kerüljek. És elôbb-utóbb meg is teszem, mert
szívesen kimondom (és kiírom) ugyan a véleményemet, de azért jóval kevésbé izgat, hogy
milyen a kormány, mint hogy milyen az élet.
– A legmélyebb kulturális bessz idején, 1994–95ben Ön a Helikon Kiadó igazgatója volt, s egy külsôre is igen szép könyvsorozat keretében a legérdekesebb élô írókat, egyebek közt Spiró Györgyöt, Orbán
Ottót, Fodor Andrást, Esterházy Pétert, segített
nyilvánossághoz. A sorozat és az Ön igazgatói
megbízatása egyik napról a másikra megszûnt. Ön
hogyan élte meg ezt? Elmondható-e ma már, hogy
mi történt?
– Akkor is elmondható lett volna, ha bárkit érdekel, de a lényeg a következô. 1994–95 könyvkiadási szempontból a legrosszabb idôszak volt
az elmúlt évtizedben. A korábban ki nem adott
szenzációk már lefutottak, a hirtelen szabadság
már nem adott lendületet a kiadóknak és az olvasóknak, a Bokros-csomag körüli másfél év pedig – párosulva a magyar állapotoktól független
hatalmas világpiaci papírár-emelkedéssel – kifejezetten megsorozta a már anyagilag amúgy is
megroggyant magyar vásárlókat. Ilyen körülmények között azt találtam ki, hogy megpróbálom
megnyerni a kiadónak az élô magyar irodalom
legnevesebb szerzôit, a kiadó tulajdonosa ugyan-
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is jelentôs pénzt helyezett kilátásba (nem nekem,
hanem a kiadónak) annak reményében, hogy sikerül majd a céget talpraállítani. Néhány szerzô
igent is mondott, de a sorozat kiteljesedéséhez és
a Helikon arculatának megváltoztatásához kellett volna még néhány év. A külsôre is szép sorozat anyagilag komoly veszteséget okozott. Talán, ha akkor a tulajdonos hajlandó annyi pénzt
áldozni a kiadóra, mint amennyit megígért, ki lehetett volna húzni addig, amíg ismét meg nem
kezdôdött egy kis fellendülés a könyvpiacon. De
hogy önkritikus is legyek: nem voltam könyvszakember és ma sem vagyok az.
– Beszéljük meg! címû rádiómûsora, melynek
anyagából a Magvetô most frissen adott ki egy kötetnyit, állandóan borzolja az ORTT, meg mindenféle „magyarságminimum”-méricskélô testületek kedélyét. Vajon támadóinak, vagy egyszerûen csak a
betelefonálóknak szól-e és miként értendô az alcím,
mely szerint ez – „csak egy rádiómûsor”?
– Nemcsak bírálóimnak, hanem a mûsor híveinek, sôt magamnak is szól, mert néha az az
érzésem, hogy nagyobb jelentôséget tulajdonítunk egy mûsornak, mint amennyit az valójában jelent. Sosem gondoltam volna, hogy egy
rádiómûsorral ekkora visszhangot és ekkora indulatokat lehet kelteni, és hogy sokan bátornak
tartanak egyszerûen azért, mert alkalmat adok
ismeretlen embereknek, hogy politikáról, közéletrôl beszéljenek a nagy nyilvánosság elôtt.
Ezzel a kötettel tehát magamnak is, másoknak
is meg akartam magyarázni, hogy mitôl, miért
és hogyan kavarognak az indulatok a Beszéljük
meg! körül, amely „csak egy rádiómûsor”. Épp
ezért a könyvben nemcsak mûsorrészletek olvashatók, hanem botrányok, panaszok, kínos
esetek leírása, körüljárása, a mûsorvezetô dilemmáinak bemutatása, szóval mindaz, ami
egy ilyen mûsort beszédtémává tesz.
– Adott-e önmagának akár idôben, akár a demokrácia egy bizonyos érettségére vonatkozó határidôt, ameddig csak közszereplôként, publicistaként
van jelen, s amelyen túl ismét engedi szóhoz jutni a
költô, a szépíró Bolgár Györgyöt is?
– Hogyne. A határidô holnap van, miközben azért már elkezdtem egy regényt, félig
készen van egy verseskötetem, elkészült egy
színdarabom, de holnap aztán igazán nekilátok minden olyasminek, ami fontosabb, értelmesebb, érdekesebb, mint mondjuk egy
újságcikk. Csak az a baj, hogy mindennap
holnap van, és így sosem szegem meg a magamnak szabott határidôket. Úgyhogy legyen
holnapután.

M A G YA R R Á D I Ó , B U D A P E S T

HANGRÖGZÍTÔ

A turkológia atyja
Liptay Katalin, mûsorvezetô:
– A dunaszerdahelyi Lilium
Kiadó jelentette meg a város
nagy szülöttének, a turkológia atyjának, Vámbéry Árminnnak az útleírását: Dervisruhában Közép-Ázsián át.
Csáji László Koppány, Kelet-kutató: – Dervisruhába
öltözött és mint kolduló dervis járta be Közép-Ázsiát. Ehhez két képesség kellett, az
egyik az, hogy képes volt a
végtelen lemondásra, szegénységre, a viszontagságokat eltûrte, a másik pedig az,
hogy olyan empatikus készséggel rendelkezzen, ami elegendô ahhoz, hogy a helyi
közösségek befogadják, támogassák, megfelelô információkkal lássák el. E helyi
közösségek tagjainak a segítségével tudjon ezer és ezer kilométert az ismeretlenben
utazni. Ahogyan Kôrösi Csoma Sándort a tibetológia atyjának szokás emlegetni, úgy
Vámbéry Ármint nyugodtan
mondhatjuk a turkológia atyjának. És azt lehet mondani,
Magyarországon még mindig
kevésbé elismert tudós, mint
amennyire elismert külföldön. Az angol királynô, a
francia és német uralkodó
versengtek a kegyeiért.
Marton Éva: – Attól izgalmas talán ez az út, hogy még az
orosz hódítás elôtt tette meg. Tehát az utolsó pillanatban láthatta azokat a területeket, amelyeket aztán valamikor a ’60-as
években elfoglalnak az oroszok.
Cs. L. K.: – Pontosan. És
éppen ezért aztán megválasztják a Times Magazin
szakértôjének, a Deutsche
Allgemeine Zeitung szakértôjének, többek között a Pallas
Lexikon szakértôjének a századfordulón. Az ô tudományos teljesítménye szerte a
világon olyan visszhangra talál, ami akkoriban magyar tudós számára nagyon nehezen
adódhatott. Igen speciális területrôl, igen nagy viszontagságok vállalása árán nagyon pontos, hiteles és ob-

jektív információkat tudott
hozni. Ráadásul úgy, hogy
nem kívülállóként, hanem
úgy, mintha ô is a helyi közösségbe tartozó ember lenne, egy olyan dervis, aki belülrôl látja és a belsô szokásokat is le tudja írni. Nem pedig mint egy ún. civilizált
utazó, aki kívülrôl, akár pontos nagyítóval is, de nagyítóval szemléli mintegy a bogárvilágot.

szélgetésekbôl, a személyes
kapcsolatból, hogy ô európai.
És eltitkolták. Még a helyi
emberek is, mert olyan szimpátiát keltett bennük, olyan
szent életû embernek tartották, hogy inkább eltitkolták,
hogy európai, nehogy azok,
akik kevésbé ismerik vagy
csak felszínesen ismerik,
azoknál „lebukjon”.
M. É.: – Egy nagyon szegény
dunaszerdahelyi kisfiú, akit
alig tudnak fölnevelni, ráadásul az egyik lábára sántít is egy
gyerekkori betegségbôl kifolyólag, hogyan tesz szert ilyen tu-

„Oly földrôl térek vissza,
ahol a hallgatózás szemtelenségnek, a kérdés véteknek és a
jegyezgetés halálos bûnnek
tartatik” – írta Vámbéry könyvének elsô, angol kiadásában.
Mindez nem befolyásolta különösebben, ô bizony rendületlenül hallgatózott, kérdezett, jegyzetelt. Példaképe lehet mai elhivatottaknak.
M. É.: – Ezek a közösségek
mennyire tudták az ô európaiságát, mennyire kellett álcáznia magát?
Cs. L. K.: – Közössége válogatta, hiszen Közép-Ázsiában voltak olyan fejedelemségek, szultánságok, ahol az európaiakat végtelenül utálták.
Mert úgy érezték, ezek az idegen hódítók minket el akarnak kapni, és akik bejönnek,
azok vagy kémek vagy informátorok. Éppen ezért nagyon
komolyan álcáznia kellett
Vámbérynak is az európaiságát. Nemegyszer leírja egyébként ebben a könyvben is,
hogy abban a karavánban például, amelyikkel utazik, abban tudták egy idô után a be-

dásra, a nyelvek ismeretére és
egyáltalán arra, hogy elinduljon ezekre az utakra?
Cs. L. K.: – Húszéves korára tanult meg nagyon jól törökül. Kiutazott Konstantinápolyba, egy barátjánál lakott, majd egy gazdag törököt tanított francia nyelvre.
Az ô kutatásai azon alapultak, hogy igen jó nyelvérzékkel volt megáldva, húszéves
korára több nyelven nagyon
jól beszélt, ezek közül a franciát, a latint és a törököt lehetne kiemelni. A konstantinápolyi évek voltak, amelyek
elültették benne azt a gondolatot, hogy van keresnivalónk
Törökországban. Egyébként
a törökök között ez akkor

15

sem volt különleges, egy teljesen általános gondolkodásmód volt, hogy a nyolcadik
török törzs a magyar, és éppen ezért írták azt Mátyás királynak, II. Lajosnak, hogy
mi egy vérbôl valók vagyunk,
miért harcolnánk egymás ellen. Ez a gondolat a törökökben folyamatosan, végig
megvolt, annak ellenére,
hogy elhurcolták közben janicsárnak pár száz éven át az
ifjainkat.
M. É.: – Szintén utazik,
könyve is jelent meg...
Cs. L. K.: – Meglepô, hogy
mennyire kevéssé változott a
világ az utóbbi százötven évben. Amikor elkezdünk töprengeni azon, vajon mi lehetett a 19. századi utazásoknak
a nagy veszélye, mit sorolunk
fel: helyi háborúk, villongások, rablók, hatalmas távolságok, amit gyalog kellett leküzdeni, betegségek. Ha belegondolunk, ezek egytôl-egyig a mai utazókat is sújtják.
De ennek is megvan a szépsége. Amikor az ember megismerkedik mondjuk egy olyan
falubeli emberrel, aki nem ismeri a kereket, nem ismeri a
kerámiát. Ha szellemi és társadalmi kultúráját nézzük,
akkor egy bronzkori faluközösségi állapotban él. Ennek
ugyanúgy megvan a romantikája, hiszen gyakorlatilag egy
idôutazást él át az ember a
20. század végén, a 21. század küszöbén.
M. É.: – Mi hajtja az embert?
Cs. L. K.: – Két dolog, szerintem. Az egyik az elhivatottság, hogy az ember hírt
hozzon, hozzátegyen valamit
a tudásunkhoz az emberiségrôl, a különbözô népekrôl. A
másik pedig a kíváncsiság, vajon létezik-e az a társadalom,
ahol az emberek boldogabban élnek, mint nálunk. Az
ember keres, kutat, kíváncsian nézelôdik és rádöbben arra, hogy ugyanúgy boldognak lehet lenni itt is, ott is.
Nem ez a különbség a társadalmak között.
(Elhangzott az Irodalmi Újság
2000. október 14-i adásában.
Szerkesztô: Jósvai Lídia.)
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keménytáblás, 1690 Ft)
Doby János: Szikrányi öröklét
(Válogatott versek, A/5, 180 o., keménytáblás, 990 Ft)
Méhes Károly: A másik táj
(Versek 1996–2000., A/5, 68 o., keménytáblás, 690 Ft)
Tüskés Tibor: Az exponált idô
(Kisesszék alkotó- és kortársakról, AN/20, 156 o., 110 fotó,
keménytáblás, 1500 Ft)
Kovács Lajos: A pécsi bohémvilág a századfordulón
(AN/20, 160 o., keménytáblás, 70 fotó, 1590 Ft)
Szatyor Miklós: Európa denevérei
(B/5, 146 o., 20 f-f., és 45 színes fotó, 35 térkép és táblázat,
keménytáblás, 2500 Ft)
Szirtes Gábor: A millenniumi Pécs
(AN/20, 96 o., 100 fotó, keménytáblás, második utánnyomás, 1300 Ft)

Aula Kiadó, 1092 Budapest, Közraktár u. 2/b., telefon: 216-4180

A BALASSI KIADÓ ÚJDONSÁGAI
Szószék és csatatér
Politikusi naplók és
visszaemlékezések 1848–1849-bôl
A kötet 1848–1849 hatalmas
napló- és emlékirat-irodalmából
ad válogatást. A szerzôk között
van egyszerû képviselô, kormánybiztos és az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja. A
közzétett szövegek között van
napló, klasszikus visszaemlékezés, személyes emlékeket felidézô „történelmi tanulmány”, magánlevél, igazoló jelentés, haditörvényszéki védôirat, jellemrajz.
Sajtó alá rendezte: Hermann Róbert
B/5, 580 oldal, kartonált, 3200 Ft.
Balla Tibor:
A magyar királyi honvédlovasság
1868–1914
A mû a korszakban sokak által
magyar nemzeti haderônek tekintett magyar királyi honvédség második fegyverneme, az európai hírû és színvonalú lovasság 1868–1914 közötti történetét összegzi új megközelítésben.
A máshol nem látható felvételekkel is illusztrált kötet egyaránt számot tarthat a kutatók, a szélesebb
olvasóközönség, a huszár hagyományôrzôk, sôt a ló és a lósport
szerelmeseinek érdeklôdésére.
B/5, kb. 200 oldal, kartonált,
1500 Ft.
Mítoszok és vallások Kínában
A Sinológia Mûhely sorozat
Mint mindenhol a világban, a kí-

nai kultúrában is fontos szerepet
játszanak a mítoszok, így a kötet
a csillagmítoszok kialakulásának
és a kínaiak hagyományos túlvilághitének magyarázatával kezdôdik. Ezt követik a Kínában három vallásként elismert konfucianizmusról, taoizmusról és
buddhizmusról írt fejezetek.
B/5, kb. 200 oldal, kartonált,
1800 Ft.
Család
A Pax Romana Könyvek sorozat
A Magyar Pax Romana Fórum X.
kongresszusának témájául választotta a családot és a püspökkari dokumentumot. Szóba kerültek az
elváltak, a családtervezés, a cölibátus, a homoszexualitás kérdései.
B/5, kb. 150 oldal, kartonált,
1200 Ft.
Köblös József – Süttô Szilárd –
Szende Katalin:
Magyar békeszerzôdések
1000–1526
A könyv lapjain szoros idôrendben közel 60 békekötés dokumentumai sorakoznak. Sorra veszi a középkori magyar állam háborúit, és magyarul teszi közzé
az azokat lezáró szerzôdések teljes szövegét. Az eredeti latin szövegek fordítása így összegyûjtve
még nem látott napvilágot.
Kiadta: Jókai M. Városi Könyvtár,
Pápa, 287 oldal, Pápa, ára 2000 Ft.
A kötet csak a Balassi-boltokban
kapható.

A kötetek megvásárolhatók a kiadó boltjaiban:
Balassi Könyvesbolt: 1023 Margit utca 1. T/F: 212-0214.
Kis Magiszter Könyvesbolt: 1053 Magyar utca 40. T: 327-7796.
Kortárs Mûvészeti Könyvesbolt (Ludwig Múzeum)
1011 Budai Vár A. ép., T: 375-7533. Fax: 212-2534.
Terjesztési iroda: 1016 Attila út 20. T: 214-9673. Fax: 214-4627.

Keresse a könyvesboltokban vagy a kiadónál!
(7601 Pécs, Pf. 270, tel/fax: 72/213-379)
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Libri sikerlista

A Fókusz Könyváruház
sikerlistája

2000. október 20 – november 2.
A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások
számítógépes összesítése alapján

1.
2.
3.

2000. október 31.

Rowling, J. K.:
Harry Potter és a bölcsek köve
Animus Kiadó

Szépirodalmi könyvek:
1. Esterházy Péter: Harmonia caelestis (Magvetô Kiadó)
2. Moldova György: Európa hátsó udvara
(Urbis Kiadó)
3. Rowling, J. K.:
Harry Potter és az azkabani fogoly
(Animus Kiadó)
4. Faludy György:
Pokolbeli napjaim után
(Magyar Világ Kiadó)
5. Heller, David: A mennyország klassz hely
lenne, ha...
(Szukits Könyvkiadó)
6. Burges, Anthony: Gépnarancs
(Európa Könyvkiadó)
7. Márai Sándor: A négy évszak
(Helikon Kiadó)
8. Fitzgerald, F. Scott:
Az éj szelíd trónján
(Európa Könyvkiadó)
9. Christie, Agatha: Bûbájos gyilkosok (Európa Könyvkiadó
10. Merle, Robert: Francia história
(Európa Könyvkiadó)

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

4. Moldova György:
Európa hátsó udvara
I–II.
Urbis Kiadó
5. Ôszentsége,
a Dalai Láma:
Ôsi bölcsesség,
modern világ
Európa Könyvkiadó
6. Ôszentsége,
a Dalai Láma –
Cutler, Howard C.:
A boldogság
mûvészete
Trivium Kiadó
7. Golden, Arthur:
Egy gésa
emlékiratai
Trivium Kiadó
8. Iskolaválasztás
elôtt...2001
Fôvárosi Ifjúsági és
Pályaválasztási
Tanácsadó
9. Faludy György:
Pokolbeli napjaim
után
Magyar Világ Kiadó

10. Márai Sándor:
A négy évszak
Helikon Kiadó
11. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan
Ring 6. Kiadó
12. Esterházy Péter:
Harmonia
caelestis
Magvetô Kiadó
13. Domokos
Gábor–Kovács Ali
Ahmed:
Merénylet
Park Könyvkiadó
14. Wodehouse,
P. G.:
Hölgy a pácban
Geopen Könyvkiadó
15. Andrew,
Christopher –
Mitrohin, Vaszilij:
A Mitrohinarchívum
Gabó Könyvkiadó

16. Fielding, Helen:
Bridget Jones
naplója
Európa Könyvkiadó
17. Pease, Allan–
Pease, Barbara:
Miért nem képesek
többfelé figyelni a
férfiak, és miért nem
tudnak eligazodni
a térképen a nôk?
Fiesta Kiadó

Ismeretterjesztô könyvek:
1.
2.
3.
4.

18. Glatz Ferenc
(összeállítása):
A magyarok
krónikája
Magyar Könyvklub –
Officina Nova

5.
6.

19. Lovas István:
Jobbcsapott
Kairosz Kiadó

7.
8.

20. Kotler, Philip:
Kotler a
marketingrôl
Park Könyvkiadó

9..
10.

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

Irodalomtörténeti atlasz
(Cartographia)
Marx György: A marslakók érkezése (Akadémiai Kiadó)
Spanyol nyelvkönyv I.
(Nemzeti Tankönyvkiadó)
Soars, L. J.:
New Headway English Course Elementary
(Oxford)
Ôszentsége, a Dalai Láma–Cutler, H. C.:
A boldogság mûvészete
(Trivium Kiadó)
Ôszentsége, a Dalai Láma:
Ôsi bölcsesség, modern világ
(Európa Kiadó)
Kiss Sándorné Székely Ilona:
Japán nyelvtani összefoglaló
(Tárogató Kiadó)
Rowling, J. K.:
Harry Potter and the Prisener of Azkaban (Bloomsbury)
Andrew, Christopher–Mitrohin, Vaszilij:
A Mitrohin-archívum
(Talentum Kiadó)
Linux kezdôknek
(Computer Panoráma Kiadó)

„Mi a magyarázata annak, hogy az emberiség fejlôdése
eltérô sebességgel zajlott le a különbözô
kontinenseken?”

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

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

Jared Diamond:
Háborúk, járványok, technikák

„Mindenfélét, de nem mindent”

3600 Ft

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM

A

a Kódex Könyváruházban

idei utolsó száma:

december 14.

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!

Lapzárta:

november 30.
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A

A kedvelt sorozat
újabb kötete,
16 oldal színes
melléklettel
376 oldal, kötve 1250 Ft

A kis lelenclány
élettörténete
újabb kiadásban
152 oldal,
kötve 1200 Ft

AJÁNLATA

A válogatás
a költô
Ami a milliomosokat
Amikor a póniknak
születésének
illeti, a helyzet
írnak könyvet. A kötetet 200. évfordulójára
változatlan
Szántó Piroska
jelent meg.
160 oldal,
illusztrációi díszítik.
148 oldal,
kötve 1200 Ft
160 oldal, kötve 1200 Ft
kötve 990 Ft

A KÖTETEK MEGRENDELHETÔK:
HOLNAP KIADÓ 1111 Bp., Zenta u. 5. T/F: 466-6928, HOLIKON KÖNYVESBOLT 1111 Bp., Zenta u. 5., 209-4694,
TAN-TÁRS KÖNYVKERESKEDÉS 1072 Bp., Nyár u. 14. T/F: 322-9846

A CICERÓ KIADÓ AJÁNLATA

TINTA KÖNYVKIADÓ

Devecsery László:
ÜNNEPELÔ
Szokások, hagyományok, versek, mesék, dalok
Ill: Kalmár István, B/5, 204 oldal, kötve, kb. 1500 Ft
Válogatott mondókák, versek, népdalok és mesék gazdag gyûjteménye ünnepi készülôdéshez pedagógusoknak, szülôknek, gyerekeknek. Kottamelléklettel.
(Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, Balázs- és Gergely-nap, tavaszvárás, aratás, disznóölés, lucázás).

A MI NYELVÜNK
Íróink és költôink
a magyar nyelvrôl
Szerkesztette: Grétsy László
Kétszázhatvan magyar költônek és írónak négyszázhatvanöt olyan versét vagy prózai
mûbôl vett szemelvényét
adjuk közre, amely anyanyelvünkrôl szól, nyelvünk kifejezôerejét, gazdagságát méltatja.
A kötet a millennium tiszteletére jelent meg.
Ára 3950 Ft
Díszkiadása 25 000 Ft

Lewis Carroll:
ALICE CSODAORSZÁGBAN
Klasszikusok fiataloknak
Ill: Szecskó Tamás, B/5, 116 oldal, kötve 1490 Ft
A világhírû meseregény az angol fantasztikus irodalom kiemelkedô mûve. Képtelen helyzetek, csodás
cselekmények füzére, melynek ifjú hôse álomként éli
meg a kalandokat. Állatszereplôi is emberi módon viselkednek.

Rosie Rushton:
HOGY TEHETSZ VELEM ILYET, ANYU?
Öt tinédzser kacagtató viszontagságai
Tök jó könyvek
130x200 mm., 208 oldal fûzve kb. 1200 Ft
Az angol kisvárosban élô kamaszlányok és fiúk egymásba fonódó története akár Magyarországon is megeshetne. Szereplôit már két sikeres könyvbôl is megismerhettük. (Ne cirkuszolj, anyu!, Becsszavamra kinyúlok!)

MAGYAR
SZÓKINCSTÁR
Rokon értelmû szavak,
szólások és ellentétek
szótára.
A leggazdagabb magyar
szinonimaszótár.
25 000 címszó,
80 000 szinonima,
14 000 ellentét,
25 800 szólás, közmondás.
Egy év alatt öt kiadás!
CD-n is kapható!
Ára 4950 Ft

Vadnay László:
HACSEK ÉS SAJÓ
Vidám Könyvek
Ill: Zsoldos Vera, 125x200 mm, 232 oldal, fûzve,
kb. 1600 Ft
A pesti kabaré két legnépszerûbb figuráját még az
1920-as évek végén teremtette meg Vadnay, akit a páratlan népszerûség miatt a pesti humor nagymesterének neveztek el. A kötet gazdag válogatást nyújt ismert
és eddig ismeretlen Hacsek és Sajó jelenetekbôl, valamint ízelítôt Vadnay bohózataiból.

A kötetek megvásárolhatók a könyvesboltokban,
10% kedvezménnyel megrendelhetôk a kiadóban.
Tinta Könyvkiadó
1116 Budapest, Szatmárhegy u. 13.
Tel.: 208-5811, Fax: 208-3989.

A Ciceró könyveinek monopolterjesztôje: Talentum Kft.
(XIII., Gogol u. 17. T: 239-9141/203 mellék, Pópa Júlia).
A Falukönyv-Ciceró Kft. új telephelye:
XIII., Pozsonyi út 61. I. em.
T/F: 239-0180. E-mail: cicero@mail.matav. hu.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Magyar irodalom
Bächer Iván:
Elindulni három nôvel
Göncöl Kiadó
319 old., 1960 Ft
Elindulni, pláne valahová idôre menni három nôvel: nem
semmi. Férfipróbáló feladat.
Mert hát valakinek a harisnyáján mindig fut a szem, mindig
elkenôdik valamelyiknek a
sminkje, elromlik a frizurája. A
nôk bizony végtelen számú variációt ismernek a férfiak kifárasztására, idegeik tönkretételére. Rettenetesen nehéz velük
– ennél csak nélkülük nehezebb. Errôl szóló s ehhez hasonló írásokból áll Bächer
Iván új kötete. Legyen szó élô
vagy holt pályatársairól, kutyákról, utcákról, ételekrôl,
rossz és jó napokról, mindenrôl olyan közvetlen egyszerûséggel tud beszélni, s olyan érdekfeszítôen, mintha egy kiskocsmában, vagy egy meghitt
sarokba állított karosszékben,
netán egy konyhai hokedlin,
ott ülve mellettünk és „csak
úgy” mondaná. Talán ez a titka annak, hogy hiába nem érdekli egyik olvasóját a fôzés, a
másikat meg talán éppen az
irodalom, a harmadikat a kutyasétáltatás nehézségei, azokat is odaláncolja írásaihoz.
Mert az viszont jó, ahogyan
éppen ô és csakis ô tud beszélni az ilyesmirôl. Írói rafinéria
volna ebben? Ha igen, Bächer
valószínûleg letagadná. Ô is
épp olyan, mint mi, csak éppen észreveszi a dolgokat, szereti az embereket, kedveli a barátságos tárgyakat és képes elérni, hogy mi is így érezzünk.
Egyszerre megértô, bölcs és
ironikus, de képes fel is háborodni a világ elbunkósodása
miatt, lásd Radnótiné kutyájának történetérôl szóló írásait.
Az olvasó szégyenkezik a bûnösök helyett is. Bächer, csakúgy, mint mi, szomorúan nézi,
miként pusztul, tûnik el a régi,
megszokott Pest, ahol még
volt kedély és voltak hagyományosan jó helyek. Apróságokról ír, de ezekbôl végül is valami egész (ha tetszik: a Nagy
Egész) áll össze. A kötet végé-

re érve azt is megértjük, miért
annyira népszerûek Bächer írásai. Tud valamit, ami kevés
írót érdekel, s ami trükkökkel
nem pótolható. Korra és nemre való tekintet nélkül rólunk
szól és úgy szól, mint aki azt
akarja, hogy meg is értsék.
-a -a

lomásai, kivonat egy tudós életébôl címû mûve, a költô szerkesztésében és jegyzeteivel. A
kötet – amely a Gondolat Kiadó 1990-es szövegét vette alapul – Hárs Ernô bravúros fordításában röpíti magával az olvasót.
Sz. K.
Collen McCullough:
Trója éneke
Európa Könyvkiadó
551 oldal, 2500 Ft

Külföldi irodalom

Charles Baudelaire:
A mesterséges
mennyországok
Fekete Sas Kiadó,
235 oldal,1456 Ft
Mint tiltott csemegét, úgy veszi kézbe az olvasó Charles
Baudelaire lírai esszékötetét.
Tiltott, tehát még édesebb. E
két érzés hömpölyögteti végig
az olvasót a Mesterséges
mennyországokon, aki történetesen nem él sem hasissal, sem
ópiummal, de az örök kíváncsiság ördöge minden kísértô
alkalommal fölteszi a kérdést:
milyen lehet?
Baudelaire nemcsak tudta,
hanem le is tudta írni azt a mámort, azt az istenné való átlényegülést, amit következetesen nem nevez részegségnek –
fenntartva ezt a kifejezést a
„hagyományos” szerek közé
sorolt bor hatalmának. Olyan
érzékletesen tárja olvasói elé a
kegyelemteljes
boldogság
nyolcórányira nyújtott, élvezetes perceit, hogy józanul, pusztán egy kávé mellett is tökéletesen átélhetô az érzékek kitágulása, a gondolatok parttalan
áradása, a lényeg részletekben
való, tökéletes átélése.
Ennek a furcsa érzésnek –
amit csak óvatosan lehet jellemezni a társadalmi szóhasználatban és egyértelmû pejoratív
éllel használt kábítószerezés
kifejezéssel – számtalan megközelítésbôl fölvillanó képei
nem kérnek megértést az olvasótól, s ezzel fölmentik az erkölcsi állásfoglalás alól. Ezért
olvasható mámoros belefeledkezéssel irodalmi erényei miatt
Baudelaire önvallomása és a
korabeli angol szerzô, Thomas
de Quincey Egy ópiumevû val-

Az Odüsszeia kötelezô irodalom a mostanában sokak által
elavultnak ítélt általános iskolai jegyzékben. Az Íliász tanulmányozása és az egész görög
mitológia ismerete ajánlott
nemcsak a késôbbi líra és epika, de a képzômûvészet megértéséhez is.
Mit várhatunk, ha ifjúságunk
olvasni szeretô része is unalmasnak találja Jókait? A veretes szövegû Homérosz-könyvbôl még nehezebb kihámozni
a „sztorit”. Ezen hazai dilemmák közepette jön egy népszerû angol író, a Tövismadarak
szerzôje és Trója éneke címmel
a lehetô legolvasmányosabban
mutatja be új regényében a görög mitológiát. A tízéves ostrom meséjét „kicsit megcsavarintva, csipet iróniával fûszerezve, sok cukorral édesítve”
tálalja elénk. A magasztos hôsök esendô emberekké válnak:
Akhilleusz mulya, Hektor házsártos, Agamemnon pipogya. De mi, emberek alakítjuk
a cselekményt, s nem az olümposzi istenek.
Az érdekes megközelítésû regény bizonnyal jó szolgálatot
tesz annyiban, hogy a mitológia világát eddigi magas talapzatáról lehozza közénk.
(m. zs.)

Történelem
Sigrid-Maria Grössing:
Nôk fényárnyékban
Fekete Sas Kiadó
237 oldal, 1820 Ft
Az ismert osztrák írónô hat
történelemformáló asszony
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életét mutatja be egy-egy kisebb esszé keretében: nevezetesen Theodóra bizánci császárnô, Joséphine, Napóleon
elsô felesége, Elisabeth, osztrák fôhercegnô, Evita Perón,
Jacqueline Kennedy-Onassis,
és Lady Diana történetérôl
van szól.
Mind a hatukra érvényes,
hogy nem onnan indultak és
nem oda érkeztek, ahová elôre számítható lett volna, s
annyi más társuk esetében
törvényszerû is volt. Theodóra a gyermek-prostituált cirkuszi táncosnô, s hasonló ifjúkort megért 20. századi
társnôje nem a csatornában
végezték, hanem a bizánci
császári trónon, illetve Argentína elsô asszonyaként,
mint szent Evita, a reménység asszonya. Joséphine de
Beauharnais-vel sem a nyaktiló, vagy a nemi betegség
végzett, hanem Napóleon által elhagyott, de uralkodóktól körülrajongott császárnéként a tüdôgyulladás. Elisabeth fôhercegnô a császári
trónról mondott le egy rövidéletû szerelem kedvéért,
hogy késôbb szociáldemokrata lehessen, s mint Leopold
Petznek özvegye, mindenkitôl elhagyatva távozzon a világból. A viszonylag szegény
sorból jövô – nem futotta lótartásra a fôiskolai évek alatt
–, ám francia nemesi ôsökkel
büszkélkedô Jacqueline Bouvier az USA legnépszerûbb
First Lady-jeként John F.
Kennedy oldalán meghódította a világot, akár a bájos
Lady Diana az angol trónörökös oldalán, a különbség
csak annyi, hogy Jacqueline
megözvegyülve, Onassisnak
nyújtva a kezét olyan mésalliance-ot követ el, amelyet
nem bocsát meg a nagyérdemû, Dianát egy hasonlótól
tragikus balesete nemcsak
hogy megkíméli, de egyben
szentté is avatja.
Egyhez nem fér kétség: ezek
az asszonyok kivétel nélkül
hasznára váltak koruknak,
életük párja nem lett volna
azzá, aki volt, ha ôk másokkal élik le életüket. Munkálkodásuk nyoma eltörölhetetlenül fennmaradt. Mégsem

Az év sikerkönyvei a Sunbooks-nál

Akció!

Vujity Tvrtko –
Nógrádi Gergely:
Tizenkét pokoli történet
A könyv tizenkét fejezete a tv2
Pulitzer-emlékdíjas riporterének
kalandozásait mutatja be. Az olvasó – többek között – ellátogathat a még mindig sugárzó Csernobilba, az isten háta mögötti
Tatárföldre, a romániai lepratelepre és a háborús Szerbiába.
Megafilm Kft., 1990 Ft

Kepes András:
Kepes krónika – Történetek

Vámos Miklós:
Apák könyve

A Kepes krónika második kötete
a szerzô történeteit tartalmazza a
délszláv háborúból, az ôserdôbôl és a sarkvidékrôl, fényes palotákból és afrikai kunyhókból,
hindu, iszlám, keresztény és indián szentélyekbôl.
A kötetben Kepes András elsô
ízben vall önmagáról: magánéletérôl és betegségérôl.
Park Kiadó, 1590 Ft

Az Apák könyve családregény.
Tizenkét nemzedékrôl szól, legfôképp azok elsôszülötteirôl.
Háromszáz évnyi utazás a magyar térben és idôben, a magyar
történelemben és sorsban...
AbOvo Kiadó, 1950 Ft

karácsonyi
könyvcsomag akció
a Sunbooks-nál
újdonságokkal
és sok-sok ajándékkal!
További
információért
keresse területi
képviselôinket!
www.sunbooks.hu

www.sunbooks.hu – Minden nap könyv!
A viszonteladók, könyvtárak, iskolák rendelésüket a Sunbooks Kft. elektronikus könyvkereskedelmi rendszerén keresztül
adhatják fel: www.sunbooks.hu A könyveket 24 órán belül* üzletükbe szállítjuk – két darab feletti rendelés esetén
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A viszonteladók további kérdéseit a Sunbooks vevôszolgálata várja: 452-1777, 40/200-252. E-mail: info@sunbooks.hu
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A Librotrade Kft. ajánlja

Az Ab Ovo Kiadó 2000. év végi könyvei
Vámos Miklós: Apák könyve
1950 Ft
Az Apák könyve családregény. Tizenkét nemzedékrôl szól, legfôképp
azoknak elsôszülötteirôl, háromszáz
évnyi utazás a magyar térben és idôben, a magyar történelemben és sorsban, valamint a magyar nyelvben is,
hiszen az 1700-as években kezdôdô
história nyelve valamelyest igazodik
a cselekmény zsinórjához, azaz fokozatosan fiatalodik.

Donna Leon: Halál idegenben
fordító: Tandori Dezsô
1200 Ft
Egy napon Velence békés nyugalmát hátborzongató felfedezés borítja fel: egy férfi holttestét emelik ki a
csatornából.
Miközben a szerzô a fanyar humorú
Brunetti nyomozóval bogoztatja ki a
bonyodalmas bûntényt, Velence különös világának rejtelmeibe is elkalauzolja a krimirajongó olvasókat.

Jean Echenoz: Elmegyek
fordító: Szoboszlai Margit
1700 Ft
A váltakozó testi és lelki állapotban
szerencsétlenkedô fôhôs afféle modern kincskeresô, aki különb-különb
viszontagságok árán megszerzi, azután elveszíti az áhított mûtárgyakat,
s majdnem rámegy az élete is…
De semmi sem úgy történik, mint a
hagyományos bûnügyi regényekben,
mert a hôsök bemutatása és a mese
szépíróra vall, s a szerzô elnézô humora, pontos, világos, könnyed fogalmazása élményszámba megy. A
szerzô ezzel a regényével 1999-ben
Goncourt-díjat nyert.

Tandori Dezsô: Raszternyak
Egy másik párizsi regény
1780 Ft
Tandori elismeri a város hagyományos értékeit, de a rá jellemzô érzékenységgel számol be olyan jellegzetességekrôl, amelyeket a szokványos
világjáró általában nem észlel. A közismert Párizs-rajongókon kívül saját,
újabb kori kedvenc hôseit is felvonultatja. (M. de Staël, Artaud stb).
Benda Iván különös hangulatú képei
remekül tükrözik a szerzô Párizs-élményét.

John Steinbeck
The Grapes of Wrath
2388 Ft
George Mikes
How to be a Brit
3039 Ft
Joseph Heller
Now and Then
2387 Ft
Kurt Vonnegut
Breakfast of Champions
2388 Ft
Umberto Eco
The Name of the Rose
2475 Ft
George Orwell
Nineteen eighty-four
2279 Ft
Charlotte Brontë
The Complete Novels
7570 Ft
William Shakespeare The Complete Works
7570 Ft
Websters Unabbridged Dictionary (incl.CD-ROM) 22 733 Ft

A könyvek megrendelhetôk, illetve megvásárolhatók:
Librotrade Könyvrészleg, 1173 Budapest, Pesti út 237.
Tel.:258-14-63 Fax: 257-74-72, E-mail: books@librotrade.hu

Ab Ovo Kiadó, 1137 Budapest, Pozsonyi út 38.
Telefon: 329-0306, e-mail: kiado@abovo.hu
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KÖNYVAJÁNLÓ
tudok egyetérteni a szerzôvel
abban, hogy a történelem vetett hol fényt, hol árnyékot
rájuk. Közös vonás ebben a
hat asszonyban, hogy mindannyian szerelmesei, megszállottjai voltak a hatalomnak és a pénznek, ennek tudatos akarása ugyanolyan
meghatározó volt tragédiáikban, bukásukban, akárcsak
karizmatikus egyéniségük.
Nádra Valéria

Publicisztika

Antalóczy Zoltán:
A XX. század végjátéka
Kalangya Kft. – Ring Alapítvány, 578 l., 2350 Ft.
A már nem praktizáló orvosprofesszor esszéi több könyvben megjelentek már. Most
úgy szerkesztette egybe gondolatait, a vele készült interjúkat – sajnos, a forrás megjelölése nélkül –, hogy azok a
jövô iránt érzett aggodalmát
kiáltsák világgá. Kardiológusként, klinikaigazgatóként a
nagy elôdök hagyományait
követve az ember beteg testének meggyógyítására törekedett – ezért állt idegenül a
kérdés elôtt: kellenek-e menedzserek az egészségügyben?
Filozófusként pedig 1990 augusztusában megalapította az
Optimista Klubot, az 1919-es
szervezet, az Optimist International mintájára. Ez a két
tevékenysége jellemzi legjobban célját, a beteg ember és a
beteg társadalom gyógyítását,
az erkölcs nevében.
A kötet legizgalmasabb lapjai azok, amelyek a megélt
élet eseményeit idézik: 1956
forradalmi hónapjait és benne az orvosegyetemisták, a
pesti Szent Imre kollégium
cselekedeteit, a Táncsics Mihály egyetemi zászlóalj teljes
névjegyzékét. Minden indulat nélkül, tárgyilagosan meséli történeteit a zsidó gyerekek bújtatásáról és Nagy Imre orvosi kezelésérôl. Különösen érdekes
visszaemlékezése híres elôdjére, Haynal

Imrére, akinek nevét az a klinika vette föl, ahol Antalóczy Zoltán klinikaigazgatóként dolgozott. Róla is precíz
rajzot készít, és tisztelete sem
homályosítja el a legendás
belgyógyász alakjának emberi vonatkozásait. A sors furcsa fintora, hogy a kötet megjelenésének idejére a Haynal
Imre
Egészségtudományi
Egyetem is elhullott az
erôszakos egyetemi integráció mezején. Ami ellen már
csak a hagyomány tisztelete
nevében, csöndben lehet
protestálni az egyetlen lehetséges eszközzel, a tollal.
Sz. K.

Gazdaság

Todd G. Buchholz:
A gazdaságon innen és túl
Európa Könyvkiadó, Budapest,
360 oldal, 1900 Ft
A könyv alcíme (Közgazdasági gyorstalpaló) nem sok jót
ígér. Ezek után kit is döbbentene meg, hogy a szerzô Bevezetés álnéven mentegetôzésbe
kezd? Aztán persze kiderül,
hogy ez nem más, mint
Buchholz csele, amivel gyorsan utat tör szívünk (jelen
esetben inkább figyelmünk)
felé. Ez az elôszó kedves történeteken keresztül mutatja
be az „egyszerû emberek”
(azaz a nem szakmabeliek)
közgazdaságtanhoz fûzôdô,
enyhén szólva is ellentmondásos érzéseit. Nézzük meg
Buchholz egyik példáját,
amelyben Roosevelt elnök e
tárgyról való véleményét egy
matematikatanár szavaihoz
hasonlítja: „Szilárdan tartsatok ki amellett, hogy algebraórán semmit sem vagytok
hajlandóak felfogni. Biztosíthatlak benneteket, algebra a
való életben nem létezik.”
Nos, ezek után már csak dacból is nekivágunk a nagy kalandnak, azaz a közgazdaságtan rejtelmeiben való elmélyedésnek.
A könyv felépítése logikus
és könnyen átlátható. Öt fô

részbôl áll, az elsô témája a
legátfogóbb: a gazdaság általános mûködésérôl, a makroökonómiáról kapunk pontos
és árnyalt képet. Ebben a
részben a szerzô tisztáz minden olyan fogalmat, ami nélkül tényleg elvesznénk a továbbiakban. Olyan mindennap használt szavakat ír körül, mint a pénz, az infláció,
a munkanélküliségi ráta. Azt
hihetnénk, hogy ez felesleges
dolog, de miután elolvassuk
a rövid, ám annál frappánsabb fejezeteket, rájövünk,
hogy mindez mégis fontos.
Közben hétköznapi eseteken
szemléltetve
bepillantást
nyerünk a nagybankok mûködésébe is. A következô két
részben Buchholz a vállalkozások és háztartások napi
döntéseit vizsgálja, mint a
gazdaság tényleges mozgatórugóit. A Mikroökonómián
belül (többek között) az
árakról, a dömpingrôl, a hirdetések szerepérôl ír, a Nemzetközi színtéren belül pedig
az országok közötti kereskedelem szabályairól, a protekcionizmusról, a pénznemekrôl. Az ötödik rész pedig
nem más, mint egy közgazdaság-történeti útikönyv: a
merkantilistáktól
kezdve
Adam Smith-en át egészen a
huszadik század fôbb egyéniségeiig (Friedman, Keynes,
Hayek...).
Azt tehát láthatjuk, hogy
helytelen úgy állni e könyvhöz, hogy közben a Laár
pour Laár társulat szándékosan torzított dalszöveg-fordítását dúdolgatjuk („Pénz,
pénz, pénz, pénz, pénz,
pénz: szeretném, ha jómódú
lennék...”), viszont a figyelmes olvasás után jobban átlátjuk az életünket meghatározó gazdasági folyamatokat,
törvényszerûségeket, sôt –
ahogy maga a szerzô javasolja – koktélpartikon is villoghatunk tudásunkkal. És valljuk be, ez nem kevés. „A legtöbben úgy találják, a közgazdaságtan olyan, mint a
rossz bifsztek: száraz, szívós
és ízetlen. Könyvem egyik
célja, hogy egy kicsit átsüssem, megpuhítsam e rágós
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húst” – írja Buchholz a már
említett Bevezetésben. Nos, a
mû elolvasása után még én, a
megrögzött vegetáriánus is
bólogathatok: sikerült.
Karafiáth

Zene

Gregor Piatigorsky:
Csellóval a világ körül
Európa Könyvkiadó
323 oldal, 1800 Ft
Irodalomtávoli mûvészetek
képviselôinek élvezetes könyveit olvasva mindig elfog a
tamáskodás, hogy valóban a
könyvet jegyzô nagy név-e a
kötet szerzôje, vagy valaki
„négerként” megírta a általa
szóban elmesélt történetet.
Manapság a részleges polihisztorság tényét is nehezen
éri fel az elme. A hivatás is
szakma, és ha más területre
akarunk kalandozni, át kell
képezni magunkat, sugallják
a modern társadalom elvei.
Gregor Piatigorsky életrajza
esetében néhány oldal után
egyáltalán nem foglalkoztatott ez a kérdés. Nem lehet letenni a könyvet. Cselekménye több regényre is elegendô. Rejlik benne egy gyermekkor, amely a szegénységrôl
szól, de regél a terveinkkel való önfeledt találkozásról éppúgy, mint az éjszakai mulatókban végzett zenészi munkáról, a néma gyakorlásról és
a nôvér sorsa miatti apa–fiú
konfliktusról, mely oda vezetett, hogy Piatigorsky kisgyerekként a saját lábára állt. Aztán következnek a dolgos diákévek, a külföldi kurzusok, a
háború és a karrier.
Mindezt olyan élvezetesen,
oly friss mesélôkedvvel adja
elô a szerzô, hogy a könyv olvastatja magát. Különösen alkalmas lehet zenét kedvelô
nagyobbacska gyerekek gyakorlóidejének meghosszabbítására vagy bármelyikünk
számára kilátástalannak tetszô idôszakokban tantörténet gyanánt.
M. Zs.

ECCLESIA KIADÓ, Budapest

A Szent István Társulat újdonságai
Molnár Tamás: IGAZSÁG ÉS TÖRTÉNELEM
Molnár Tamás az egyik legjelentôsebb kortárs magyar filozófus. Ebben a gondolatgyûjteményében mintegy eszenciaként olvasható mindaz, amit az évtizedek során itthon és
külföldön publikált (szerkesztette és válogatta: Tóth Zoltán
József).
336 oldal, kötve, ára: 1700 Ft

Török–Legeza: A magyar egyház évezrede
H. Eimuth: A szektások gyermekei
L. de Wohl: Hôsök hôse (Don Juan d’Austria)
H. Boulard: Isten fiai, Isten leányai
Gyürki L.: Szentföldi zarándokutaim
H. Jedin: A zsinatok története
K. Ward: Isten, véletlen, szükségszerûség

Tomka Ferenc: AZ EGYHÁZ BÛNEI
Az elmúlt évben sokan és sokféleképp értékelték II. János
Pál pápa bocsánatkérését az egyház történelmi bûneiért.
Bár a Hittani Kongregáció kiadott egy értelmezô nyilatkozatot, mely általános irányelveket tartalmaz, emellett szükség van az említett történelmi események és folyamatok
konkrét kibontására is. Tomka Ferenc sorra veszi a legtöbbet emlegetett pontokat: a keresztes háborúkat, a zsidóüldözést, az inkvizíciót, az egyház szerepét a tudomány fejlôdésében, s megvilágítja, hogy bár az elkövetett bûnök valóban sajnálatosak, de az egyházban mindig voltak olyan
emberek, akik felemelték szavukat a vallásháborúk ellen,
voltak, akik életüket áldozták az igazságért – például a náci zsidóüldözés idején – és voltak papok, akik koruk leghaladóbb tudósai közé tartoztak.
64 oldal, fûzve, ára: 350 Ft

5946 Ft
920 Ft
1550 Ft
595 Ft
785 Ft
850 Ft
1300 Ft

Kodolányi János: BOLDOG MARGIT
Megejtô szépségû történelmi regény a tatárjárás korából.
464 oldal, fûzve, ára: 1800 Ft
Könyveink megrendelhetôk és megvásárolhatók:
Szent István Társulat
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1.

A könyvek kaphatók az ECCLESIA Kiadó címén:
1053 Budapest, Ferenciek tere 7–8.
Telefon: 317-3754, fax: 266-6099
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A SAXUM karácsonyi kínálat a
Nagy Képes Biblia 9800 Ft
Az Ó- és Újtestamentum teljes szövegével,
Michelangelo, Tintoretto, Veronese, El
Greco, Murillo és mások bibliai tárgyú festményeinek reprodukcióival jelenik meg.
960 oldal + 64 oldal színes melléklet
Adventi díszek 1380 Ft
Teremtsünk karácsonyi hangulatot a lakásban! Készítsünk a Sziget Kiadó könyvének
segítségével hívogató ajtódíszt, adventi
koszorút, fantáziadús karácsonyfadíszeket.
Fejjáték I–II. 3500 Ft
Szórakoztató és hasznos könyv a kvízjátékok dömpingje idején a 10 000 kérdést
és feleletet tartalmazó két kötet.
Segítségével próbára tehetjük tudásunkat,
de segítséget ad a mûveltségi játékokra való
felkészülésben is.
És várlak téged tudhatod 1480 Ft
Francia novellák a szerelemrôl
A vágyódó, a beteljesült vagy éppen a
reménytelen szerelmet ismerhetjük meg
Stendhal, Merimée, Maupassant, Colette,
Martin du Gard és Julien Green novelláiból.

SAXUM Könyv Kft. 1134 Budapest, Szabolcs u. 4., Telefon: 349-0773, 329-0801, Fax: 329-0801/105 m.

A NOVELLA KIADÓ KARÁCSONYI AJÁNLATA
I. B. Singer:
ARCFESTÉS
SZENVEDÉLY ÉS MÁS
64 oldal, 2990 Ft.
TÖRTÉNETEK
Ezzel a könyvvel elsôFordította: Réz Ádám, Dezsényi
sorban azoknak az édesanyáknak, óvó néniknek Katalin, Borbás Mária, Kôszeg Ferenc. Szerkesztô: Schiller Erzsébet.
és tanító néniknek kívá296 oldal, 1690 Ft.
nunk segíteni, akik szívesen festenék ki a gye- A Nobel-díjas író húsz elbeszélérekeket bizonyos alkal- sét a szerzô maga rendezte kötetbe, többségük most jelenik meg
makra. A könyvhöz az
elôször magyarul.
arcfestéshez szükséges
festéket is adunk.

ÔSZIKÉK
Válogatta, szerkesztette:
Borbíró Zsóka. 96 oldal
980 Ft.
A bársonyba kötött
ajándék könyv-sorozat
legújabb kötete. Versek,
prózarészletek az öregedésrôl, fôként magyar
íróktól, költôktôl.
KARÁCSONY
Válogatta, szerkesztette Borbíró Zsóka.
Második kiadás, 96 oldal 980 Ft.
A bársonyba kötött ajándék könyvsorozat újabb kötete versek, prózarészletek zömmel magyar íróktól,
költôktôl.

Jack Canfield – Mark Victor Hansen – Jennifer Read Hawthorne –
Marci Shimoff:
MEGHATÓ EMBERI
TÖRTÉNETEK
Fordította: Villányi György,
256 oldal, 1290 Ft.
Amerikai nôk mesélnek megható,
néha humoros, néha meglepô, felkavaró történeteket a szeretetrôl, az
önbecsülésrôl, a házasságról, az
anyaságról, az öregedésrôl, a hûségrôl – nem csak nôknek.

Novella Kiadó
1132 Budapest, Visegrádi utca 11., telefon/fax: 339-8617

23

Meg jelent könyvek
2000. október 20 – november 2.
A
Admirálisok. A történelem legkiválóbb tengernagyai, 1587–1945. Röv. kiad., Zrínyi,
ISBN: 963-327-336-6 fûzött: 1850 Ft

A Harmadik Birodalom hadviselése. Hitler hadseregének felemelkedése és összeomlása.
Hajja.
ISBN: 963-9037-11-7 kötött: 2296 Ft

A helyesírás szabályai. [Fontos tudnivalók, példatár]. Diáktéka. (Diák kiskönyvtár 7.)
ISBN: 963-9198-01-3 fûzött: 225 Ft

A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Tóth. (Magyar
népmesék)
ISBN: 963-9269-46-8 kötött: 866 Ft

Alapok. Az Anonymus Alapítvány képzése.
Anonymus.
ISBN: 963-00-3353-4 kötött: 2333 Ft

A Maldív-szigetek víz alatti csodái. Alexandra.
ISBN: 963-367-671-1 kötött: 6980 Ft

A mérhetô és a mérhetetlen. Építészeti írások a
huszadik századból. Typotex.
ISBN: 963-9132-79-9 fûzött: 2200 Ft

Angyalbárányok. Magyar legendamesék. Móra.
(Móra aranykönyvek)
ISBN: 963-11-7571-5 kötött: 1680 Ft

Antal József – Nyárai Horváth Ferenc – Simits
Katalin – Varga Adrienne: Növénytermesztôk
zsebkönyve. 3. átd. kiad., Mezôgazda. (Falugazdász könyvek)
ISBN: 963-9239-76-3 kötött: 2500 Ft

Asquith, Ros: Aggódó tinik karácsonyi és szilveszteri életmentô kiskönyve. Alexandra.
ISBN: 963-367-663-0 fûzött: 698 Ft

A Szent Margit Tanítóképzô és a Gyakorlóiskola története. Budai Margitosok Baráti Köre.
ISBN: 963-00-4509-5 fûzött: 840 Ft

A tél meséi. Aranyhal. (Évszakok történetei)
ISBN: 963-8366-93-1 kötött: 1900 Ft

A területfejlesztés feladatai az ezredfordulón és
az információs társadalom. Hazai Térségfejlesztô Kft.
ISBN: 963-00-3215-5 fûzött: 3333 Ft

A vitéz szabólegény. Tóth. (Magyar népmesék)
ISBN: 963-9269-56-9 kötött: 866 Ft

Az aradi vár története. Zrínyi.
ISBN: 963-327-313-7 kötött: 988 Ft

Ázsiai ízek. Alexandra. (Egyszerûen jó)
ISBN: 963-367-577-4 fûzött: 499 Ft

B
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás
gyakorlata. 5. kiad. Balassi – ELTE Szociológiai Int.
ISBN: 963-506-379-2 fûzött: 2800 Ft

Babszem Jankó. Tóth. (Magyar népmesék)
ISBN: 963-9269-59-X kötött: 866 Ft

Bacsa Judith, T.: Keserû mosoly. JLX.
ISBN: 963-305-136-3 fûzött: 1190 Ft

Bajor Andor: Egy bátor kisegér viszontagságai.
Alexandra.
ISBN: 963-367-842-0 kötött: 1980 Ft

Balázsy Sándor: Fémek szóródása az ökológiai
rendszerekben. Bessenyei.

ISBN: 963-9130-75-3 fûzött: 2333 Ft

Claus, Hugo: Mendemondák. Európa.

Barabás László: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások.
Mentor.
ISBN: 973-8002-48-6 fûzött: 1820 Ft

ISBN: 963-367-739-4 kötött: 2490 Ft

Beke György: Négy nap dörgött az ágyú. Barangolások honvédségünk szülôhelyein. Zrínyi.

Cornwell, Patricia: Aljas indokból. Európa.
ISBN: 963-07-6807-0 fûzött: 1200 Ft

Craig, Diana: Rajziskola. Hogyan rajzoljunk és
fessünk állatokat? Ciceró.

ISBN: 963-327-325-0 kötött: 1100 Ft

Bevezetés a buddhizmusba. Farkas L. I.

ISBN: 963-7744-72-X kötött: 2980 Ft

ISBN: 963-7310-73-8 fûzött: 1500 Ft

Cusanus, Nicolaus: Miatyánk. Írások és szentbeszédek. Farkas L. I..

Bibliai történetek. Holló.
ISBN: 963-9305-53-7 kötött: 5480 Ft

ISBN: 963-7310-94-0 fûzött: 1400 Ft

Bíró Béla: A gyûlölet terhe. Esszék, 1997-2000.
Liget. (Liget könyvek)

Cs

ISBN: 963-7907-97-1 fûzött: 1120 Ft

Bíró Donát: Szászrégeni kézmûves mesterségek. Mentor.
ISBN: 973-8002-46-X fûzött: 1120 Ft

Bôgel György: Verseny az elektronikus üzletben.
Melyik békából lesz herceg? Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-3067-6 kötött: 3900 Ft

Boldog karácsonyt! Barkácsötletek, dekorációk,
ajándéktippek, receptek. Saxum.
ISBN: 963-9084-58-1 kötött: 2980 Ft

Bolgár György: Beszéljük meg! Ez csak egy rádiómûsor. Magvetô.

Csendes Istvánné – Dobos Edit: Mini Manó kalandjai. Graph-Art.
ISBN: 963-9325-11-2 kötött: 1290 Ft

Csermely Zsuzsa: Kis zongoristák karácsonyi
dalai. Direkt Kft. – Axa Music.
ISBN: 963-367-479-4 fûzött: 598 Ft

Csörgô Anikó – Csigó László: Adventtôl karácsonyig. Ötletek, dekorációk, receptek az ünnepi elôkészületekhez. 2. köt.
ISBN: 963-918-006-8 kötött: 1399 Ft

ISBN: 963-14-2209-7 kötött: 1490 Ft

Borchgrave, Helen de: Kalandozás a keresztény
mûvészet világában. Athenaeum 2000.
ISBN: 963-9261-39-4 kötött: 4980 Ft

Bosnyák Sándor: Mit láték álmomban. Népi
álomfejtés és hiedelemtörténetek. EFI – L'Harmattan (Folklór)
ISBN: 963-00-4715-2 fûzött: 1800 Ft

Bowden, Mark: A Mogadisu-ügy. Athenaeum
2000.
ISBN: 963-9261-22-X kötött: 1990 Ft

Bach, Richard: Búcsú a biztonságtól. Édesvíz.

D
Deák Dániel: Adótervezés a nemzetközi gyakorlatban. Példák, esetek, kommentárok. NAMT –
Adventura.
ISBN: 963-00-4228-2 fûzött: 3584 Ft

DiFiore, Judy: Szülés után is fitten. Útmutató a jó
kondícióhoz. Golden Book.
ISBN: 963-9248-60-6 fûzött: 1298 Ft

Donászy Magda: Az eltévedt ôzike. Gyerekversek. Santos.
ISBN: 963-9244-20-1 kötött: 820 Ft

ISBN: 963-528-389-X fûzött: 1350 Ft

Braun-Bernhart, Ursula: Színes, hangulatos, saját kezûleg elkészíthetô adventi díszek virágokból és zöldekbôl. Sziget.
ISBN: 963-8138-47-5 kötött: 1380 Ft

Brown, Pam: Sok szeretettel nagypapának. Alexandra. (Öröm adni, öröm kapni)
ISBN: 963-367-543-X kötött: 1190 Ft

E
Elekné Ludányi Zsuzsanna – Császi Katalin: Virágkötészeti ismeretek. Syca.
ISBN: 963-00-4459-5 fûzött: 1190 Ft

Ellenpontok. [Szamizdat folyóirat]. Pro-Print.
(Múltunk könyvek)
ISBN: 973-9311-58-X fûzött: 2390 Ft

Burget Lajos: Mesés szókincs. JLX K.
ISBN: 963-305-135-5 kötött: 1290 Ft

Burnett, Frances Eliza Hodgson: A titkos kert.
Ciceró. (Klasszikus regények – fiataloknak)

Elsom, Derek: Idôjárás. Egy könyv, amely valóban bemutatja a természet erôit. Szukits. (Bemutatjuk a világot)
ISBN: 963-9278-15-7 kötött: 1890 Ft

ISBN: 963-7744-80-0 kötött: 1990 Ft

Burr, Rosemary: Ji-Csing szerelmeseknek. Kínai
jóslások könyve. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-209-9 kötött: 1590 Ft

Busch, Wilhelm: Max és Móric. Aranyhal.

Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy
Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400.
évfordulójára. 1. Rákóczi Múz. (A Sárospataki
Rákóczi Múzeum füzetei 40.)
fûzött: 5000 Ft

ISBN: 963-9196-60-6 kötött: 990 Ft

C
Cantu, Marco: Delphi 5 mesteri szinten. 1. köt.
Kiskapu.
ISBN: 963-9301-15-9 fûzött: 3490 Ft

Carroll, Lewis: Alice Csodaországban. 4. kiad.,
Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak)

F

ISBN: 963-07-6822-4 kötött: 1600 Ft

Corella, Laura Gabriel – Busquets, Carlos:
Klasszikus mesék. Alexandra.

Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy
Zsuzsanna. Tanulmányok születésének 400.
évfordulójára. Rákóczi Múz. (A Sárospataki
Rákóczi Múzeum füzetei 41.)
fûzött:

Európa vadvilága. [Képes ismerkedés Európa állat- és növényvilágával]. Graph-Art. (Tudorka
könyvek)
ISBN: 963-9325-03-1 kötött: 1290 Ft

ISBN: 963-539-303-2 kötött: 1490 Ft

Fable, Vavyan: Vészbejárat. Fabyen.
ISBN: 963-85712-8-4 fûzött: 999 Ft

Fehér Mátyás Jenô: A nyugati avarok birodalma.
2. A korai avar kagánok. [Szkíta-hun-avar rokonság]. Hasonmás kiad.
ISBN: 963-640-303-1 fûzött: 1917 Ft

Fehnker, Heinz: Szárazvirág díszek saját készítésben. Alexandra.
ISBN: 963-367-332-1 fûzött: 999 Ft

Feist, Raymond Elias – Wurts, Janny: Birodalom
trilógia. 1. A birodalom leánya. Beholder.
ISBN: 963-9047-69-4 fûzött: 1498 Ft

Feld István: 16. századi kastélyok ÉszakkeletMagyarországon. A régészeti kutatások eredményei. Rákóczi Múz. (A Sárospataki Rákóczi
Múzeum füzetei 38.)
fûzött: 2500 Ft

Félszáz mondat a szeretetrôl. 3. kiad. , K.u.K. K.
ISBN: 963-9173-63-0 kötött: 980 Ft

Fényes Csaba – Medgyes Andrea – Vizi Katalin:
High-time – A. felkészítô a felsôfolú angol
nyelvvizsga szóbeli feladataira. Helikon. (Helikon nyelviskola)
ISBN: 963-208-564-7 fûzött: 2480 Ft hangkazettával

Földünk térképeken. Világatlasz. Részben jav.
utánny. Agát Kft. – Szarvas Térképészeti Ügynökség, Nyír-Karta.
ISBN: 963-9222-37-2 kötött: 4000 Ft

Foss, Michael: Arthur király és a kerekasztal lovagjai. Camelot, a különös város. Gold Book.
ISBN: 963-9248-51-7 kötött: 1980 Ft

Furmann Imre: Köznapi gyilkosságok. Osiris.
ISBN: 963-379-976-7 fûzött: 1180 Ft

Fûszerek. Horizont. (Jó étvágyat! 9.)
ISBN: 963-86026-3-5 fûzött: 159 Ft

G
Ganeri, Anita: Vallások. Egy könyv, amely valóban bemutatja az emberiség hitvilágát. Szukits.
(Bemutatjuk a világot)
ISBN: 963-9278-52-1 kötött: 1890 Ft

Gánti Tibor: Az élet általános elmélete. Az élet mivolta, az élet princípiuma, az élet és a halál szintjei. Mûszaki Kvk. (Az értelem megkísértése)
ISBN: 963-16-2702-0 kötött: 2790 Ft

Gáthy Vera – Balogh András: Gandhi; Kortársak
Gandhiról. Napvilág. (Akik nyomot hagytak a
20. századon 6.)
ISBN: 963-9082-65-1 fûzött: 700 Ft

Gazdag Ferenc: Az Európai Unió közös kül- és
biztonságpolitikája. Osiris. (Magyarország az
Európai Unióban / zsebkönyvek)
ISBN: 963-379-956-2 fûzött: 1280 Ft

Gera Pál: Állatmesék gyerekeknek – felnôtteknek. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-11-7 fûzött: 890 Ft

Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris. (Osiris
tankönyvek)
ISBN: 963-379-314-9 kötött: 3200 Ft

Girard, Patrick: Karthágó trilógia. 1. Hamilkár, a
sivatag oroszlánja. Elektra.
ISBN: 963-9205-56-7 kötött: 1850 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
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 juttatja el a lapot,
– a leggyorsabb, mert a megjelenô lapszámokat az árusítás megkezdésével egyidejûleg kapja kézhez,
MEGRENDELÉS
Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................

– 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 óránként 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, fizesse elô lapunkat, hogy naprakészen tájékozott lehessen a kulturális élet egy jelentôs területén, a könyvek világában.
A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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Girard, Patrick: Karthágó trilógia. 2 Hannibal Róma falai alatt. Elektra.
ISBN: 963-9205-67-2 kötött: 1850 Ft

Godwin, Malcolm: Ki vagy te? 101 mód, hogy
megismerd önmagad. Holló.
ISBN: 963-9305-14-6 kötött: 3980 Ft

Goodman, Peet: Újra meg újra. Art'z K.
ISBN: 963-00-4096-4 fûzött: 990 Ft

Gráfik Imre – Turbéky Dénes: Széki lakodalom.
Mentor.
ISBN: 973-8002-49-4 fûzött: 1750 Ft

Grendel Lajos: Einstein harangjai. Abszurdisztáni
történet. 2. kiad., Kalligram. (Grendel Lajos mûvei)
ISBN: 80-7149-332-5 kötött: 1100 Ft

Gretkowska, Manuela: Kézikönyv az emberekhez. Palatinus.
ISBN: 963-9259-44-6 kötött: 1400 Ft

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Grimm-mesék.
Szalay Kvk.
ISBN: 963-86104-3-3 kötött: 1334 Ft

Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Gyermek- és
családi mesék. 3. kiad. Magvetô.
ISBN: 963-14-2229-1 kötött: 2980 Ft

Grössing, Sigrid-Maria: Nôk fényárnyékban. Fekete Sas.
ISBN: 963-8254-87-4 kötött: 1820 Ft

Legjobb barátomnak. Alexandra. (Öröm adni,
öröm kapni)

K
Kajetán Endre: Fehér terror? Vörös terror ... azóta
is! Szenci Molnár Társ.,
ISBN: 963-250-001-6 kötött: 1280 Ft

Lengyel László: Fortinbras királysága. Helikon.

ISBN: 963-346-250-9 kötött: 1200 Ft

Kapuscinski, Ryszard: Ében. Széphalom Kvmûhely.
ISBN: 963-9028-79-7 fûzött: 1500 Ft

Kaufeld, John: Access 2000. [Könnyedén, érthetôen, szakszerûen az Access 2000-rôl]. Kossuth. (Dummies könyvek)

ISBN: 963-11-7573-1 kötött: 1790 Ft
fûzött: 775 Ft

Kertész Gábor: Természettudományi ismeretek.
Segédlet: technika szakos hallgatók számára.
BGYTF.

Hansághy Péter: Marketing a lovasturizmusban.
Mezôgazda. (Lovasakadémia 6.)
ISBN: 963-9239-73-9 kötött: 1790 Ft

Hegyaljai felkelés 1697. Tanulmányok a felkelés
300. évfordulójára. Rákóczi Múz. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei 36.)
fûzött: 2167 Ft

Hapák József – Sólymos Szilveszter: Pannonhalma. A hegyen épült város. M. Kvklub – Pannonhalmi Fôapátság.
ISBN: 963-547-158-0 kötött: 6490 Ft

Hargitai György: Fôzelékek, köretek, mártások.
Könyvkuckó. (Príma szakács sorozat)
ISBN: 963-9263-13-6 fûzött: 475 Ft

Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thalésztôl Gadamerig. 2. bôv. kiad. Bíbor K.
ISBN: 963-9103-43-8 fûzött: 1350 Ft

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Murr kandúr
életszemlélete, valamint Johannes Kreisler karmester töredékes életrajza. Pallas Stúdió – Attraktor.
ISBN: 963-9207-32-2 kötött: 2240 Ft

Horváth László – Palotay Ferencné: Neveléstan.
Bessenyei. (Pedagógusmesterség / a Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola Pedagógia
Tanszékének sorozata 14.)
ISBN: 963-9130-73-7 fûzött: 1000 Ft

Horváth László – Pornói Imre: Neveléstörténet.
Fôiskolai neveléstörténeti elôadások vázlatai.
Bessenyei. (Pedagógusmesterség / a Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola Pedagógia
Tanszékének sorozata 4. köt.)
ISBN: 963-9130-12-5 fûzött: 1832 Ft

Horwege, Wilfried: Gyilkosság a fürdôházban.
Történelmi regény. Fekete Sas.
ISBN: 963-8254-93-9 kötött: 1848 Ft

I
Idézetek A-tól Z-ig. Clean Line BT.
ISBN: 963-00-3977-X fûzött: 960 Ft

Innovatív pedagógiai irányzatok és tendenciák
napjainkban. Válogatás: munkafüzet. Bessenyei.
fûzött: 415 Ft

Iszáj Ferenc – Kató Gábor – Nagy Mihály: Számítástechnika az alapoktól az Internetig. felsôoktatás, közoktatás, OKJ, ECDL. Bessenyei.
ISBN: 963-9130-47-8 fûzött: 3000 Ft

Itten, Johannes: A színek mûvészete. A szubjektív
élmény és objektív megismerés mint a mûvészethez vezetô utak. Tanulmányi kiad. Göncöl.
ISBN: 963-9183-18-0 kötött: 1800 Ft

Kessler, Ronald: FBI. A világ legnagyobb befolyású bûnüldözô szervezetének titkai.Gabo.

ISBN: 963-7803-68-8 fûzött: 798 Ft

Lorenz, Konrad: Salamon király gyûrûje. Cartafilus.

ISBN: 963-07-6834-8 fûzött: 1500 Ft

ISBN: 963-379-893-0 kötött: 2880 Ft

ISBN: 963-388-264-8 fûzött: 5040 Ft

Knapp Éva: Officium Rákóczianum. Az I. Rákóczi
Ferencrôl elnevezett imádságoskönyv története
és nyomtatott kiadásai. Borda Antikvárium.

ISBN: 963-427-410-2 kötött: 3000 Ft

Józsa László: Marketingstratégia. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-3077-3 kötött: 3900 Ft

ISBN: 963-85925-0-8 fûzött: 698 Ft

Nemere István: Lazarus doktornô. Anno.
ISBN: 963-375-130-6 fûzött: 575 Ft

Nemes János: Egri harangok. In memoriam Bornemissza Gergely. Zrínyi.
ISBN: 963-327-323-4 fûzött: 1360 Ft

Neveléstörténeti kresztomátia. Bessenyei. (Pedagógusmesterség / a Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola Pedagógia Tanszékének sorozata 5. köt.)
ISBN: 963-9130-13-3 fûzött: 1743 Ft

Nickles, Michael: PC-tuningolás 2000. 2. Computer Panoráma.
ISBN: 963-7369-16-0 fûzött: 1990 Ft

Nôk a magyar történelemben. Zrínyi.
ISBN: 963-327-286-6 kötött: 1260 Ft

Ö

Lovász Gyula: Hajdúk és fejedelmek a XVI–XVII.
század fordulóján és utódaik a Hajdúkerület
székhelyén és más településeken. Tanári segédkönyv. Hajdúsági Népfôisk. Hajdúböszörményi Népfôisk. Alapítványa.
ISBN: 963-04-7604-5 fûzött: 833 Ft

Lukács evangéliuma. Hat magyar nyelvû fordításban. Szt. István Társ. – Magyar Bibliatársulat.

Ôrizem a szemed. Versek szerelmes pillantásokról, bûvölô tekintetekrôl. K.u.K. K.
ISBN: 963-9173-65-7 bársony: 1300 Ft

Ôsze József: Számítógép-hálózat alapismeretek.
Fôiskolai jegyzet. PTE IGYFK.
fûzött: 2833 Ft

Öveges József: Érdekes fizika. Aranyhal.
ISBN: 963-9196-98-3 fûzött: 750 Ft

Öveges József: Kis fizika. 1., Aranyhal.
ISBN: 963-9196-99-1 fûzött: 699 Ft

Öveges József: Kis fizika. 2., Aranyhal.
ISBN: 963-9268-02-X fûzött: 699 Ft

P

ISBN: 963-300-832-8 kötött: 2900 Ft

Koenig, Alma Johanna: Theodora. Curiosa Nova.
ISBN: 963-86093-0-3 fûzött: 1460 Ft

Kókai Ibolya – Petrovics Ferenc: Nyafimanó kalandjai. Szalay Kvk.
ISBN: 963-86104-2-5 kötött: 1000 Ft

Koktélok. Horizont. (Jó étvágyat! 10.)

Lukacs, John: A XX. század és az újkor vége. Európa. (Memoria mundi)
ISBN: 963-07-6817-8 kötött: 1900 Ft

Lurz Gerda: A 100 legjobb ötlet hidegtálakhoz.
Mindennapi és különleges recept nemcsak
ínyenceknek. STB Kv.
ISBN: 963-03-6770-X fûzött: 225 Ft

ISBN: 963-86066-4-9 fûzött: 159 Ft

Lurz Gerda: A 100 legjobb saláta. Mindennapi és különleges recept nemcsak ínyenceknek. STB Kv.

Koontz, Dean R.: Égi jel. Animus.
ISBN: 963-9307-01-7 fûzött: 1090 Ft

Körber Tivadar: Zeneirodalom. 1. Mûszaki Kvk.

ISBN: 963-9266-15-9 fûzött: 150 Ft

ISBN: 963-16-2667-9 kötött: 3300 Ft

M

Körber Tivadar: Zeneirodalom. 2. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2674-1 kötött:

Köteles Lajos: Magyar történelem – magyar gyerekeknek. Magyarságismeret alapfokon. Magyar Könyv.

MacFadyen, Ralph J.: Dobd el a szemüveged!. A
tökéletes látás visszaszerzése egyszerû gyakorlatokkal: Önmaga orvosa lehet. Syca.
ISBN: 963-00-4378-5 fûzött: 998 Ft

ISBN: 963-85992-0-0 fûzött: 800 Ft

Kovács László – Simon Attila: A magyar nép története. 2. 1711-tôl 1918-ig. Az alapiskolák 8.
osztálya és a nyolcéves gimnáziumok 3. osztálya számára. 2. kiad. (Katedra könyvek 20.)
ISBN: 80-8062-060-1 fûzött: 1092 Ft

Kovács László – Simon Attila: A magyar nép története. 3. A 20. század. Az alapiskolák 9. osztálya és a nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya
számára. 2. kiad. (Katedra könyvek 17.)
ISBN: 80-8062-040-7 fûzött: 1092 Ft

Kovác Sylvia: Egészségnevelés. Komplex egészségvédelmi program az alapiskolák számára:
módszertani útmutató az egészségnevelés tanításához. Lilium Aurum. (Katedra füzetek 7.)
ISBN: 80-8062-077-6 fûzött: 694 Ft

Kraus, Naftali: Dávid zsoltárai. 2. köt. Göncöl.
(Õsi forrás 9.)
ISBN: 963-9183-20-2 fûzött: 1680 Ft

Kraus, Ota – Kulka, Erich: Hitler halálgyárai. [A fasizmus rémtettei hiteles dokumentumok alapján]. Black & White K.
ISBN: 963-9125-53-9 fûzött: 850 Ft

Kricskovics Zsuzsanna: Nagy origami könyv.
Aranyhal.
ISBN: 963-8366-39-7 kötött: 2580 Ft

Kriminálpolitika és büntetô igazságszolgáltatás
Nagy-Britanniában a 90-es években. Tanulmánykötet. Bíbor K. (Bûnügyi tudományi közlemények / a Miskolci Egyetem Bûnügyi Tudományok Intézetének kiadványsorozata 1.)
ISBN: 963-9103-25-X fûzött: 700 Ft

Krüll, Karin Elke: A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Akkord. (A mi gyerekünk)
ISBN: 963-7803-66-1 fûzött: 798 Ft

Kundera, Milan: Búcsúkeringô. Regény. Európa.
ISBN: 963-07-6821-6 kötött: 1500 Ft

Kurth, Dieter: Az ókori Egyiptom titkai. Tessloff és
Babilon. (Mi micsoda 40.)
ISBN: 963-9182-52-4 kötött: 1650 Ft

Mack, Daniel: Görbefa bútorok. Cser K.
ISBN: 963-9327-08-5 kötött: 3980 Ft

Magyar huszár. Corvina.
ISBN: 963-13-4453-3 kötött: 5500 Ft

Magyarország kisrégiói. 14/2. Somogy megye.
Dráva mente. CEBA-Hungary.
ISBN: 963-9089-73-7 kötött: 2000 Ft

Magyar századok. 5. Draskóczy István: A tizenötödik század története. Pannonica.
ISBN: 963-9252-21-2 kötött: 1990 Ft

Márai Sándor: Napló 1958–1967. Helikon.
ISBN: 963-208-671-6 kötött: 1480 Ft

Mastroianni, Marcello: Emlékszem, igen, emlékszem. Tertia.
ISBN: 963-86024-1-4 fûzött: 1800 Ft

Máthé József: Írás és értelem. Irodalomtörténeti
írások, szemlecikkek, dokumentumok. Közdok.
ISBN: 963-552-350-5 fûzött: 950 Ft

Méhes Károly: A gyufalábú kutya és más versek.
Alexandra.
ISBN: 963-367-854-4 kötött: 1190 Ft

Mészáros István – Németh András – Pukánszky
Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás
történetébe. Osiris. (Osiris tankönyvek)
ISBN: 963-379-997-X kötött: 3280 Ft

Mészáros Lázár: Mészáros Lázár törökországi
naplója, 1849–1850. Zrínyi – Terebess.
ISBN: 963-327-324-2 kötött: 860 Ft

Meyer zu Stieghorst, Elisabeth: Fondü falatok.
Utánny. K.u.K. K.
ISBN: 963-9173-73-8 kötött: 1200 Ft

Miall, Antony – Milsted, David: Miért nem bírjuk
az angolokat? Pannonica. (Kis nemzethatározó)
ISBN: 963-9252-15-8 kötött: 990 Ft

Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban. Pro-Print – KAM – Regionális és
Antropológiai Kutatások Központja. (Helyzet
könyvek)
ISBN: 973-9311-65-2 fûzött: 980 Ft

Ladányi László: Budapest városrészei. 15. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota: XV. kerület. CEBA- Hungary.

ISBN: 963-8254-90-4 kötött: 1524 Ft

ISBN: 963-9303-11-9 kötött: 1800 Ft

ISBN: 963-8006-28-5 fûzött: 8000 Ft

Jakab Zsolt: A jégmezô harcosa. Fantasztikus játékkönyv. Cherubion. (Harcos képzelet 38.)

Jósika Miklós: Regegyöngyök. Unikornis. (A magyar próza klasszikusai 79. köt.)

Lohmann, Beate: Diszlexiások az iskolában. Akkord. (A mi gyerekünk)

ISBN: 963-9237-34-5 fûzött: 1990 Ft

King, Stephen: Atlantisz gyermekei. Európa.

L

Jolsvai András: Köröndy vesztésre áll. Fekete
Sas.

Literatur und Kultur im Königreich Ungarn um
1800. im Spiegel deutschsprachiger Prosatexte. Argumentum. (Deutschsprachige Texte
aus Ungarn Bd. 3.)

N
Nemere István: Az iszonyat órái. Atomtengeralattjárók pusztulása az óceánokon: dokumentumkötet. W. Stoker Kft., Lícium-art.

ISBN: 963-446-148-4 kötött: 3200 Ft

J
ISBN: 963-9110-97-3 fûzött: 698 Ft

Lexikális jelentés, aktuális jelentés. Tinta Kvk.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 4.)

fûzött: 698 Ft

Kivonatos vámtarifa magyarázat. 2002-ig hatályos. Unió.

ISBN: 963-327-308-0 kötött: 1137 Ft

Lévai Imre: Az északi együttmûködés az Európai
Unió migrációs rendszerében. Újabb szempontok az EU-konform bevándorlási és menekültpolitika kialakításához. MTA PTI. (Európa tanulmányok 4.)

ISBN: 963-86090-1-X fûzött: 1680 Ft

Kertész Gábor: Energetika. Segédlet. BGYTF.

Király Tibor – Pusztai László: Büntetôeljárási jog.
Osiris. (Osiris tankönyvek)

H

ISBN: 963-208-668-6 kötött: 1980 Ft

ISBN: 963-9218-37-5 fûzött: 850 Ft

ISBN: 963-09-4152-X fûzött: 2980 Ft

Kertész Erzsébet: Fiút vártak, lány született. Ez
az életem. Móra.

Gy

Hanken, Caroline: Királyi szeretôk. A nagy metreszek élete. Zrínyi.

Legújabb és legteljesebb legyezô-, bélyeg-, kesztyû, zsebkendô- és színnyelv. Pallas Stúdió.
ISBN: 963-9207-34-9 kötött: 980 Ft

Kányádi Sándor: Világlátott egérke. Holnap.

György Enyedi and Central European unitarianism in the 16–17th centuries. Balassi. (Studia
humanitatis 11.)
ISBN: 963-506-352-0 kötött: 2500 Ft

ISBN: 963-367-541-3 kötött: 1190 Ft

Mohácsy Mátyás: Gyümölcstermesztés háziháztáji kertekben. 5. átd. kiad., Black & White K.

ISBN: 963-9089-63-6 kötött: 2300 Ft

Lakauer Éva: Mit, mivel és miért játsszon a gyermek? Könyv a játék iskola-elôkészítô és személyiségfejlesztô szerepérôl. Alexandra.

ISBN: 963-9125-60-1 fûzött: 699 Ft

Morrison, Toni: A Paradicsom. Európa.
ISBN: 963-07-6826-7 kötött: 1900 Ft

Morvay Kendra: Rejtett sorsok. Mi és a hatodik
érzék. Kornétás.

ISBN: 963-9130-80-X fûzött: 1810 Ft

Palotayné Lengváry Judit: Történelem. Összefoglaló és összehasonlító táblázatok középiskolásoknak a történelem gyors és könnyû tanulásához. Kvalitas Nova.
ISBN: 963-00-4451-X fûzött: 1650 Ft

Pap Gábor: Nefelejts. Emlékezetre méltó dolgok
népmeséinkrôl, csillagainkról, sorsunkról. Örökség Kvmûhely.
ISBN: 963-00-3984-2 fûzött: 2613 Ft

Parkinson, Cyril Northcote: Póni-parádé. Holnap.
ISBN: 963-346-401-3 kötött: 1200 Ft

Péter Katalin – Tamás Edit: Lorántffy Zsuzsanna
album. Rákóczi Múz. (A Sárospataki Rákóczi
Múzeum füzetei 39.)
kötött: 2500 Ft

Petô Gábor Pál – Szabadváry Ferenc: A kémia
nagy pillanatai. Aranyhal.
ISBN: 963-9196-92-4 fûzött: 599 Ft

Petô Iván: Politikai curriculum vitae. Cikkek, interjúk, beszédek. Új Mandátum.
ISBN: 963-9158-97-6 fûzött: 2500 Ft

Pintér Miklós: Mechanical Desktop Power Pack.
realease 4 – realease 5. ComputerBooks.
ISBN: 963-618-245-0 fûzött: 5900 Ft

Pintér Zoltán – Sipos Norbert: Kalandozások kultúránkban. [Az ókortól napjainkig, a mitológiától
a filmig]. Szalay Kvk.
ISBN: 963-86104-5-X kötött: 1333 Ft

Pleidell János. Székesfehérvár, Árgus.
ISBN: 963-9102-28-8 fûzött: 3000 Ft

Poe, Edgar Allan: Edgar Allan Poe összes versei.
Lazi K.
ISBN: 963-85929-0-7 kötött: 1200 Ft

Praschl-Bichler, Gabriele – Cachée, Josef: "...fáradtan teszem le esténként koronám...". Erzsébet királyné magánélete. Gabo. (Királyi házak)
ISBN: 963-9237-39-8 kötött: 1790 Ft

Pratchett, Terry: Mort a halál kisinasa. Fantasy
regény. 2. kiad., Cherubion.
ISBN: 963-9110-98-1 fûzött: 898 Ft

Pratchett, Terry: Ôrség! Ôrség!. Korongvilág-regény. Cherubion. (Osiris könyvek 74.)
ISBN: 963-9110-96-3 fûzött: 998 Ft

Prause, Gerhard: 50-es vagy? Ajándék könyv
minden 50–60 éves számára. General Press.
(Különleges könyvek)
ISBN: 963-9282-15-4 kötött: 1900 Ft

Preston, Douglas – Child, Lincoln: Az eltûnt város. General Press. (Világsikerek)
ISBN: 963-9076-77-5 kötött: 999 Ft

Programozzunk DELPHI rendszerben!. Tankönyv és elektronikus példatár BORLAND DELPHI 5 alapján. ComputerBooks.
ISBN: 963-618-244-2 fûzött: 2999 Ft

Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. 2. bôv. kiad., Szenci Molnár Társ. (Új kincsestár 7.)
ISBN: 963-250-026-1 fûzött: 1280 Ft

ISBN: 963-7843-97-3 kötött: 990 Ft

Mowat, Farley: Baglyok a családban. Ciceró.
ISBN: 963-539-310-5 fûzött: 790 Ft

ISBN: 963-367-336-4 kötött: 2480 Ft

Lánczi András: A XX. század politikai filozófiája.
2. jav. és bôv. kiad., Pallas Stúdió – Attraktor.

Palotayné Lengváry Judit: Drámatörténeti vázlatok. Fejezetek az európai és a magyar dráma
történetébôl. Bessenyei. (Pedagógusmesterség
/ a Bessenyei György Tanárképzô Fôiskola Pedagógia Tanszékének sorozata 13.)

Müller, Hans Wolfgang – Thiem, Eberhard: A fáraók aranya. Totem.

ISBN: 963-9207-37-3 kötött: 2350 Ft

ISBN: 963-590-138-0 kötött: 8998 Ft
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Q
Quinnell, A. J.: Bosszú. 2. kiad. , I.P.C. Kv. (I.P.C.
könyvek)
ISBN: 963-635-191-0 fûzött: 990 Ft

R
Rácz István: Parasztok, hajdúk, cívisek. Társadalomtörténeti tanulmányok. Kossuth Egy. K.
ISBN: 963-472-464-7 fûzött: 900 Ft

Radnai Gáborné: A beavatkozás. Radnai K.
ISBN: 963-00-3166-3 fûzött: 798 Ft

Radnai Gáborné: Gyilkos kényszer. Radnai K.
ISBN: 963-00-2951-0 fûzött:

Rajk László: Radikális eklektika. Kölcsönzött evidenciák. Jelenkor. (Ars longa)
ISBN: 963-676-264-3 fûzött: 990 Ft

Rákos Péter: Humanisztikus asztrológia. Az emberi psziché új térképe; [Szepes Mária horoszkópjának részletes elemzésével]. Édesvíz.
ISBN: 963-528-479-9 kötött: 1890 Ft

Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története. Lucidus. (Kisebbségkutatás könyvek)
ISBN: 963-85954-6-9 fûzött: 2450 Ft

Rau, Josef: A homeopátia alapjai. Édesvíz.
ISBN: 963-528-474-8 kötött: 1250 Ft

Reader, Ian: A sintoizmus. Kossuth. (Vallások világa)
ISBN: 963-09-4184-8 fûzött: 1200 Ft

Redlich, Alexander: Konfliktusmoderálás. Magatartási stratégiák csoportokkal foglalkozóknak:
moderálás a gyakorlatban. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2705-5 fûzött: 1980 Ft

Reichs, Kathy: Minden napra egy halott. Aquila.
ISBN: 963-679-124-4 kötött: 1980 Ft

Rola krakowskich drukarzy w kulturze wegierskiej. Balassi.
ISBN: 963-506-368-7 fûzött: 2500 Ft

Rozgonyi Tiborné Váradi Éva: Mérésmetodika.
Távoktatási tananyag pedagógusjelöltek és
gyakorló pedagógusok számára. Bessenyei.

Székely János: Törd a fejed! Iintelligencia fejlesztô tesztek. Black & White K.
ISBN: 963-9064-51-3 fûzött: 749 Ft

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeghalmy Szilvia: Gyöngy-világ: karácsony. Lazi K.

S
Sabatin, T. Z.: Álomvilág. [Thriller]. Alexandra.
ISBN: 963-367-709-2 fûzött: 990 Ft

Schmitt-Teichmann, Cilly: Lompos Kata. Aranyhal.
ISBN: 963-9196-61-4 kötött: 990 Ft

Schweitzer Pál: Ady és Mylitta. Mû és élmény
kapcsolata egy szerelem harminc versében. Argumentum.
ISBN: 963-446-146-8 fûzött: 1600 Ft

Segédlet a jegyzôkönyvvezetési elôgyakorlatok
tanításához. [Fôiskolai jegyzet]. Bessenyei.
fûzött: 908 Ft

Segédlet a jegyzôkönyvvezetési ismeretek tanításához. [Fôiskolai jegyzet]. Bessenyei.
fûzött: 890 Ft

Serebriakoff, Viktor: Teszt az IQ mérésére. Black
& White K.
ISBN: 963-9330-01-9 fûzött: 699 Ft

Shaw, George Bernard: Politikai ábécé. Palatinus.
ISBN: 963-9259-42-X kötött: 2490 Ft

Shelley, Duncan: Az elme gyilkosai. Az elsô antipszichiátriai regény.
ISBN: 963-86117-0-7 fûzött: 1380 Ft

Simon Attila: Feladatok történelembôl. Munkafüzet az alapiskolák 6. és a nyolcéves gimnáziumok 2. osztálya számára. Lilium Aurum. (Katedra könyvek 9.)
ISBN: 80-85704-84-6 fûzött: 624 Ft

Simon Attila: Feladatok történelembôl. Munkafüzet az alapiskolák 7. és a nyolcéves gimnáziumok 3. osztálya számára. Lilium Aurum. (Katedra könyvek 14.)

ISBN: 963-327-289-0 kötött: 960 Ft

ISBN: 963-85201-6-7 kötött: 1680 Ft

Tótfalusi István: Irodalmi alakok lexikona. Anno.

ISBN: 963-9227-33-1 fûzött: 390 Ft

Szemelvények az "Innovatív pedagógiai irányzatok és áramlatok" címû munkafüzethez.
Bessenyei.
fûzött: 425 Ft

Szenczi Árpád: Neveléstani alapkérdések. A lelki
szükségletek tökéletesedésének segítése, a
moralitáson és a kompetenciafejlesztésen alapuló nevelés: [hallgatói kézikönyv a professzionális (hivatásos) nevelés alapjainak elsajátításához]. Eötvös J. Kvk.

ISBN: 963-9066-45-1 fûzött: 850 Ft

Tóth Dóra: A magyarság története. Aquila.
ISBN: 963-6790-67-1 kötött: 1483 Ft

Tóthné Szûcs Etelka – Sitkuné Görömbei Cecília: Számítástechnikai feladatgyûjtemény. Norton Commander 4.5. Bessenyei.
fûzött: 833 Ft

Tudod-e a választ?: Állatrekordok. 180 kérdés és felelet. Utánny. , Tessloff és Babilon. (Mi micsoda)
ISBN: 963-9182-21-4 fûzött: 690 Ft

ISBN: 963-9024-97-X fûzött: 1363 Ft

Szentimrei Jenô: Ferenc tekintetes úr. Kölcsey
Ferenc életregénye. Castrum.
ISBN: 973-96728-7-6 fûzött: 1232 Ft

Szentiványi Ágnes – Bartáné Aranyi Edina: Angol
nyelvkönyv. Az új típusú A, B és C nyelvvizsgákhoz. Holnap. (Nyelvvizsga-könyvek)

ISBN: 963-528-449-7 kötött: 1490 Ft

Szervezeti formák és vezetés. Utánny. KJK-Kerszöv. (Szervezet, vezetés, stratégia)
ISBN: 963-224-502-4 fûzött: 4368 Ft

Szexológiai olvasókönyv. Osiris.
ISBN: 963-379-966-X fûzött: 1490 Ft

ISBN: 963-8009-93-4 kötött: 1990 Ft

Szöllôsi Zoltán: Nem látlak benneteket. Littera
Nova. (Új versek)
ISBN: 963-9212-34-2 fûzött: 690 Ft

Szûcs Katalin: Papírhajtogatás. Barangolás a papírhajtogatás végtelen lehetôségei között. 1.
ISBN: 963-9227-27-7 fûzött: 390 Ft

T

ISBN: 963-05-7743-7 kötött: 3000 Ft

V
Vágó Zsuzsanna: Nemek és igenek. Vallomások
a házasságról. Kassák.
ISBN: 963-9100-43-9 kötött: 790 Ft

Vanoyeke, Violaine – Bujdosó Tamás László: A
Kobra-királynô kincse. Gold Book.
Varga Géza: A magyarság jelképei. Írástört. Kut.
Int. (Írástörténeti tanulmányok / az Írástörténeti
Kutató Intézet sorozata)
Varga Géza: A székely rovásírás eredete. Az
özönvíz káoszából kiemelkedô istenek hagyatéka. Írástört. Kut. Int. (Írástörténeti tanulmányok
/ az Írástörténeti Kutató Intézet sorozata)
ISBN: 963-03-4505-6 fûzött: 1120 Ft

Varga Géza: Mítoszok ôre, Velemér. [Barangolás
az Ôrség mûvészeti és történelmi emlékei között]. Írástört. Kut. Int. (Írástörténeti tanulmányok / az Írástörténeti Kutató Intézet sorozata)
ISBN: 963-00-2929-4 fûzött: 1120 Ft

Varga Imre – Pintér Márta Zsuzsanna: Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17–18. században. Argumentum.
(Irodalomtörténeti füzetek 147. sz.)
ISBN: 963-446-151-4 fûzött: 1100 Ft

Vatsyayana: Káma-Szútra. A szerelem tankönyve. Lazi K.

Takács Tibor: Felvidéki várak. Zrínyi.
ISBN: 963-327-320-X kötött: 988 Ft

Tánczos Vilmos: Eleven ostya, szép virág. A
moldvai csángó népi imák képei. Pro-Print.
(Krónika könyvek)
ISBN: 973-9311-66-0 fûzött: 1850 Ft

Tarbay Ede: A kék madár. Szalay Kvk.
ISBN: 963-86104-1-7 kötött: 1000 Ft

Tatár György: Izrael. Tájkép csata közben. Osiris.
ISBN: 963-379-346-7 kötött: 1500 Ft

Természettudományi alapismeretek. Matematika, fizika, kémia, antropológia, környezettudomány. Bessenyei.
ISBN: 963-9130-81-8 fûzött: 3400 Ft

Tillich, Paul: Rendszeres teológia. Osiris. (Osiris
tankönyvek)
ISBN: 963-379-190-1 kötött: 2680 Ft

ISBN: 963-85249-8-7 fûzött: 4334, Ft

W

ISBN: 963-03-8461-2 [hibás ISBN 963-04-3712-0] kötött:
2800 Ft

ISBN: 963-8232-98-6 fûzött: 1960 Ft

ISBN: 963-85249-7-9 fûzött: 4334, – Ft

Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól.
2., Természetbúvár Alapítvány K., (Természetbúvár könyvek / a KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 6.)

Wass Pál: Fegyver alatt. 1848-as honvédszázados naplója Bem erdélyi hadjáratáról. Zrínyi.

Szilvási Lajos: A Bojnyik.
Szôczei Beáta – Polyák Éva – Hullainé Tarnai
Irén: Terhesség és szoptatás alatti étrend. Útmutató kismamáknak és az egész családnak:
receptek, táblázatok. Golden Book. (Diétás
szakácskönyvek)

ISBN: 973-9311-63-6 fûzött: 1950 Ft

Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól.
1. Budapest, Természetbúvár Alapítvány K.,
(Természetbúvár könyvek / a KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 6.)

Ú

ISBN: 963-9248-59-2 kötött: 1398 Ft

Szigethy Gábor: Latinovits. Jelenetek egy színész életébôl. Gabo.

Vincze Gábor: Magyar vagyon román kézen. Dokumentumok a romániai magyar vállalatok,
pénzintézetek második világháború utáni helyzetérôl és a magyar–román vagyonjogi vitáról.
Pro-Print. (Múltunk könyvek)

Új trendek és stratégiák a világgazdaságban.
Vállalatok, államok, nemzetközi szervezetek.
Akad. K.

ISBN: 963-346-395-5 fûzött: 1250 Ft

Szepes Mária: Pöttyös Panni: Furfangos szerszámok. Édesvíz.

ISBN: 963-86103-1-X kötött: 1850 Ft

fûzött: 783 Ft

bess.
Törô István: Laokoon fogása. Válogatott versek.
Petit.

ISBN: 963-9227-04-8 kötött: 1400 Ft

Venter György: A tanári mesterségre való felkészítés. Példák Németországból és Ausztriából.
Stúdium. (A Magyar Tudományos Akadémia
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Testületének
tudományos közleményei)

ISBN: 963-327-303-X fûzött: 980 Ft

Webster, Richard: 101 feng shui tipp a lakásban.
Édesvíz.
ISBN: 963-528-369-5 fûzött: 1150 Ft

Webster, Stephen: Evolúció. Tessloff és Babilon.
ISBN: 963-9182-40-0 kötött: 2890 Ft

Wells, Herbert George: The magic shop. Noran.
(Kentaur könyvek 21.)
ISBN: 963-9048-75-5 fûzött: 1200 Ft

Westland, Pamela: Nagy karácsonykönyv. Ünnepi ételek, díszítés és az örömteli ajándékozás
titkai. Alexandra.
ISBN: 963-367-102-7 kötött: 3490 Ft

Woodiwiss, Kathleen E.: Csalóka lángok. Budapest, M. Kvklub.
ISBN: 963-547-202-1 kötött: 1350 Ft

Worm, Heinz-Lothar: Mit tegyünk, ha .... 5 tanács
szülôknek a számolásról, a színek ismeretérôl,
a testvérek érkezésérôl, a bepisilésrôl, a közlekedésrôl. Akkord. (A mi gyerekünk)
ISBN: 963-7803-67-X fûzött: 798 Ft

Y
Yapp, Nick – Syrett, Michel: Miért nem bírjuk a
franciákat? Pannonica. (Kis nemzethatározó)
ISBN: 963-9252-18-2 kötött: 990 Ft

Z
Zádor Imre: Minden perc egy örökkévalóság. Argumentum.
ISBN: 963-446-145-X fûzött: 2200 Ft

Zuckmayer, Carl: Egy szerelem története ; Élet és
halál ura. Két elbeszélés. Kalligram.
ISBN: 80-7149-251-5 fûzött: 1250 Ft

Zuckrigl, Alfred: Balkezes gyermekek. Akkord. (A
mi gyerekünk)
ISBN: 963-7803-69-6 fûzött: 798 Ft

ISBN: 963-7988-61-0 fûzött: 1120 Ft

Veres Lajos: Stratégiaalkotás a területfejlesztésben. Hazai Térségfejlesztô Kft.
ISBN: 963-00-3552-9 fûzött: 2000 Ft

Veress D. Csaba: Várak a Balaton körül. A balatoni várak hadtörténete. Zrínyi.
ISBN: 963-327-274-2 fûzött: 694 Ft

Veress István: 100 jó kérdés ...az állatvilágról.
Sensus K.

Tokaji Zsolt: A régi Kína fegyverei. Zrínyi – Tere-

ISBN: 80-8062-015-6 fûzött: 624 Ft

Simon Attila: Feladatok történelembôl. Munkafüzet az alapiskolák 8. és a nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya számára. Lilium Aurum. (Katedra könyvek 18.)
ISBN: 80-8062-041-5 fûzött: 624 Ft

Simon Péter – Szekeres István – Varga Géza:
Bronzkori magyar írásbeliség. Írástört. Kutint.
Alapítvány. (Írástörténeti tanulmányok / az Írástörténeti Kutató Intézet sorozata 1.)
ISBN: 963-04-3712-0 fûzött: 1867 Ft

Solbiati, Romano – Denti, Mario: Ramszesz
Egyiptoma. A klasszikus Athén. A császárkori
Róma. rendhagyó történelemkönyv. M. Kvklub.
(A múlt világjárója)
ISBN: 963-547-190-4 kötött: 2990 Ft

Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2001. Mit tartogat számunkra a Kígyó éve? Édesvíz. (Titkos
tanok sorozat)
ISBN: 963-528-481-0 fûzött: 1390 Ft

Spira György: Vad tûzzel. Osiris.
ISBN: 963-379-676-8 kötött: 2200 Ft

Stevenson, Robert Louis: A kincses sziget. Holnap.
ISBN: 963-346-397-1 kötött: 1200 Ft

Stone, Katherine: Álmok szárnyán. General
Press.
ISBN: 963-9282-21-9 kötött: 999 Ft

Stone, Katherine: Hamis csillogás. General
Press.
ISBN: 963-9076-81-3 kötött: 999 Ft

Suster, Gerald: Generálisok. A történelem legjobb
és legrosszabb hadvezérei. Zrínyi.
ISBN: 963-327-307-2 fûzött: 1138 Ft

Sz
Szakácskönyv, naptárral 2001. Magvetô.
ISBN: 963-14-2222-4 fûzött: 820 Ft

Szakály Sándor: A Magyar Tábori Csendôrség
története, 1938–1945. Ister. (Szakály Sándor
válogatott mûvei 1.)
ISBN: 963-9243-28 fûzött: 1450 Ft

Szalai Zoltán: A kockától az aktig. 3. átd. kiad. Kurucz G.
ISBN: 963-650-284-6 fûzött: 700 Ft
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ISBN: 963-86047-5-1 kötött: 822 Ft

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság információs rendszere alapján készült. A
felsorolt könyveket a Könyvtárellátó már felajánlotta megvásárlásra a könyvtáraknak, ill.
megrendelhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).

A CSALÁD KÖNYVESPOLCÁRA
A Móra Kiadó karácsonyi ajánlata
Sivók Irén
Barátfülek
64 p., kötve, 1100 Ft
A meseregény a gyermekkor egyszer volt,
hol nem volt szépségét idézi, a barátság és
a hûség idôn és téren
átsugárzó, megtartó
erejét. A kötetet Rényi
Krisztina illusztrálta.

Faragó Vilmos
Hosszú utca darabvég
(Zenit Könyvek), 272 p., fûzve, 1780 Ft
Egy függetlenül gondolkodó XX. századi ember kort és életkort rajzoló családregénye. Egy fiú, már-már a történelem elôtti idôben: 1944-ben.
Sváb apával és zsidó anyával. SS-unokafivérekkel, szovjet katona
unokanôvérrel, gázkamrába hurcolt unokatestvérekkel. Hová húzzon, kihez meneküljön, mit gondoljon?
Úgy dönt, hogy nem húz sehová, nem menekül. El kell számolnia különös örökségével. És a döntés eredményeként lesz boldogtalan-boldog baloldali értelmiségi, itt, Közép-Európában.

Móra Ferenc
Sétálni megy Panka
56 p., kötve, 980 Ft
Ifj. Fekete István
Vuk és a Simabôrûek
128 p., kötve, 890 Ft
A klasszikussá lett rókatörténet folytatódik.
Vuk, a Simabôrû méltó
ellenfele nem kevés
gondot okoz az immáron fôvadôrré elôléptetett Borsosnak, aki zseniális csapdát állít a ravasz rókának. És a leleményes szerkezet mûködésbe lép...

Bethlenfalvy Gábor
Betörjek a nénikémhez?
(Delfin 2000 sorozat)
120 p., fûzve, 870 Ft
A kissé fanyar, „angolos”
humorral megírt történet
fôhôse egy kis fizetésû, tudományos ambíciókkal bíró
ifjú történelemtanár, akit
egy amerikai alapítvány egy,
a családjával kapcsolatos
második világháborús dokumentum megszerzésére ösztönöz. A felkínált honorárium egymillió dollár.

Angyalbárányok
Magyar legendamesék
(Móra Aranykönyvek)
128 p., kötve, 1780 Ft
Michael Ende
Momo
240 p., kötve, 1480 Ft
Kertész Erzsébet
Fiút vártak, lány született
192 p., kötve, 1790 Ft

A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, kereskedôknek forgalmazza a Lap-Ics Kft.
1134 Budapest, Váci út 45., Tel.: 359-0422, fax: 350-6623

