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A Z  A N I M U S  K I A D Ó  A J Á N L A T A

A 12 éves Jonas olyan
világban él, melyben
nincs igazságtalanság,
éhezés, erôszak,
nincsenek kábító-
szerek, a családok
életében is teljes a
harmónia. Ezt a
tökéletesnek tûnô
társadalmat a bölcsek
tanácsa vezeti. Ôk
azok is, akik a tizen-
kettedik életévüket
betöltött fiúk és
lányok egész életre
szóló pályáját kijelölik.
Történetünk hôsét
valami egészen egyedi
feladatra tartják
alkalmasnak…

Ára: 1290 Ft

1943-at írunk. Amikor
a német megszállók
elkezdik a dániai
zsidók összegyûjtését,
Johansenék befogadják
10 éves kislányuk
legjobb barátnôjét,
aki ettôl kezdve a
külvilág felé a család
tagja lesz.
A könyv olvasói
– a fôhôs kislány
nézôpontjából –
megismerik a dániai
ellenállást, azt
a bravúrt, ahogyan
csaknem a teljes zsidó
lakosságot – mintegy
7000 embert –
csónakokon, kis
hajókon átmenekítik
Svédországba. Lois
Lowry története arra
emlékeztet bennünket,
hogy a háború és ter-
ror idején is létezhet
büszkeség és emberi
tartás.

Ára:1190 Ft

Lois Lowry: 
Az emlékek ôre

Lois Lowry: 
Számláld meg 
a csillagokat

Mindkét könyv elnyerte az Amerikai Gyermekkönyvtárosok Szövetségének díját

Lois Lowry: 
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Lois Lowry: 
Számláld meg 
a csillagokat



Az Osiris Kiadó könyvheti újdonságai

Lázár Ervin: 
Az aranyifjítószóló
madár 
1380 Ft

Illusztrálta Réber László

A népszerû író ezúttal a
híres mesemondó, Ámi
Lajos meséit dolgozta át
Benedek Elek, Illyés
Gyula, Móra Ferenc,
Móricz Zsigmond
nyomdokaiba lépve.

Romsics Ignác: 
A trianoni 
békeszerzôdés 
1500 Ft
Osiris zsebkönyvtár

A szerzô új kötete a
modern magyar történe-
lem egyik legvitatottabb
kérdésérôl, a trianoni
békeszerzôdésrôl szól
rendkívül informatív,
olvasmányos formában.

Zeidler Miklós: 
A revíziós gondolat 
1500 Ft
Osiris zsebkönyvtár

A kötet röviden ismerte-
ti Magyarország felbom-
lását és a trianoni béke
megalkotását és rendel-
kezéseit, valamint meg-
vizsgálja, mit jelentett
és miben nyilvánult
meg a két világháború
közötti revizionizmus a
közgondolkodás és a
külpolitika területén.

Kákosy László: 
Az alexandriai 
idôisten 
1880 Ft
Osiris könyvtár

Válogatott tanulmá-
nyok négy évtized
munkásságából.

Bourdieu, Pierre: 
A televíziózásról
1500 Ft
Osiris zsebkönyvtár

A kötet a népszerû
francia szociológus
elôadásait tartalmazza
a televízió mint mé-
dium mûködésérôl.

A kötetek megvásárolhatók az Osiris Könyvesházban (1053 Bp. Veres Pálné u. 4–6.)
és a szerzôdéses könyvesboltokban vagy  megrendelhetôk az Osiris Kiadótól (1053 Bp. Egyetem tér 5.)

Tel.: 266-6560/108,109 m. Fax: 267-0935, www.osiriskiado.hu, osiriskiado@mail.datanet.hu, balasi@mail.datanet.hu
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Hoppál – Szepes: A szerelem kertjében 2500 Ft • Pléh–Bereczkei–Csányi: Lélek és evolúció 2880 Ft

Canterbury Szent Anzelm mûvei 2800 Ft • Cortázar–Vesga: Spanyolország története 3280 Ft 

Katz, Jakov: Az elôítélettôl a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története 1770-tôl 1973-ig. 2180 Ft 

Iser, Wolfgang: A fiktív és az imaginárius 2100 Ft • Viorel, Achim: Cigányok a román történelemben 1980 Ft

EGYÉB JÚNIUSI MEGJELENÉSEK

Június 7. csütörtök 
délután Lázár Ervin Pécs, Széchenyi tér

Bibliofil Könyvesbolt 
15 h Romsics Ignác Bp., Vörösmarty tér

Június 8. péntek 
14–15 h Kákosy László,

Kósa László Bp. Vörösmarty tér
15–16 h Varga László,

Valuch Tibor Bp. Vörösmarty tér
16–17 h Lázár Ervin Bp. Vörösmarty tér
17 h Romsics Ignác Szeged, Sik Sándor

Könyvesbolt, Oskola u. 27.

Június 9. szombat 
11–12 h Lázár Ervin Bp. Vörösmarty tér
13–14 h Vermes Géza,

Sajó László Bp. Vörösmarty tér
14–15 h Romsics Ignác,

Zeidler Miklós,
Gyurgyák János Bp. Vörösmarty tér

16–17 h Lázár Ervin,
Romsics Ignác,
Kákosy László, 
Zeidler Miklós, 
Vermes Géza,
Gyurgyák János Irók Boltja

Kósa László, 
Varga László,
Valuch Tibor, 
Sajó László Irók Boltja

Június 10. vasárnap 
10–11 h Vermes Géza Bp. Vörösmarty tér
11–12 h Kákosy László Bp. Vörösmarty tér
12–13 h Sajó László Bp. Vörösmarty tér

AZ OSIRIS KIADÓ SZERZÔINEK DEDIKÁLÁSI IDÔPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI:



AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉTRE MEGJELENÔ ÚJDONSÁGOK
A MÓRA KIADÓ KÍNÁLATÁBÓL

a Vörösmarty téren, a Móra Kiadó pavilonjánál
Janikovszky Éva június 7-én, csütörtökönk 17 órától
Nagy Franciska június 9-én, szombaton, 11 órától
Sebôk Éva június 8-án, pénteken, 14 órától
Kertész Erzsébet június 10-én, vasárnap 11 órától

a Ráday utcában a Red Café (Móra-Café)-ban

Janikovszky Éva június 8-án, du. 5 órától
Nagy Franciska június 9-én, 12.30 órától

Nagy Franciska
Tûzmanó
112 oldal, kötve, Kalmár István rajzaival
A regény humorral és a mese elragadó erejével
viszi az olvasót érdekes múltbéli kalandozásra.
Egy estén át tart a mese, mégis évezredeket
járunk be. A tábortûz parazsából pattant tûz-
manó szavai nyomán megelevenednek a Balaton-
felvidéki táj hajdani lakói: betyárok, halászok,
íjászok, fazekasok.

Micsoda madár!
40 oldal, kötve
„Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt / leginkább kedveli” – írta
Petôfi Sándor. Reich Károly valamennyi madarat szerethette, azért
tudott róluk elbûvölôen szép rajzokat készíteni. A hagyatékban fenn-
maradt rajzok most kerülnek elôször a közönség elé. Válogattunk mel-
léjük egy csokornyi verset. A természettel és az irodalommal egyszerre
ismerkedô óvodás korosztály részére készült a szép és tartalmas
képeskönyv.
1150 Ft

Janikovszky Éva
De szép ez az élet!
136 oldal, kötve, Réber László rajzaival
A kötet címadó mondata az írónô ötéves unokájá-
nak életérzését fejezi ki. S ha az olvasó talán
kérdôjelet gondol a cím végére, annak oka egyedül
az lehet, hogy ismeri Janikovszky Éva korábbi,
nagy sikerû gyermekkönyveit, s újabban született,
felnôtteknek szóló, szomorú-vidám írásait.
1180 FtDEDIKÁLÓ SZERZÔINK:



5

Az az igazság, hogy az Olvasás Éve jelen-
tôsége felmérhetetlenül nagy. 

Az Olvasás Évérôl már eddig is sok szó
esett, szakmai diskurzusokban körüljárták
és körüljárják a tennivalókat, a koncep-
ciót, a dolog filozófiáját és ezekben a –
hangsúlyozottan: szakmai – beszélgeté-
sekben ahány megszólaló, annyi különbö-
zô, a megszólaló személyes gondolatvilá-
gát, világnézeti hátterét tükrözô vélemény
született és feltehetôen születik majd. 

Minden tisztességes szakmában így van
ez, „látatlanban” is lefogadom, hogy a pu-
dingkészítés szakemberei is összegyûlnek
konferenciákon, kiállításokon, szimpóziu-
mon és hosszasan elemzik a pudingkészí-
tés variációit, a hagyományos és a modern
felfogást, a pudingnak az étkezési kultúrá-
ban elfoglalt helyét, összecsapnak a házi
fôzésû és a gyári puding hívei, vérmesebb
népek lakta tájakon talán még tettlegesség-
gé is fajul a szakmai vita.

Aztán kialakul a szakmai konszenzus,
fôznek egy adag pudingot, kiteszik az asz-
talra, arra jár a Józsi bácsi, megkóstolja, és
azt mondja: hmmm… én tulajdonkép-
pen utálom a pudingot.

Emlékeztetek arra a lapunkban is emle-
getett, magyarországi olvasási szokásokat
vizsgáló felmérésre, mely szerint a meg-
kérdezettek ötven százaléka egy év alatt
egyetlen könyvet sem olvasott el. Utálja a
pudingot.

Az Olvasás Éve tétje szerintem nem az,
hogy az ötven százalékot sikerül-e negy-
venötre, negyvenre, harmincnyolcra csök-
kenteni. Az Olvasás Éve tétje az, hogy si-
kerül-e megváltoztatni, módosítani azt a
társadalmi közvélekedést, ami tükrözôdött
a lapunkban egy éve szintén emlegetett,
baranyai diákok körében végzett felmérés
eredményében, melybôl kiderült az iskolai
tantárgyak rangsorolása és minôsítése alap-
ján, hogy az irodalom meglehetôsen unal-
mas, ámde nehéz, és nem túlságosan hasz-
nos tantárgy. És amely társadalmi közvéle-
kedés eredménye, hogy kiváló kortárs írók
mûvei ötszáz példányban jelenhetnek csak
meg, a humán értelmiségi pályák vonzere-
je mára lényegesen csökkent, a társadalom
egészének értékrendje érzékelhetôen kü-
lönbözik egyik alkotórészének, a humán
értelmiségnek az értékrendjétôl.

Az Olvasás Éve tétje: sikerül-e a gazda-
ság után a kultúrát is új pályára állítani.

Pudingot enni jó.
Kiss József

Megjelenik kéthetente ● Ára: 144 Ft ● Elôfizetôknek: 120 Ft ● Elôfizetési díj: 2880 Ft egy évre ● Kiadja: Kiss József Könyvkiadó, Kereskedelmi
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9141 ● E-mail: konyvhet@dpg.hu ● Fôszerkesztô, felelôs kiadó: Kiss József ● Fôszerkesztô-helyettes: Csokonai Attila ● Fômunkatárs: Szikora Katalin
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■ – Véleménye szerint mi teszi ma
fontossá, hogy egy egész évet átfogó,
nagyszabású esemény központi té-
mája legyen az olvasás?
– Több okot is megnevezhetek,
ami indokolja, hogy egy egész
évet szenteljünk az olvasás fon-
tosságának hangsúlyozására.
Olvasó emberként, értelmiségi-
ként, vagy ahogy modern ko-
runkban nevezik: kultúrafo-
gyasztóként úgy gondolom,
hogy a Gutenberg-galaxis szelle-
misége korántsem hunyt ki az
információs társadalomban.
Ma is sajátos, mással nem pó-
tolható élmény meghitt közel-
ségbe kerülni a könyvvel, amely
elfér kézitáskánkban, amelyben
elmerülhetünk vonaton, met-
rón, belefeledkezhetünk vég
nélküli olvasásába, de alkalom-
szerûen is fellapozhatjuk egy-
egy emlékezetes részét. Szemé-
lyes viszony ez a könyvvel, s raj-
ta keresztül szûkebb, nemzeti,
és tágabb, teljes emberi kultú-
ránkkal. Jelentôsége van annak,
kinek adom kölcsön, kitôl ka-
pom ajándékba, vagy annak,
hogy már nagyapám polcán is
ott állt. S bár egy-egy kötet újra
megvásárolható, az ember még-
is ragaszkodik ahhoz a példány-
hoz, amely elsôként nyitott fel
neki egy ismeretlen világot.
Másrészrôl, magyartanárként
tapasztaltam, hogy az élmény-
szerû ismeretszerzésnek, gon-
dolataink világos, árnyalt kifeje-
zésének, szókincsünk és kreati-
vitásunk, önmagunkról és em-
bertársainkról megszerezhetô
tudásunk gyarapításának aligha

van jobb segítôje, mint a könyv.
Végül szólnom kell az olvasni
tudás készségének fontosságá-
ról is. Kutatási adatok azt mu-
tatják, hogy ezen a téren nem
állunk túl jól. Az olvasás, a szö-
vegértés alapvetô készség,
amelynek jó szintû elsajátítása
nélkül nem beszélhetünk ver-
senyképes tudásról. Az infor-
mációhoz való hozzájutás, an-
nak feldolgozása, rendszerezése
olyan nélkülözhetetlen képessé-
gek, amelyekre meg kell taníta-
nunk minden fiatalt. A társada-
lom egésze számára sorsdöntô,
hogy elôre lépjünk ezen a terü-
leten.

– Az Olvasás Éve rendezvényei
közül melyeket tartja a legfonto-
sabbnak és miért?
– A maga környezetében min-
den rendezvény a legfontosabb
lehet, ha jól, gondos elôkészü-
letek alapján, igényesen szolgál-
ja az olvasás ügyét. Lehet ez a
legkisebb olvasói kör is, amely-
ben lelkes emberek szándékai
találnak egymásra az olvasás, a
könyv szeretete szellemében. A
tárcák munkatársai igyekeznek
majd mindenkit elérni a kisdi-
áktól a nyugdíjasig. A verse-
nyek, akciók, könyvbemutatók,
író-olvasó találkozók szervezé-
se mellett azonban fontos cél,
hogy felszínre kerüljenek s
megvitassuk az olvasással, az
olvasástanítással kapcsolatos
szakmai kérdéseket is. Nem vé-
letlen, hogy az EDUCATIO
2001. oktatási szakkiállításnak
is egyik kiemelt témája lesz az
olvasás.

Természetesen fontos szerepet
kapnak az évrôl évre megrende-
zett események is, ilyen az Ün-
nepi Könyvhét, vagy az olvasó-
vá nevelés kérdésével foglalko-
zó szakmai konferenciák, ame-
lyek szintén segíthetik az Olva-
sás Éve rendezvénysorozat cél-
jainak megvalósulását.
A programokban kulcsszerepet
kap az internet és a televízió is.
Az Írisz– Sulinet honlapján szá-
mos, a témával kapcsolatos tar-
talom jut el a pedagógusokhoz,
diákokhoz. A televízióra sem
csupán mint az események tu-
dósítójára számítunk, hanem
mint programgazdára is. Arra,
hogy szakmai beszélgetéseket,
vitákat közvetít, s különösen a
gyermek– és ifjúsági mûsorok
szerkesztôségén keresztül, saját
ötletei alapján játékokat, vetél-
kedôket hirdet meg, vagy éppen
a feliratos filmek vetítésével tá-
mogatja a nyelvtanulást és a
hallássérültek televíziózását.

– Ön szerint az általános és kö-
zépiskolákban milyen rendezvények
adhatnának többet annál, mint
amit a tanterv elôír az olvasásra
nevelésrôl?
– Nem volna jó, ha kötelezô
jelleggel, hasonló módon meg-
tartott, okító-erkölcsi példabe-
szédekben, elôadásokban, do-
bogós-mikrofonos mûsorok-
ban merülne ki egy-egy rendez-
vény. De nem is hiszem, hogy
azok a magyartanár kollégák,
akik szeretik a könyvet, az olva-
sás nyújtotta élményt, ne tud-
nának elôállni számos, az adott
iskola sajátosságaihoz, gyerme-
ki világához illeszkedô prog-
rammal. Fontos, hogy a progra-
mok ne csak a szépirodalom-
hoz kapcsolódjanak, hanem
építsenek a tudományos isme-
retterjesztésre vagy a praktikus
nyelvhasználatra is. 
A rendezvény, a mûsor helyett
jobbnak tartom a hosszabb tá-
vú vetélkedôket, amelyek kitalá-
lásában a magyartanári munka-
közösség (melynek bizonyára
tagja az iskola könyvtárosa is)
együttmûködhetne a diákön-
kormányzattal, a település
könyvtáraival, kulturális intéz-
ményeivel. Felélénkülhetne az
iskolák egymás közti kapcsolata
az olvasás apropóján, s összejö-
vetelekre nyílhatna lehetôség az
adott lakóközösség különbözô
életkorú, érdeklôdésû tagjai szá-
mára. Az iskolából induló kez-

deményezések a település pol-
gárainak aktivitására épülô kul-
turális pezsgést hozhatnának
létre. 

– Önnel ki, hogyan szerettette meg
az olvasást? Melyek a legkedvesebb
személyes élményei az  olvasással
kapcsolatban?
– Két gimnáziumi tanáregyéni-
ségre emlékszem szívesen, akik
meghatározóan hozzájárultak
ahhoz, hogy olvasás- és iroda-
lomszeretô emberré váljak. Az
egyikük Sióréti Gyuláné Gye-
pes Judit, aki az elsô középisko-
lai tanévben osztályfônököm és
magyartanárom volt a II. Rákó-
czi Ferenc Gimnáziumban.
Nem tudok úgy gondolni rá,
hogy eszembe ne jutna az a
szeptemberi elsô óra, amelyen
mindannyiunkat beszámolta-
tott nyári olvasmányainkról.
Bátyám hatására újdonság-
számba menô, végzôs gimna-
zistáknak szóló könyveket is ol-
vastam már azon a nyáron, s
kissé nagyképûen idéztem a ta-
nárnônek egy bekezdésnyi részt
Salinger Zabhegyezô címû
könyvébôl. Meglepetve és hitet-
lenkedve hallgatta citálásomat –
ti. ô fordította a mûvet magyar-
ra. Ettôl fogva úgy tekintett
rám, mintha értenék az iroda-
lomhoz, s ez a megelôlegezett
bizalom késztetett arra, hogy
mindent megtegyek azért, hogy
a rólam alkotott véleményének
megfeleljek.
A másik tanáregyéniség, aki sze-
repet játszott az irodalom iránti
vonzalmam kialakulásában, a
fiatalon elhunyt Bazsó Júlia
esszéíró volt. Ô személyesítette
meg azt a tanárt, akivel mindig,
mindent meg lehetett beszélni,
s akinek értékítélete mérvadó
volt a világra nyitott, keresô
szellemû diák számára.  

Pokorn i  Zo l tán
oktatás i  min iszter

AZ OLVASÁS ÉVE
2001. JÚNIUS–2002. JÚNIUS

A kormány döntése alapján a 2001. évi Ünnepi Könyvhéten, jú-
nius 7-én kezdôdik az Olvasás Éve. A döntés szerint az Olvasás
Éve Védnöki Testületének az Oktatási Minisztérium és a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma vezetôi a társelnökei. A
Könyvhét emiatt tette fel kérdéseit az Olvasás Évérôl a Védnöki
Testület társelnökeinek. 

Pokorni Zoltán oktatási miniszter és Rockenbauer Zoltán,
a nemzeti kulturális örökség minisztere válaszolt a kérdésekre.



7

■ – Hogyan látja az olvasás helyzetét
ma Magyarországon?

–Az olvasás szerepe folyamatosan
változik. Másképp olvasunk ma,
mint száz, harminc vagy  akár tíz
évvel ezelôtt. Más volt az olvasás
szerepe, amikor a könyvnek nem
kellett olyan konkurenciával szá-
molnia, mint a televízió, késôbb a
videó, ma az internet. A megnöve-
kedett információáradatban más
stratégiákra van szükségünk az el-
igazodáshoz, mint korábban. Más-
képpen használjuk az ismeretszer-
zésnek ezt a formáját, amely a szó
legnemesebb értelmében jelent tu-
dást és szórakozást ma és az elmúlt
századok során egyaránt. A 21. szá-
zadban az olvasandó ismeretek hor-
dozója már csak részben – és lehet,
hogy egyre kevésbé – a papír. Rá-
adásul a CD-ROMon vagy az inter-
neten már nem csak „vonalban”, de
ha úgy tetszik „síkban” és „térben”
olvasunk, amit a szövegbe szerkesz-
tett újabb és újabb oldalakat meg-
nyitó kapcsolódási pontok tesznek
lehetôvé. A hagyományos szöveg
képekkel, hangokkal sôt mozgókép-
pel is kiegészül. Ugyanakkor nem
hiszem, hogy az elektronikus könyv
– legalábbis a jelenlegi formájában
– képes lenne kiszorítani a hagyo-
mányos könyvet. Van, aminek köz-
vetítésére ugyanis kevéssé alkalmas.
Egy regény, de még egy vers is ne-
hezen emészthetô képernyôn ke-
resztül. És fordítva, úgy vélem, aki
nem tud jól „hagyományosan” ol-
vasni, az a technika vívmányaiból is
csak a legfelszínesebb ismereteket
képes beszerezni. Tehát a modern
technika felhasználása nem nélkü-
lözheti a konvencionális ismerete-
ket és készségeket.

Az Olvasás Éve szerepét abban lá-
tom, hogy figyelemfelkeltô szerepé-

vel hatékonyabban tudjuk átadni a
következô generációnak azt a tu-
dást, hogy az olvasás a megkerülhe-
tetlen jó mind az ismeretszerzésben,
mind a szórakozásban. A papír-
könyv és az elektromos nem ellen-
felei, hanem kiegészítôi egymásnak. 

– Milyen perspektívában helyezi el
az Olvasás Évét?

– Az Olvasás Éve akkor éri el cél-
ját, ha a „nem olvasóktól” az e-
könyv használókig mindenkinek új
lehetôségeket nyújt. Nem múzeu-
mi, hanem az életet szolgáló kultú-
ra – ez az olvasás kultúrája. A leírt
információ – legyen az szépiroda-
lom, használati utasítás vagy dal-
szöveg – mind az elolvasás, tehát a
használat kedvéért került az adat-
hordozóra. Ilyen értelemben az Ol-
vasás Éve perspektívája a minél szé-
lesebb körben átadott impulzus –
az olvass „bármikor, bármit, bármi-
rôl célszerûen” – lehet. Mindezt
azonban már az iskolás- korban ér-
demes elkezdeni. Nem gondolom,
hogy felnôttkorban ne lenne elsajá-
títható az olvasás szeretete, de sok-
kal kisebb rá az esély, mintha ez az
igény már az általános illetve kö-
zépiskolában kialakul. 

– Az NKÖM milyen célokat tûz ki
az Olvasás Éve megvalósítása során?

– Az elôbbiekbôl következôen az
Olvasás Éve során mindenekelôtt
a gyermekek és a fiatalok olvasás-
kultúrájának fejlesztésére szükséges
koncentrálnunk, és minden továb-
bi stratégia csak ez után jön. E cél
megvalósításához a kulturális tárca
egyrészt keretet biztosít, másrészt
mecénási szerepet tölt be.              

Keretet biztosít, mert a rendez-
vénysorozat gondolatának felvetô-
dése óta – 2000. január – az ország
kisebb és nagyobb települései, civil
szervezôdései és könyvtárai már el-
kezdték a programok szervezését,
sôt belevágtak azok lebonyolításá-
ba is. Ezek a programok mind arról
szólnak, hogy az olvasásnak a mai
kulturális életben igenis elsôdleges
szerepe van, egyik legfontosabb ki-
szolgálója a 21. század információ-
éhségének. A könyvtárakban – hit-
te volna? – nô az olvasók, a látoga-
tók száma. Nagy hiány van azon-
ban a gyerekeknek szóló könyvek
megjelentetésében, a korszerû, szé-
pen berendezett gyerek-, köz- és is-
kolai könyvtárakban. Az Olvasás
Éve a hiányok mögött lévô létezô
társadalmi igényre irányítja a figyel-

met, ami a késôbbiekben a tárca
stratégiai munkáját is megkönnyíti.

A minisztérium mecénási szerepe
a programok finanszírozásához való
hozzájárulásában mutatkozik meg.

Ugyanakkor korunknak megfelelô-
en az Olvasás Évében a korszerû in-
formációs technikáknak is meg kell
jelenniük, azért, hogy a telematikai
szolgáltatást nyújtó könyvtárak olva-
sói egyenlô eséllyel vehessék igénybe
akár a nemzeti könyvtár szolgáltatá-
sait, elektronikus formában lévô do-
kumentumait is.

Amennyiben az Olvasás Éve
megvalósítja fô célkitûzéseit, és
hozzájárul az olvasás terjesztésé-
hez, a minél több könyv megjele-
néséhez, a könyvtárak fejlesztésé-
hez, akkor a 21. század igényei sze-
rint járultunk hozzá egy 19. száza-
di eszme, a „mûvelt emberfôk” or-
szágának megvalósításához.

Reményeink szerint tehát olyan
nagyszabású program indul, amely
megszólítja és mozgósítja az egész
nemzetet, s olyan változási folya-
matot indít el, mely az ezredfordu-
ló után is áthatja a magyar társada-
lom minden rétegét, de  különös
figyelmet fordít azokra a fiatalokra,
akiknek olvasási szokásai még csak
most alakulnak ki.

– Ilyen országos rendezvénysoro-
zatban, mint az Olvasás Éve, mi az
államigazgatás szerepe, melyek a le-
hetôségei?

– Mecénásként finanszíroz, szak-
értôként részt vesz a programok
összeállításában, megtervezésében.
Szakértelmével hozzájárul a kere-
tek legcélszerûbb felhasználásához.
A rendezvények megvalósítására
programirodát hoz létre. Lehetôsé-
get teremt, koordinál, igényt mér
fel, és igyekszik azokat minden fel-
tételnek megfelelve teljesíteni. 

– Mi a személyes viszonya az olva-
sáshoz, mi a véleménye az olvasás kul-
turális szerepérôl?

– Ismereteim döntô többségét ol-
vasás útján szereztem és szerzem be
ma is. Olvasok könyvet, napilapot,
folyóiratot, jogszabályt és zanzásí-
tott háttéranyagokat, nézek felira-
tos filmeket, librettóból követek
operát, használom a számítógépet
és az internetet. Olvasok alaposan
és elmélyülten, ha kell, és van, amit
csak felszínesen átfutok a szemem-
mel, ha ez is elegendô. Olvasok
magyarul, idegen nyelveken, és a
számítógéppel lebutított formában
is. Egyszóval úgy viselkedem, mint
mindenki, aki szellemi munkát vé-
gez, és lépést tart a korral. Aki nem
olvas, lemarad, és a világot csak

igen szûkösen ismerheti meg. Pusz-
tán vizuálisan vagy hallás útján a
töredékét sem tudjuk megszerezni
és befogadni annak a hallatlanul
gazdag és sokrétû közegnek, amely
körülvesz bennünket.

A szépirodalom nyújtotta szóra-
kozást és erkölcsi-bölcseleti tartal-
mat pedig mással nem lehet helyet-
tesíteni. Ezt mindenki tudja, aki
csak egyszer is látott már valamely
regény alapján készült, még oly jól
sikerült játékfilmet. A történetek
ugyanis bennünk, olvasókban nye-
rik el végsô, humanizált formáju-
kat, és olvasás útján „megszenved-
ve”, képzelôerônket nem ellustítva
sokkal mélyebben élhetünk át egy
fiktív eseménysort, mintha minden
tekintetben kiszolgálnak minket.
Márai Sándor ezért egyenesen azt
ajánlja az olvasónak, hogy „erôvel”
olvasson. „Néha nagyobb erôvel ol-
vasni, mint amilyennel az írás ké-
szült, amelyet olvasol. Áhítattal,
szenvedéllyel, figyelemmel és kér-
lelhetetlenül olvasni. Az író fecseg-
het, de te olvass szûkszavúan.” Az
olvasót a beköszöntôk és fülszöve-
gek elôszeretettel becézik nyájas-
nak. Holott az igazi olvasó valójá-
ban zsémbes, kíméletlen és váloga-
tós. Örömmel tapasztalom, hogy
az utóbbi években újra esemény-
számba megy egy-egy igazán jó – és
méreteit tekintve is – „nagy” regény
megjelenése, amelybe már csak ter-
jedelmi okokból is bele kell helyez-
kedni. S lám, Závada Pál és Esterhá-
zy Péter regényei – hogy csak két vi-
szonylag friss példát említsek – iga-
zi sikert jelentettek, mert újra akad
idô és kedv a könyvek „kibeszélésé-
re”, megvitatására. Mindez mutatja,
hogy az ezredfordulón mégsem az
egyedüli mûfaj a „videoklip” – a há-
romperces vizuális történet.

– Az Olvasás Éve szervezeti, szerve-
zési, finanszírozási háttere?

– A szervezési faladatokat az Okta-
tási Minisztérium és a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma által
létrehozott programiroda látja el, a
két tárca pedig közösen finanszíroz-
za a programok megvalósulását.

Az Olvasás Éve kormányzati fel-
adatainak koordinálására, stratégiai
céljainak meghatározására – a hazai
és határon túli társadalmi javasla-
tokra figyelemmel – Védnöki Tes-
tületet kívánunk létrehozni. A
„szervezet” pedig arra vár, hogy a
községi tanítótól a megyei könyvtá-
rakig, a könyvkiadóktól a tévés szer-
kesztôkig mindenki hozzátegye sa-
ját ötleteit a „nagy egészhez”, hogy
ezt az évet közösen vigyük sikerre.

Rockenbauer  Zo l tán
ku l turá l is  min iszter
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■ Egyre hangosabban és üte-
mesebben ismétlik, mindenütt
a világon, szellemi emberek a
riadt panaszt: vigyázzunk a
könyvre, mert veszélyzónába
került! A kifejezésnek ez a rög-
zített válfaja – a nyomtatott
betû – már nem egyeduralko-
dó többé. A rádió és a fénykép
támadnak ellene: nem ez volt
a szándékuk, s végül mégis
egyre szélesebb tömegeket
vonnak el az olvasástól. Angli-
ában már jóideje mûködik, s
egyre harciasabban mûködik a
National Book Council, mely-
nek feladata, hogy visszahódít-
sa a tömegeket a könyv számá-
ra. Ezt az angol egyesülést utá-
nozza most az Alliance Natio-
nale du Livre, melyet Duhamel,
az író, hívott életre. A könyv
válságba jutott, mondja Duha-
mel; s a francia irodalom leg-
jobbjait tömöríti az egyesülés-
ben a nyomtatott betû védel-
mére.

Duhamelnek, s angol és ameri-
kai fegyvertársainak, akik – az ô
szavukkal – „keresztesháborút”
indítottak a könyv érdekében,
igazuk van: minden ember, aki
hivatását vagy hivatottságát
összekötötte a nyomtatott betû-
vel, érzi a veszélyt. A könyv vál-

sága egészen más valami, mint a
könyvkiadás, vagy a könyvkeres-
kedelem válsága. Soha nem
nyomtattak ilyen tömegben
könyveket, mint ma, soha nem
vásároltak és olvastak ennyi
könyvet, soha nem ismerte a vi-
lágirodalom a „bestseller”-eknek
olyan sorozatát, mint e korban,
amely – ez a kérdés fonákja –
hangsúlyozottan könyvellenes,
betûellenes. A tömegek korát él-
jük: nincs semmi csodálatos ab-
ban, ha egy jó, vagy tetszetôs,
divatos könyvet, megfelelô ki-
adói és hirdetési elôkészítés
után, százezres példányszámok-
ban vásárolnak. A nagy nyelvte-
rületeken tulajdonképpen csak
az a könyv „bukik meg”, melyet
kiadója nem terjeszt elég erélye-
sen, vagy ügyesen: a reklám, az
irodalmi szervezetek hatalma je-
lentôs. Nem, a példányszám
nincs veszélyben, s az a zavaros
üzlet, ami legtöbbször az „iro-
dalmi siker” – pályadíjaknak, ki-
adói összeköttetéseknek, ügynö-
ki szervezô munkának az a rejté-
lyes és tehetséges összeesküvése,
amely végül is „kidob” egy
könyvet a szellem világpiacára –
ma is virul. E látszólagos keres-
let mögött lappang a könyv iga-
zi válsága. A könyv mint mûfaj,

nem egyetlen lehetôsége már a
szellemi kifejezésnek. S vetély-
társai keményen törnek elôre. A
vád úgy szól, hogy a tömegek
mûveltsége mind felszínesebb.
Az átlagember mind lusta olvas-
ni. Értesüléseit szívesebben
„hallgatja, vagy látja”, mint ol-
vassa. Elmegy a moziba, s a
képes híradóból minimális szel-
lemi erôfeszítés nélkül is értesül
mindenrôl, ami a világban tör-
tént, kinyitja a lapokat, s a
vastagbetûs címekbôl és fényké-
pekbôl egyetlen szemvillanással
megtudja az esemény lényegét
és értelmét, megcsavarja a rádió
gombját, s vacsora vagy kártyá-
zás közben is hallja a hírt: a
szépirodalmi elôadást, az oktató
tanulmányt. Olvasni erôfeszí-
tés. Hallani, vagy látni egyszerû
készenlét és jelenlét. Olvasni él-
mény. Hallani vagy látni egysze-
rû érzékelés. Az a bonyolult fo-
lyamat, amikor az olvasó mint-

egy szellemi és erkölcsi segítô-
társa az írónak, – a katharzis –
nem következik be a kép-él-
mény, sem a hang-élmény nyo-
mában. Olvasni majdnem
annyi, mint egy kissé írni is. 

A franciák és angolok „ke-
resztes hadjáratának” ennyi az
értelme: visszaadni a könyv-
nek az áhítatos olvasót, a hí-
vôt. Évszázadokon át úgy tet-
szett, a mûvelt ember oldha-
tatlanul összenôtt a könyvvel.
Az a bensôség, az az együttlét
kettesben, az a munka és oda-
adás, amit az olvasás jelent, az
a csendes párharc, amit író és
olvasó folytattak egymással a
könyvoldal apró csataterén,
egyre kevésbé vonzza a töme-
geket. A könyv magánügy. A
kép, a hang közügy. S remény-
telenül a közügyek korát éljük.

Az új kereszteshadjárat kato-
nái így akarnak elesni, könyv-
vel a kezükben.

Mára i  Sándor
A könyvé r t
■ Varga-Neubauer Sándor, a magyar könyvszakma-törté-
netírás doyenje hozta el szerkesztôségünknek a Corvina – a
Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedôk Országos Egyesü-
lete Közlönye – 1937. március 21-i számában megjelent Má-
rai-cikket, amely a közlöny felelôs szerkesztôjének és kiadójá-
nak, a K–Sz. szignóval jelzett dr. Keéri-Szántó Andornak hoz-
záfûzött megjegyzése szerint a Pesti Hírlap március 12-i szá-
mában jelent meg eredetileg. Hatvannégy év elteltével közöl-
jük most ezt a Márai-írást.

Márai sorait olvasva az a kísérteties érzésünk támadhat,
hogy a világ semmit nem változott, hogy az író a múlt héten
írta a cikket: a „könyvet” ma is sokan féltik az új technikai esz-
közök okozta változások miatt, az olvasási szokások megvál-
tozása miatt, és a 2001. évi Ünnepi Könyvhéten is angol min-
ta alapján indul útjára az Olvasás Éve.

Hatvannégy év telt el azóta, hogy Márai papírra vetette a
könyvért aggódó gondolatait, és az írás minden mai, fájó ak-
tualitása mellett voltaképpen a „könyv” diadalának az igazo-
lása: ma kimondhatjuk, hogy a „könyv” az elmúlt hatvannégy
évet biztosan túlélte. Szívbôl remélem, hogy újabb hatvan-
négy évig „életben marad”.

(K. J.)

■ A Pesti Hírlap március 12-i számában jelent meg Márai Sán-
dornak ez a remekbekészült cikke. Én, aki egykor ezen a he-
lyen a könyvkiadók nevében vitába szálltam vele, most öröm-
mel és lelkesedéssel hívom fel minden könyvvel foglalkozó
kartársam figyelmét Márai cikkére. Hangsúlyozni kívánom,
hogy mennyire egyetértek vele s egyetértünk vele mindnyájan.
Még abban is, amit a könyvterjesztés lármás eszközeirôl
mond. Nekünk nem gyönyörûség ezekhez az eszközökhöz fo-
lyamodni a könyvért vívott harcban. Mi is olyan kultúráról ál-
modozunk, amelyben szükséglet a könyv s a jó könyv önma-
gáért beszél. Ezért a kultúráért folytatunk mi is „keresz-
teshadjáratot” s jólesik ebben a hadjáratban olyan fegyvertár-
sat tudni magunk mellett, mint Márai Sándor.

K–Sz. 
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■ Noha egyébként ritkán idézzük
föl munkásságát, május táján a leg-
több könyvbarát egyszer-kétszer bi-
zonyosan hallja vagy kimondja
Supka Géza, a sokoldalú literátor,
archeológus nevét. Megérdemli az
emlékezés virágát, hiszen „a köny-
vek propagálása és széles körû ter-
jesztése érdekében évenként meg-
rendezett, fôleg utcai árusítás útján
lebonyolított könyvvásár”: a
könyvnap(ok), a könyvhét, a
könyvünnep ötlete tôle ered. A mi
famíliánknak nemrég még volt
olyan tagja, aki fel tudta eleveníteni
az eseménysorozat hajnalát, ha az
1929-es kezdeteket nem is, de azt
igen, hogy 1934-ben (június 4–6.)
Balassa József nyelvmûvelô kézi-
könyve volt az egyetlen hivatalos
újdonság, 1935-ben (június 3–5.) vi-
szont 55 könyvet idôzítettek az ak-
kor üdvösnek tartott hétfôi, keddi
és szerdai napra, 1936-ban (június
2–4.) megint csak 16-ot. Memórián-
kat számos, gyakran újra publikált
régi könyvheti fényképfelvétel, vala-
mint sok írói emlékezés (Illyés Gyu-
la naplói, Móricz Zsigmond és má-
sok cikkei, több antológia) frissíthe-
ti. A 20. század második felének iro-
dalom- és kultúrtörténetét pásztáz-
va egyetemi tananyag, hogy 1945-
ben is volt „mini-könyvfesztivál”
(július 12–14.), rögvest 55 új kötet-
tel. 1952-ben lett – minden különö-
sebb csinnadratta nélkül – Ünnepi
Könyvhét a könyvnap(ok)ból.
1954-ben kivételesen szeptemberig
kellett böjtölni erre a hétre. 1957-
ben (története során csakis akkor)
hiába várták hívei az eseményt: az
írótársadalom és a könyves szakma
bojkottja folytán elmaradt. Terveze-
te, lebonyolítása, idôtartama, külsô
képe késôbb nemegyszer változott.
Hosszabb ideje az öt napon át tartó
könyvhetet szoktuk meg.

Jómagam író, mûfordító nagybá-
tyámnak, Bor Ambrusnak köszön-
hetem a könyvhét-élményt. Könyv-
gyûjtô szenvedélyemet is az ô – ak-
kor modernnek számító – létrás
polcrendszerén végeérhetetlenül so-
rakozó (a fáma szerint egy vonalzó
segítségével naponta glédába rende-
zett) könyveinek katonás látványa
alapozta meg. Ma már elárulhatom,
korai irodalmi és színházi tárgyú
próbálkozásaimat messze megelôz-
ve az ô nyomatékos kérésére (és né-
mi jótékony segédletével) írtam le-
geslegelsô publikációmat, egy olva-

sói levelet. Utólag beszédesnek vé-
lem, hogy ez a pár suta bekezdés a
könyvkiadással (közelebbrôl a lek-
tûrökkel) foglalkozott. A Könyvtájé-
koztató címû orgánum – szegrôl-
végrôl a KönyvHétnek is szellemi és
funkcionális elôdje – adta közre (az
viszont máig fojtogatja a torkomat,
hogy az egykor nagybátyám által
szerkesztett lap jogutódja, az Új
Könyvvilág 1995. májusában akkor
adta ki a lelkét, amikor én ültem
szerkesztôi székében. Éppen a soros
Ünnepi Könyvhétre készülôdtünk,
amikor a piaci törvények sok laptár-
sunkkal közös sorsra juttattak min-
ket. Ebben a búcsúszámban Bor
Ambrustól is búcsúztunk: a haldok-
ló újságba még éppen bekerülhetett
az ô nekrológja.)

Értô rokoni segítséggel már a ko-
rai hatvanas években is belekuk-
kantottam a könyvünnepi forgatag-
ba, és a különbözô alkalmi vetélke-
dôkön, a nem túl nehéz kérdések
megfejtésével rengeteg könyvsorsje-
gyet nyertem. Ezek töredéke ké-
sôbb még növelte is értékét, jó vá-
sárlásokat csaphattam tehát, hogy a
szülôi bibliotékától elkülönülô sa-
ját könyvtáramat létrehozzam (az
érdesebb vagy „eretnek” munkákat
el is dugva az anyai, apai szem
elôl).  Igazából azonban csak 1969
óta vagyok „könyvheti ember”. Ha
az utóbbi három bô évtized könyv-
ünnepnapjait összeadogatom és fo-
lyamatnak, egységnek álmodom,
akkor e jó harminc esztendôbôl
legalább egy felet (inkább többet)
kontinuus könyvhétként éltem
meg. Könyvespolcaim elôtt sétál-
gatva – vonalzó nélkül, de rendra-
kásra mindig készen – pontosan tu-
dom, melyek a „kiskoronás”: az ün-
nepi könyvheteken vásárolt, kapott
köteteim.

Ezerkilencszázhatvankilenc a „ró-
zsaszín” Németh László-életmûso-
rozat indulása miatt felejthetetlen (a
Negyven év – Horváthné meghal –
Gyász tomuszában betûkkel írták ki
az évszámot), s mert ugyanekkor és
ugyanott (egy Kálvin téri bódécská-
ban) jutottam hozzá Konrád
György A látogató címû regényéhez
(melyet a szerzô dedikált is). Meg-
határozó élményem, szeretett köny-
vem lett mindkettô. Ha nem téve-
dek, hatszor sétáltam oda és vissza,
míg számomra nem csekély árukat
leszurkoltam (Németh 48, a „zöld”
Konrád 15 forintba került).

Egy gimnáziumi osztálytársam
édesapja, a rejtvénykészítô Wis-
nyovszky János révén kerültem kap-
csolatba a hetvenes évek eleje
könyvszakmai sajtójával. Magam is
csináltam rejtvényeket, fôként
könyvhetekkor (e lapok közül a
Nôk Könyvespolca címû ötlik föl
most). Az ismeretség lehetôvé tette,
hogy egyetemi csoporttársaimmal
„saját” pavilonunk legyen több
könyvhéten is, a Rákóczi úton, elég
közel a Keleti pályaudvarhoz. Büsz-
keségemre Gödöllôrôl bevonatozó
idôs nagyapám is a vevôm lehetett
(nagy könyvbarát volt, a könyvtár-
ban egy tintaceruzás apró Z-vel, ne-
ve kezdôbetûjével jelölte meg a már
olvasott mûveket, hogy mindig az
újat – és természetesen Jókait – ke-
resse). Keresményünk messze meg-
haladta az ösztöndíjunkat, és juta-
lomként még a könyvkészletbôl is
csurrant-cseppent valami.

„Saját könyvheteim” regélésében
örömmel, de lehetôleg dicsekvés
nélkül mondom el, hogy öt-hat al-
kalommal magam is lehettem már
könyvheti szerzô, például Reményi
József Tamás barátommal közösen
írott egyik paródia-gyûjteményün-
ket érte ez a megtiszteltetés, és a
szerkesztô szemével is hizlalhattam
jó pár munkát, amelyet kompiláló-
ként helyeztem a könyvheti nagy
közös gyékényre.

A könyvünnepben – a személyes
vonatkozások, a találkozások, a de-
dikálások mellett – a kölcsönfénye-
ket szeretem a legjobban: az újdon-
ságok beszélgetését. Soha máskor
ilyen elemi erôvel nem érezni (még
a világ legnagyobb könyváruházai-
ban, könyvvásárain sem), hogy a
könyvek is társadalomban élnek,
összetartoznak, egymást értelme-
zik. Természetük szerint antropo-
morfak (nem hiába mondta Dö-
mötör Tekla professzorasszony, aki
páratlan Biblia-kollekcióját egy
Olympos citromleves dobozban,
féltett detektívregényeit legszebb
polca elérhetetlen magasában tar-
totta: „Fiacskáim, a könyvek éjsza-
ka szerelmeskednek, és reggelre sza-
porodnak. Ezért nincs soha elegen-
dô hely az ember könyvtárában”).
Bár csak a maga szemszögébôl,
mégis általános érvénnyel így be-
szélt errôl Németh László, amikor
említett sorozatát útjára engedte:
„Az író, mûvelt népeknél, nemcsak
az, amit a mûvei lépjébe elrakott,
hanem amit népe ezekrôl a mûvek-
rôl gondolni tud, megtanult. Iroda-
lomtudományunkat gyakran hi-
báztattam abban, hogy a mûvek-

nek a továbbgondolását, tovább-
gondoltatását nem végzi el, szem-
pontjaival egyeseknél épp akadá-
lyozza, mintha csak egy sav semle-
gesítése lenne lúgi feladata. Nos én
úgy próbáltam ennek a boldogult
Németh Lászlónak a mûveit össze-
állítani, hogy egyik a másikra vesse
fényét, megadva közben mindazt a
felvilágosítást, amelyre az olvasó-
nak s tán az irodalomtörténésznek
szüksége lehet”.

A legutóbbi években számomra a
könyvhét elôszele már a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál „szüle-
tésnapos” estjének (a kerek születés-
napjukat ünneplô magyar írók talál-
kozójának) vezetése. Aztán jön az
ünnepi könyvheti sajtótájékoztató:
a lehetetlen vállalkozás, a részint
még el sem készült új könyvek tô-
lem telôen igazságos, arányos, figye-
lemfelkeltô bemutatása. Végül, a
könyvhét utolsó napján, az egész
napos „moderátorkodás” a Vörös-
marty téri nagy könyvsátorban (me-
lyet egyszer, velünk együtt, majd-
nem elfújt a szél, tavaly meg majd-
nem ránk dôlt). Ezeket a feladatai-
mat Zentai Péter Lászlónak köszön-
hetem: együtt kezdtük az egyete-
met, régi barátok vagyunk, sokat
dolgoztunk együtt. Mivel ô a ma-
gyar könyvszakma egyik vezetôje-
ként – meg alkata szerint is – na-
gyobb struktúrában és volumenek-
ben gondolkodik, mint én, szerin-
tem önmaga helyett „talált ki” en-
gem, mint az ilyesfajta szereplésben
tényleg gyakorlott könyvheti
„showmant”. De az is lehet, hogy
tud valamit egy évben 365 (vagy
366) napon át tartó, cédulázós, nap-
lózó olvasásmániámról, mely nél-
kül a bölcsészkari katedrán sem bol-
dogulnék. S ha ez a 365 (vagy 366)
vagy 360 (vagy 361), azért van, mert
éppen a könyvhéten olvasni nem
lehet – csak könyvet lélegezni.

Tarján Tamás

Fél év könyvhét
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– Csíkszeredában (mint utóbbi
útjaim során megtudtam, így
kell ragozni ezt a helységnevet!)
megalakítottuk a céget. Kilenc-
ven százalékban mi vagyunk a
tulajdonosai, tíz százalékban pe-
dig az a magánszemély, aki egy-
ben ügyvezetôje is az Erdélyi
Magyar Könyvklubnak: Bencze
Tibor. Ôvele a kísérleti kataló-
gus óta együttmûködünk, van
néhány könyvesboltja a Székely-
földön, ô volt a Corvina Könyv-
posta megalapítója. Akad némi
ismerete a csomagküldésben, jó
helyi kapcsolatai vannak. Átépí-
tettünk, berendeztünk egy iro-
dát, munkatársakat vettünk föl,
kiképeztük ôket, elkészült az er-
délyi könyvklubot mûködtetô
informatikai részleg, amely web-
es felületen mûködik. Megjelent
a 2001/1. katalógus, amelyet
székelyudvarhelyi nyomda ké-
szített el nagyon jó minôségben.
Április végén, a sepsiszentgyör-
gyi napokon mutatkoztunk be,
sikeres rendezvényeket szervez-
tünk Kányádi Sándor, a Sebô
együttes részvételével, a Duna
Tv-vel közösen. Velük stratégiai
megállapodást kötöttünk, magá-
tól értetôdô, hogy erdélyi ügy-
ben segítjük egymást. Kimentek
a katalógusok, már regisztráljuk
a jelentkezôket. Az elsô két nap-
ban ezer megrendelést rögzítet-
tünk. Az a tervünk, hogy ebbôl
az elsô katalógusból tízezer ki-
adványt forgalmazunk. Az ittho-
ni tavaszi katalógusban elmond-
tuk, hogy hihetetlen könyvéhsé-

get tapasztaltunk Erdélyben, s
arra kértük a magyar klubtago-
kat: az otthon feleslegessé vált
könyveket rajtunk keresztül el-
küldhetik. Hála a segítô szán-
déknak, több mint ötezer ilyen
kötetet fogunk eljuttatni az otta-
ni olvasókhoz, minden bizony-
nyal könyvtárak segítségével.

– Web-rôl beszélt, mekkora ott, a
szegénységben ennek a technikai esz-
köznek a kihasználtsága?

– A kinti partner elmondása
szerint nagyon hasonló, mint
Magyarországon. Szegénység van
odaát, de Kolozsvár fôterén két
internetes kávézó is mûködik. 

– Hozzáigazították-e az erdélyi
igényekhez a kínálatot?

– Bár a kínálat alapvetôen a
magyar katalógus ajánlatából áll
össze, de komoly módosulások-
kal. Az erdélyi olvasók sokkal
határozottabban érdeklôdnek a
magyar irodalom, a magyar tör-
ténelem iránt és kevésbé von-
zódnak a lektûrhöz. A kéziköny-
vek és általában a magyar témá-
jú kötetek kerültek elôtérbe. A
magyar katalógus általában szó-
rakoztató irodalommal kezdô-
dik, a másikban ez van hátul.

– Meddig lesz ez így? Nálunk is
úgy kezdôdött, hogy falták az embe-
rek a komoly irodalmat, aztán ami-
kor lehetôség nyílott a kommersz
megvásárlására, akkor leszoktak a
színvonalas mûvekrôl. Rávetették
magukat az e tekintetben ínségesnek
ítélendô évtizedek után.

– Nem tudom, meddig marad
így, de nekünk az a sajátossá-

gunk, hogy pontosan tudjuk
mérni a tagjaink szokásváltozá-
sát és alkalmazkodunk a módo-
sult igényekhez. Tehát, ha azt
fogjuk látni, hogy bizonyos tí-
pusú könyvek iránt megnô az ér-
deklôdés, akkor abból többet fo-
gunk kínálni.

– Tapasztalható-e Magyarorszá-
gon valamilyen változás az olvasói
szokásokban?

– Azt hiszem, a könyvklub olva-
sóira is jellemzôek az általános
tendenciák, ami mindenekelôtt az
ismeretterjesztô, népszerû tudo-
mányos könyvek iránti érdeklôdés
növekedését mutatja. Sajnos, a
szépirodalom, ha jól tudom az
adatokat, a teljes magyar könyvpi-
acból három-négy százalékot je-
lent csupán. Nálunk talán többet,
ez attól függ, hogy mit tekintünk
szépirodalomnak, hogy különvá-
lasztjuk-e a lektûrt vagy sem.

– Mégis megnövekedett a kínála-
tuk ezekbôl a mûvekbôl.

– Mi nem lehetünk arra figye-
lemmel, hogy hány százalék az a
stabil olvasóközönség, az a lé-
nyeg, hogy létezik, ezért az ô íz-
lésükre is tekintettel kell lenni.
Az elmúlt két évben a Klub-
klasszikusok, az Írók, költôk,
gondolkodók sorozattal kedves-
kedtünk az igényes tagságnak,
amely akkor is át tud rendezôd-
ni, ha mi nem vesszük észre. El-
képzelhetô, hogy tíz évvel ez-
elôtt belépett a mama és a mos-
tani rendelés már a felnôtté érett
gyerek ízlésvilágát tükrözi. Attól,
hogy az adott tag nem változik,
még változhatnak a családon be-
lül a viszonyok és az érdeklôdési
kör is. Régen különlegességszám-
ba ment, ha kortárs magyar szer-
zôket adtunk ki, ma ez tudatos
kiadói politika eredménye. Pró-
bálunk szerzôket kötni a könyv-
klubhoz. Jó az, hogy ha Szigethy
Andrásról vagy Száraz Miklós
Györgyrôl, azoknak, akik kedve-
lik ôket, a Magyar Könyvklub jut
eszükbe. Szeretnénk, ha a szer-
zôk, akik itt jelentetik meg az el-
sô, második könyvüket, akkor se
mennének másik kiadóhoz, ha
népszerûek lesznek. Ezért érez-
tetni szeretnénk velük a gondos-
kodásunkat. Tapasztalhatják,
hogy még a kritikai visszhang
egyengetésében is segítünk. Az,
hogy egy irodalmi újságban mi-
rôl jelenik meg kritika, az csak ré-
szint múlik a piaci kínálaton. A
kapcsolatok is szerepet játszanak
benne. 

– A megjelenésben bizonyára, de a
kritikusi véleményalkotást nyilván-
valóan nehezebb lehet befolyásolni.

– A kritikus mindig fejtse ki a
saját véleményét. Az a fontos,
hogy minôségileg jót írjon, de
lehet bírálat is benne.

– Valamiféle kulturális küldetést
kívánnak teljesíteni a kortárs ma-
gyar irodalom pártfogolásával?

– Nem akarom szépíteni a dol-
got, számunkra ez elsôsorban
üzlet, de azért amikor a kiadó a
politikáját meghatározza, abban
az olvasók igényeinek kielégítése
mellett a saját irodalmi érték-
rendje is szerepet játszik. Szá-
mos olyan, nem szépirodalmi ki-
adványunk van, amely ugyan-
csak értékkövetô szemléletet
mutat. Például a Magyar Könyv-
klub vágott bele az Új Magyar
Életrajzi Lexikon hat kötetének
a megjelentetésébe. A kezdetek-
tôl a mai napig tartalmazni fog-
ja ez a mû a már lezárult magyar
életutakat. Három év múlva jele-
nik meg az utolsó kötet. Hatal-
mas elômunkálatokat követel e
hiánypótló összeállítás kibocsá-
tása, s óriási, tízmillió forintos
elôköltséget követel. Reméljük
természetesen, hogy hosszú tá-
von ez üzletileg is jó lesz szá-
munkra, mert sokáig a piacon
tartható sorozatot hozunk létre,
de felvállalása mögött egyértel-
mûen kiadói politika húzódik
meg. Bízunk ugyanis benne,
hogy katalógusaink, tehát a
könyvklub értékrendje is vissza-
hat az olvasói igényekre.

(m. zs.)

Jó üzlet vagy ráf izetés
a kortárs irodalom,
az életrajz i  lexikon?

Az olvasói igények
és a kiadói
politika
kölcsönhatása
Év eleji találkozásunkkor Révai Gábor még az Erdélyi Magyar
Könyvklub próbakatalógusával dicsekedhetett el, legutóbbi kiad-
ványukban már azt olvashatjuk, hogy létrejött a Székelyföldön a
„testvérklub”. A történtek ismertetésére kértem a Magyar
Könyvklub igazgatóját.
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– A lakás többi részét éppen tataroz-
zuk – szabadkozik vendéglátóm. – A
dolgozószoba már elkészült – vezet be
a konyhából nyíló hajdani cselédszo-
bába, amelynek falait méretre szabott
könyvespolcok borítják, egyöntetûsé-
güket csak egy dívány és a kis helyi-
ségben hatalmasnak látszó íróasztal
töri meg.

– Ezzel a zuggal csak az a baj,
hogy nem tudok benne dolgozni.
Így hát bárhol másutt hajlandó
vagyok írni, csak itt nem. Olvas-
gatni bejövök ide, de arccal a fal-
nak, még ha lambéria, vagy kép
van is elôttem, nem tudok gon-
dolkodni. Szeretek nagy teret lát-
ni magam elôtt, akár a szoba bel-
seje felé nézve, akár az ablakon ke-
resztül bámulva az udvarra, park-
ra vagy háztetôkre. Ezek jótéko-
nyan vonják el a figyelmemet.
Amikor már elfáradtam, és nem
találok semmilyen jó megoldást,
vagy túlbonyolítottam a dolgokat,
a mindennapi látvány rádöbbent,
hogy a világ milyen egyszerûen
mûködik. Például itthonról ha ki-
nézek, szemközt egy alacsony,
öreg házacskát látok. Annak a pi-
ros-fekete kormos cserepei, kémé-
nyei között fel-feltûnik egy páros,
akiket örömmel lesek: egy varjú
meg egy macska. Rendszeresen
szemtelenkednek egymással.

– Mikor dôlt el, hogy író lesz ma-
gából?

– Apám író volt, ezért sokáig
úgy gondoltam, bármi lehetek,
csak épp az nem. Nem állítom,
hogy ennek mindig így kell len-
nie, de nálam így mûködött. Ke-
rültem az ô baráti társaságát, nem
tüntetôen, csak nem éreztem jól

magam abban a közegben. Ré-
gész, történész, könnyûbúvár,
tengerész, filmrendezô szerettem
volna lenni, aztán egyetemet vé-
geztem, de amikor tizenhat évvel
ezelôtt megbetegedett apám, ak-
kor otthagytam az állásomat, és a
tudta nélkül besétáltam a Hírlap-
kiadó Vállalathoz, ahová protek-
ció nélkül be lehetett kerülni. Fél
évig üzemi lapoknál dolgoztam,
elvégeztem egy gyorstalpaló isko-
lát, újságíró igazolványt kaptam,
utána jelentkeztem a Pallas Lapki-
adónál, ahonnan két-három héttel
késôbb telefonon felhívtak: Ju-
hász Ferenccel lehetne dolgozni.
Az Új Íráshoz kerültem rovatveze-
tônek. Akkortájt kezdtem szépiro-
dalmat írni, amikor apám már na-
gyon beteg volt. Siettem. Szeret-
tem volna neki valamit még mu-
tatni. Nem sikerült. Valamivel ké-
sôbb már novelláim jelentek meg,
elôször az Új Írásban, aztán már
mind több folyóiratban. Ezekbôl
a novellákból nôtt ki késôbb elsô
regényem, Az ezüst macska. De ak-
kor még mindig azt mondtam, író
az, aki abból él. Én egyéb felada-
taim mellett írok is. 

– És minek tartotta magát? 
– Nyomorultnak. Boldog csavar-

gónak. Attól függôen, milyen
passzban voltam. Idônként sze-
rencsésnek, hogy nincs rabság,
máskor nagyon elveszettnek. 

–De most már az írásból él...
– Inkább úgy mondanám, hogy

az utóbbi egy-két évben sok olyan
munkát nem csinálok, amit koráb-
ban elvállaltam. Nem panaszko-
dom, mert a kiadóm, a Magyar
Könyvklub talán a legjobban fize-

tô kiadók közé tartozik. Csak azt
gondolom, hogy nem az iroda-
lomnak kedvez most a világ. Ez
nem azt jelenti, hogy nincsenek
szerencsés emberek, de szépiroda-
lomból keveseknek adatik meg a
megélhetés. Hogy miért? Ha rövi-
den mondom, közhely: klipekben
élünk, nincs idô elmélyedni, az ér-
téket azon mérjük, hogy milyen az
állásunk, mamutcégnél helyezked-
tünk-e el, megvettük-e azt az au-
tót, ami a társadalmi állásunknak
megfelel. Ez szaladgálást, össznépi
lótás-futást, hajszoltságot eredmé-
nyez. De nem ez az elsô hullám-
völgy kultúránkban. Azért nem
vagyok túl optimista sem. Ha eb-
bôl a mostani helyzetbôl még
sincs kiút, az már nem az iroda-
lom baja, akkor a rácponty helyett
végképp a hamburgeré a jövô. A
ráérôsségen kívül még sok min-
dent sajnálok, ami elveszett, kiko-
pott az életbôl. A sült szalonnát,
amit a koleszterin miatt nem ehe-
tünk, a marhahúst, amitôl a kerge
marhakórra gondolva kell tartóz-
kodnunk, a napozástól az ózon-
lyuk miatt óvnak, a szerelmeske-
déstôl az aids miatt. Megváltoztak
a konyhák, nincsenek darálók,
fém- és mechanikus eszközök,
csak a zúgó, zümmögô ketyerék.

– Nem véletlen tehát a könyve hely-
szín- és témaválasztása, az, hogy a fô-
szereplô a Felvidékrôl érkezik, s késôbb
szerelmével Erdélybe utazik… Két
olyan táj, ahol egy kicsit lassabban jár
az idô, mint itthon. 

– Otthon és itthon. Ôk és mi. Ez
az. Olyan könyvet akartam írni,
amiben a lassúság, a ráérôsség, a
múltszázadiság jelenik meg. Sze-
rettem volna, hogy tûnjön fel,
ami számomra ugyancsak fontos:
olyan régióban élünk, ahol a hatá-
ron túl tíz kilométerre magyar fal-
vakat törölhetnek el a föld színé-
rôl, írókat verhetnek, évszázados
múltú magyar egyetemeket szün-
tethetnek meg. És ez nem téma.
Sokszor hírnek sem. Nemhogy a
mûvészetnek. Ahol a státusztör-
vény ellen közösen tiltakozik az
úgynevezett franciásan mûvelt ro-
mán értelmiség, és a szlovákok is,
akiknek már öt éve van ilyen jog-
szabályuk, és kiemelt bánásmód-
ban részesítik a világ bármely
pontján élô honfitársaikat. A
nemzetiségi ügyekkel jól megfer-
tôztettem apám  révén, ha akar-
nám, sem tagadhatnám ezt, ráadá-
sul rokonaim apai ágon felvidéki-
ek, anyai ágon erdélyiek is, ahol a
gyerekek most kezdenek érettsé-

gizni, felvételizni. Kicsi korukban
nem tudták, mi a tejcsokoládé, s
amikor azt látták, hogy Magyaror-
szágon nem állnak sorban az au-
tók a benzinkutaknál, azt hitték,
Romániában jobb a helyzet, mert
náluk legalább néha van üzem-
anyag… Azt gondoltam, jó lenne
egy olyan könyvet írni, amely ki-
sebbségrôl szól, magyar történe-
lemrôl, határokról, Trianonról.
Amelyikben kiröföghetem, -sikí-
tozhatom, -nyavalyoghatom a bá-
natomat, létezô igazságainkat és
túlzásainkat, s mindez mégis
szépirodalom marad. Ha ehelyett
programszöveg lesz, gondoltam,
akkor ne jelentessük meg. Akkor
az a másfél év, amit beleöltem, le-
gyen olyan idô, ami talán egyszer
másutt térül meg. Azzal, hogy ki-
adtam a könyvet a kezembôl, lát-
szik, bízom abban, hogy szándé-
kom sikerült, és amellett olvasha-
tó könyv lett, mert ez is céljaim
közé tartozik. 

– Mit ír legközelebb?
– A Lovak a ködbennél is na-

gyobb lélegzetû mûvet, munkací-
me: Pokolsár. Megint egy elva-
dult, XIX. századi cím. Erdély, de
nem azért, hogy kisebbségi sors-
ról beszélhessek. A könyv a Há-
romszéki-medencében játszód-
nék, kétszáz évet ölelne át, napja-
inkig szaladna. A fakitermelésrôl
szólna, ami így nagyon unalmas-
nak hangozhat. Valójában itt va-
laha igazi ôsvadon létezett. Az
iparvasutak, csúszdák és siklók,
csempészek és pásztorok világa
izgalmas és durva, drámai világ
volt. Talán elegendô annyi, hogy
a több száz fôs csoportban szer-
zôdtetett szlovák, székely vagy ro-
mán favágók minden másodika
forgópisztolyt hordott az övében.
Vadnyugati történet Keleten…

Mátraházi Zsuzsa

Jön: Vadnyugati történet
Keleten

Konyhai csevej
az elveszett
világ írójával,
Száraz Miklós
Györggyel
A kényelmes étkezôkonyhában ültünk le beszélgetni Száraz

Miklós Györggyel, akinek Lovak a ködben címmel második re-

génye jelenik meg a könyvhétre. 
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Új helyszínnel bôvül az idei Ünnepi
Könyvhét. Aki járja a várost és nem
csak dolgozik benne, az tudja, hogy az
elmúlt pár év alatt a Ferencvárosban a
Ráday utca hogy kinôtte magát. A Kál-
vin tértôl kezdôdôen kávéházak, mû-
vészgalériák, üzletek sorjáznak egymás
mellett. A csillapított forgalom lehetô-
vé teszi, hogy a vendéglátók asztalo-
kat, székeket rakjanak a járdákra és ta-
vasztól ôszig utcahosszat kint múlatja
az idôt a pesti nép.

Szép utca a Rá-
day utca, csak
korábban ez
nem nagyon
látszott rajta.
Mintha nem-

csak az épületek, az utcakép újult vol-
na meg, hanem az emberek is. A kerü-
leti önkormányzat terveiben körvona-
lazódik egy éves kulturális menetrend,
hisz visszatérô programok a Ferencvá-
rosi Búcsú, a Bakáts téri szabadtéri já-

tékok és a kortárs képzômûvészet tava-
szi fesztiválja, a Plein-Art. Ebben a sor-
ban kap helyet, idén elôször, az Ünne-
pi Könyvhét. A szervezôk szándéka
szerint nem kerületi rendezvény jön
létre, hanem az országos esemény kap
új helyszínt a Ráday utcában. Külön
köszönet illeti a vendéglátók Ráday
Soho Egyesületét, hisz a nyitott és be-

fogadó kávéházak nélkül
ez a könyvünnep nem
jöhetett volna létre.
Három szlogen köré
szervezôdik a fesztivál:
Ráday utca – könyv-utca
Könyvet árulunk az ut-
cán, úgy, ahogy ezt

Supka Géza elgondolása óta, immár
hetvenkét éve, minden évben teszik
a magyar könyvesek. Legfeljebb
annyi az az újdonság, hogy a könyv-
heti újdonságok mellett a gyermek-
és ifjúsági irodalom és a mûvészetek-
kel kapcsolatos könyvek – értsd:

minden, ami nem szépirodalom –
kiemelt figyelmet kap. 

Könyvbe öltözik az utca!
A könyv valóban óriási szervezô erô-

vel bír, még ilyen értelemben is. Azt
szeretnénk, ha erre a három napra a
könyv lenne az utcakép meghatározó
motívuma: minden kirakatban, pul-
ton, kávéházi asztalon, a zöldségesnél,
az élelmiszerboltban.

A galériákban tematikus kiállítások
nyílnak, a kávéházi teraszok épp de-
dikálásra valók, a belsô termekben
pedig irodalmi estek várják a
nagyérdemût. Az internetes kávéház
alkalmas bemutatóhelye az internetes
könyvkiadásnak. A gyermekfoglal-
koztató sátorban programok, látvá-
nyosságok várják a kicsiket. Önálló,
utcai bemutatón helyet kap a nyom-
dászat, melyet a Tótfalusi Kis Miklós
Nyomdaipari Iskola és Tannyomda
képvisel. A hagyományos magasnyo-
másnak, az ólombetûnek, a kézi köté-
szetnek varázsa van, szerszámai ön-
magukban is érdekes kiállítási tár-
gyak. A XEROX magyarországi válla-
lata segítségével az egyik kávéházban
mûködô digitális nyomdagépet állí-
tunk fel, amely a számítógép és az
internet segítségével a könyvcsinálás
új lehetôségeit villantja fel. Helyben
készülhetnek belívek, amikbôl kézzel
kötve alkalmi kiadvány, könyv szüle-
tik. A Ráday Könyvtár és a Biblia

Múzeum meghirdetett idôpontok-
ban, külön vezetéssel várja az érdek-
lôdôket. A Petôfi Irodalmi Múzeum
beköltözik a Ráday IX Galériába és
saját programokkal tölti meg. Az Is-
meretlen Szponzor Emlékmûve idén
könyvheti levegôt árul, a befolyt ado-
mányok az egyik kerületi iskola
könyvtárát gazdagítják.

Olvasás – Oktatás
Június 11-én, hétfôn a Magyar Olva-

sástársasággal közösen elôadás-soroza-
tot rendezünk, melyen neves olvasás-
kutatók, pedagógusok, könyvtárosok
közösen gondolják végig az olvasás-
kultúra pillanatnyi állapotát, a lehetsé-
ges teendôket. Ez a program is nyilvá-
nos, az Olvasás Éve program szellemé-
nek megfelelôen.

Június 8-án 17 órakor az Ibisz Hotel-
ben Janikovszky Éva írónô és László
Ervin professzor nyitja meg a Ráday ut-
ca – könyv-utca fesztivált. A részletes
programot, a dedikáló írók, költôk ne-
vét és dedikálásaik idôpontját külön
mûsorfüzetben és plakátokon tesszük
közzé. Az asztal kész, terítve van, ked-
ves vendégeink, lássanak hozzá.

Orbán György

Ünnepi Könyvhét
a Ráday utcában
2001. június 8–11.

Június 8. péntek

11 óra Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár
Animus Kiadó:
Könyvbemutató

16 óra Erlin Galéria
Pataki Tibor kiállítása

17 óra Ibisz Hotel
Ünnepélyes megnyi-
tó (Janikovszky Éva,
László Ervin)
„Az újjászületett go-
belin” – kiállítás és
könyvbemutató„
Fogadás

18 óra Ráday Galéria
Magyar Könyvil-
lusztrátorok Társasá-
gának kiállítása

18.30 Új Szecesszió Galéria
Osztrák képzômûvé-
szeti kiállítás

19 óra Ráday IX Galéria
„Ment-e a könyvek
által a világ elébb?”
– a Petôfi Irodalmi
Múzeum kiállítása

20 óra Paris-Texas Kávéház
JAK irodalmi est
(Karafiáth Orsolya,
Grecsó Krisztián,
Hollósvölgyi Iván)

21 óra Castro Kávézó
Tasnádi József: In-
teraktív könyv –
CD-ROM-bemutató 

Június 9. szombat

10 óra és 11.30 óra 
A Ráday Könyvtár
kincsei: látogatás
szakvezetéssel

10 órától 15 óráig óránként 
Biblia Múzeum: láto-
gatás szakvezetéssel

10 óra Gyermeksátor
Kiszely Melinda,
Tóth Melinda: játé-
kos gyermekfoglal-
koztató 

11 óra Gyermeksátor
„Duda, furulya, ka-
násztülök” – zenés
könyvbemutató

11 óra Castro Kávézó és
Nyomdászsátor
A Tótfalusi Kis Mik-
lós Nyomdaipari Is-
kola és Tannyomda
bemutatója:
„Gutenbergtôl a di-
gitális nyomtatásig”

12 óra  Ráday IX Galéria
Útibatyu
Versek, mesék gyere-
keknek
Elôadja: Havas Judit

14 óra  Ráday IX Galéria
Kartonmúzeum
Csináljunk kiállí-
tást! Kézmûves
foglalkozás gyerme-
keknek.

15 óra Gyermeksátor
Lázár Ervin dedikál
Gyermek színjátszó-
csoport bemutatója

16 óra Ráday IX Galéria
„Ment-e a könyvek
álltak a világ elébb?
Könyvbemutató és
dedikálás

16 óra Gyermeksátor
Varró Dániel: „Me-
seregény” – elôzetes
könyvbemutató

18 óra Paris-Texas Kávéház
JAK irodalmi est
(Czifrik Balázs,
Latzkovits Miklós,
Váradi Péter, Bódis
Kriszta)

18 óra Castro Kávézó
Andrassew Iván: Az
internetes könyvki-
adásról

19 óra Gyermeksátor
„ A cigány hold” –
A Pont Kiadó cigány
tárgyú könyveinek
zenés bemutatója.

19 óra Red Café
Poós Zoltán és
Andai György iro-
dalmi estje

19 óra Soul Café
A Kalligram folyó-
irat irodalmi estje
(Csehy Zoltán,
Grendel Lajos,
Hizsnyai Zoltán, Né-
meth Zoltán)

19.30 Paris-Texas Kávéház
Vers-felolvasó:
Gyukics Gábor, Za-
lán Tibor, Filip Ta-
más és a közönség

20 óra Castro Kávézó
C/3 Mûvészeti
Fesztivál

21 óra Paris-Texas Kávéház
Filó Vera irodalmi
estje

Június 10. vasárnap

10 óra Ráday IX Galéria
Havas Judit gyerek-
mûsora (a Petôfi Iro-
dalmi Múzeum
programja) 

11 óra Gyermeksátor
Haditorna játék
Történelmi gyermek-
foglalkoztató

11 óra Castro Kávézó,
Nyomdászsátor
A Tótfalusi Kis Mik-
lós Nyomdaipari Is-
kola és Tannyomda
bemutatója:
„Gutenbergtôl a di-
gitális nyomtatásig”

12 óra  Ráday IX Galéria
Versek, mesék
gyermekeknek
Elôadja: Havas Judit

14 óra  Ráday IX Galéria
Kartonmúzeum
Csináljunk kiállítást!
Kézmûves foglalko-
zás gyermekeknek.

15 óra Gyermeksátor
„Ludas Matyi” – Ta-
kács Ildikó könyvter-
vezô bemutatója.
„Libanézô” – játékos
gyermekfoglalkoz-
tató

17 óra Gyermeksátor
A Kincskeresô folyó-

irat kedvcsináló iro-
dalmi bemutatója

17 óra Castro Kávézó,
Nyomdászsátor
A Tótfalusi Kis Mik-
lós Nyomdaipari Is-
kola és Tannyomda
bemutatója:
„Gutenbergtôl a di-
gitális nyomtatásig”

18 óra Paris-Texas Kávéház
JAK irodalmi est:
„Gyermekirodalom –
kortárs irodalom”
(Bedecs László 
vendégei
Varró Dániel
és Kiss Ottó)

19 óra Soul Café
A Fekete Sas Kiadó
irodalmi estje

20 óra Time Café
Angol nyelvû irodal-
mi est: a New
Hungarian Quarterly
bemutatója

20 óra Paris-Texas Kávéház
JAK irodalmi est
(Térey János, Peer
Krisztián, Cserna-
Szabó András,
Haklik Norbert)

Június 11. hétfô

Olvasás – Oktatás

16 óra Ráday Könyvtár
Elôadások a magyar
olvasáskultúra hely-
zetérôl
Elôadók: Gereben
Ferenc, Horváth
Zsuzsa, Rigó Béla

Ünnepi Könyvhét a Ráday utcában
2001.  június 8–11.

Könyvbe öl tözik az utca!



■ Ünnepi Könyvhét 2001. Az
Ünnepi Könyvhét hivatalos sajtótá-
jékoztatója jóval lapzártánk után
lesz, ezért Zentai Péter Lászlót, az
eseményt szervezô Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztôk Egyesü-
lése igazgatóját kértük nyújtson elô-
zetes tájékoztatást lapunknak. El-
mondta, hogy – mint ismeretes – a
kormány döntése alapján a 2001.
évi Ünnepi Könyvhéten kezdôdik
az Olvasás Éve rendezvénysorozat.
Az MKKE, mint az Ünnepi Könyv-
hét gazdája és az Olvasás Éve kez-
deményezôje, minden eszközét az
Olvasás Éve gondolatának a nép-
szerûsítésére fordítja, a könyvheti
programok ennek a jegyében zajla-
nak a budapesti Vörösmarty téren,
a többi budapesti helyszínen és az
ország negyven városában. Minden
könyvheti helyszínen megjelenítik
az Olvasás Éve szimbólumait és jel-
mondatait, az MKKE történetében
eddig soha nem látott mennyiség-
ben gyártatnak az eseményhez pla-
kátot, százezres mennyiségben ké-
szíttetnek akciós könyvjelzôket,
amelyeket a könyvheti rendezvé-
nyeken ajándékoznak az olvasók-
nak. Az idei könyvhéten, ha az idô-
járás is kedvezô lesz, több százezer
látogatót várnak a különbözô hely-
színeken zajló eseményekre. A bu-
dapesti Vörösmarty tér mindig ki-
tüntetett helyszíne volt az Ünnepi
Könyvhétnek, idén itt 92 pavilon-
nal, egész napos mûsorral, dedikálá-

sokkal várják a közönséget, és ami
újdonság: az Ünnepi Könyvhét
alatt a Magyar Rádió Irodalmi szer-
kesztôsége a Kossuth adón élô adás-
ban kapcsolja a Vörösmarty teret,
reggeltôl estig, naponta több alka-
lommal.  

■ Országház. A Magyar Könyv-
klub gondozásában az Országház
felépítésének centenáriumára meg-
jelentetett reprezentatív albumot

stílszerûen az Országházban mutat-
ta be a sajtónak Áder János, az or-
szággyûlés elnöke és Révai Gábor, a
Magyar Könyvklub vezérigazgatója.
Az album kordokumentumokkal il-
lusztrálva bemutatja az építés törté-
netét, és a kitûnô fotóknak köszön-
hetôen az Országház látogatói elôtt
is rejtve maradó szépségek tárulnak
fel az album lapjain. Az albumnak
angol nyelvû változata is megjelent. 

■ Márai Sándor világsiker. Kô-
rösi Orsolya helyettes államtitkár
és Károlyi Dóra, a Magyar Könyv
Alapítvány Fordítástámogatási
Alapjának vezetôje mutatta be a
századik könyvet, amely az alap tá-
mogatásával jelent meg idegen
nyelven: Márai Sándor A gyertyák
csonkig égnek címû regényének
finn fordítását. Az Alap 1997. évi
megalakulása óta 100 millió forint-
tal támogatta a magyar írók mûve-
inek idegen nyelven történô kiadá-
sát, a fordítási költségekhez törté-
nô hozzájárulással. Eddig Márai
Sándor minôsül az Alapnál a legsi-
keresebb magyar írónak, könyvei
közül a Gyertyák csonkig égnek cí-
mû regényt fordították le a legtöbb
idegen nyelvre. Az Alap segítségé-
vel összesen 34 országban, 29 nyel-
ven jelentek meg magyar írók. A
legtöbb könyv lefordítását német,
francia, szlovák, bolgár, lengyel,
szerb nyelvre támogatták.  Az Alap
a fordítástámogatás mellett infor-
mációs irodai szerepet is betölt, a
személyes információnyújtáson kí-
vül rendszeresen megjelenô kiad-
ványokban hívja fel a külföldi ki-
adók és fordítók figyelmét a ma-
gyar irodalom klasszikusaira és
kortárs alkotóira.

■ Könyvszakmai ABC 2001.
Megjelent az igen sikeres könyv-
szakmai cím- és adattár javított,
bôvített, vastagított új kiadása.

Az új kiadás jelentôsen bôvült és
módosult a 2000. évi kiadvány-
hoz képest, tükrözi azokat a vál-
tozásokat (új cégek, könyvesbol-
tok, cím- és telefonszám változá-
sok), amelyek a magyar könyv-
szakmában egy év alatt lezajlot-
tak. Szerencsére nem változott az
adattár szerkezete, így ugyan-
olyan áttekinthetô és könnyen (a
bôvítés miatt pedig még jobban)
használható, amilyen a korábbi
kiadás volt. A szerkesztôk közle-
ménye szerint az adatok a 2001.
április 20-i állapotot tükrözik, az
adatok folyamatos frissítése miatt
kérik az adattárban szereplôket,
hogy ha adataikban azóta válto-
zás áll(t) be, tájékoztassák ôket. 
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T U D Ó S Í T Á S O K

FÓKUSZ SÁTOR

Június 7., csütörtök

17 óra Giorgio Pressburger

Június 8., péntek

12 óra Szilágyi István
13 óra Pont Kiadó szerzôi:

Polcz Alaine, 
Mohás Lívia, 
Katona Imre

14 óra Kerékgyártó István
15 óra Lengyel László
17 óra Baranyi Ferenc

Június 9., szombat

10 óra Poós Zoltán
14 óra Andai György
15 óra Lázár Ervin

16 óra Závada Pál
17 óra Makovecz Imre

Június 10., vasárnap

15 óra Esterházy Péter,
Kerékgyártó István

16 óra Rádai Eszter

ATHENAEUM,
RÓZSAVÖLGYI SÁTOR

Június 7., csütörtök

16 óra Báger Gusztáv

Június 8., péntek

14 óra Sára János
15 óra Bános Tibor

Június 9., szombat

11 óra Kristó Nagy István,
Dr. Péter László,
Rakonczai János

15 óra Görög Ibolya

Június 10., vasárnap

11 óra Radványi Dorottya
14 óra Pont Kiadó: 

(Polcz Alaine,
Felszeghy Csaba,
Lukácsy András, Joze
Vogrinc, Albert
Gábor, Szávai Géza,
Mohás Lívia,
Katarics Alice)

Június 11., hétfô

11 óra Janikovszky Éva

MAGVETÔ SÁTOR

Június 7., csütörtök

17 óra Esterházy Péter

Június 8., péntek

12 óra Radnóti Sándor,
Nádasdy Ádám,
Tóth Krisztina

14 óra Bartis Attila, 
Cserna-Szabó András,
Forgách András

15 óra Takács Zsuzsa,
Kerékgyártó István

16 óra Szilágyi István
17 óra Esterházy Péter

Június 9., szombat

12 óra Bartis Attila

14 óra Tóth Krisztina,
Zoltán Gábor,
Dolinszky Miklós

16 óra Szilágyi István,
Schein Gábor,
Takács Zsuzsa

17 óra Závada Pál

Június 10., vasárnap

12 óra Bodor Ádám,
Kerékgyártó István,
Nádasdy Ádám,
Orbán Ottó, 
Závada Pál

14 óra Cserna-Szabó András,
György Péter

15 óra Schein Gábor, 
Tóth Krisztina

16 óra Szilágyi István
17 óra Bartis Attila

A legteljesebb könyvheti választék a Líra és Lant Rt. boltjaiban!
Keresse az újdonságokat a Vörösmarty téri sátrainkban, látogassa meg  rendezvényeinket!

Június 5-én 15 órától Faludy György tárlata – Görög költôk – a Fókusz Könyváruházban
Június 6-án 16 órától Tóth Krisztina és Takács Zsuzsa könyvbemutatója a Fókusz Könyváruházban
Június 8-án 19 órától Magvetô Est a Radnóti Színházban
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A Széphalom Könyvmûhely könyvheti újdonságai
Szerzôink a jelzett  idôpontokban dedikálnak az Ünnepi Könyvhéten!

A magyar irodalom évkönyve, 2000 (szerk. Mezey Katalin) 1590 Ft
A/5, ragasztott kartonkötésben, 400 o.
BARLAY Ö. SZABOLCS: Romon virág. Fejezetek a Mohács utáni
reneszánszból 1500 Ft
A/5, ragasztott kartonkötés, 388 o.
BRATKA LÁSZLÓ: Felhôs (elbeszélések) 790 Ft
*9-e és 10-e 15–16 h.
A/5, ragasztott kartonkötésben, 80 o.
CSOÓRI SÁNDOR: Forgácsok a földön (esszék) 1500 Ft
*8-a 17–18 h; 9-e 12–13 h.
A/5, ragasztott kartonkötésben, kb. 350 o.  
FÖLDES ANNA: Az Irodalmi Újság könyve (monográfia) 1800 Ft
*8-a 16–17 h; 9-e 11–12 h.
A/5, ragasztott kartonkötésben, 380 o. + 4 A/3-as újságoldal melléklet
JÓKAI ANNA: Napok (regény) 3950 Ft
*7-e 17–18 h
B/5, fûzött, keménytáblás kötésben

MIKLÓSSY ENDRE: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél
(mûvelôdéstörténet) 1700 Ft
A/5, ragasztott kartonkötésben, 410 o.
*8-a 17 h;  9-e 11–12 h
ROMA KINCSES KALENDÁRIUM, 2001
(magyar és lovári cigány nyelven) 2500 Ft
* 10-e 11–12 h
A/5, keménytáblás, fûzött kötésben, színes és ff illusztrációkkal, 400 o.
SALAMON PÁL: A menyegzô (regény) 1800 Ft
*9-e és 10-e 16–17 h
A/5, ragasztott kartonkötés, 224 o.
SZABÓ IVÁN: Üvegfalak (önéletrajzi regény) 1600 Ft
*9-e és 10-e 14–15 h
A/5, ragsztott kartonkötés, kb. 320 o.
SZENTMÁRTONI JÁNOS: Itt, a papíron (új versek) 890 Ft
*9-e 13–14 h; 11-e 12–13 h 
A/5, ragasztott kartonkötés, 112 o.

Címünk: 1068 Bp. Városligeti fasor 38. T./F: 351-0593
Vásárlóinknak a kiadóban 20 % engedményt adunk!

A Cartaphilus Kiadó könyvheti ajánlata:

A könyvek kaphatók a kiadó boltjaiban
(Bp. V. Kálvin téri BKV aluljáró, Corvin Budapest Filmpalota)

és megrendelhetôk az alábbi címen:
Cartaphilus Kiadó

2143 Kistarcsa, Bem u. 13., Tel./fax: 06-28-472-295
e-mail: lettik@freemail.hu

1. William S. Burroughs:
A narkós
ár: 1700 Ft
Burroughs egyik leghíresebb
regényének új kiadása:
együttélés az ,,anyaggal’’.

2. Arno Anzenbacher:
Bevezetés a filozófiába
ár: 2600 Ft
A 90-es évek elején több
kiadást megért hiánypótló
könyv újra olvasható.

3. Richard Brautigan:
A gyep bosszúja
ár: 2000 Ft
A beat-korszak híres írójának
novelláskötete.

4. George Orwell:
Csavargóként Párizsban,
Londonban
irányár: 2400 Ft
Orwell önéletrajzi regénye:
mosogatófiúként Párizsban,
nincstelenként Londonban.

5. Földes László:
Hobo blues
irányár: 5000 Ft
Hobo ,,összes’’, dalszövegek,
dalfordítások, prózák stb. egy
kötetben, 1967–2001.

6. Hermann Hesse:
Assisi Szent Ferenc
gyermekkorából
irányár: 2000 Ft
Hesse legjobb legendáinak
válogatása.

7. Az én szívemben
boldogok a tárgyak
irányár: 2000 Ft
A Kaláka együttes hasonló
címû lemezének versei,
Csíkszentmihályi Berta
gyönyörû rajzaival illusztrálva.
A könyvvel egyidejûleg
a lemez is újra kapható.

9. Göbölyös N. László:
Az ajtókon innen és túl
(Jim Morrison) 
irányár: 2400 Ft
A 90-es évek elején nagy sikert
aratott mû átdolgozott,
kibôvített új kiadása.

10. Kányádi Sándor:
Meddig ér a rigófütty?
irányár: 2500 Ft
Gyönyörû mesék, gyönyörû
illusztrációkkal.

11. Idézetes-könyv
irányár: 1300 Ft
Az Állítsátok meg a világot 
címû könyvvel kezdôdô
sorozat új darabja

12. Jann S. Wenner:
John Lennon emlékezik 
irányár: 2300 Ft
A Rolling Stone magazinban
1970-ben, két részben
megjelent interjúban Lennon
ôszintén beszél mindenrôl,
a Beatles felbomlásától az élet
nagy kérdéseiig.
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A könyvek megrendelhetôk 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 megvásárolhatók a Helikon Könyvesházban: Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

A Helikon Kiadó újdonságai az Ünnepi Könyvhéten

Ü N N E P E L J E N  O L V A S Á S S A L !

Keresse a Vörösmarty téren a Magvetô Kiadó, valamint az Athenaeum 2000 Kiadó – Rózsavölgyi és Társa sátrakat!
A könyvek megrendelhetôk az alábbi címen: 1052 Budapest, Szervita tér 5.

Bános Tibor:
Békeffi és
Kellér
Ára: 1490 Ft
Athenaeum 2000
Kiadó

Sára János:
A Habsburgok
és Magyarország
Ára: 4950 Ft
Athenaeum 2000
Kiadó

Radványi
Dorottya:
Kert a lelke
mindennek
– Sztárinterjúk
a kertben
Ára: 1980 Ft
Athenaeum 2000
Kiadó

Lawrence
Norfolk:
A Lempriére-
lexikon
Ára: 2990 Ft
Athenaeum 2000
Kiadó

Lawrence
Norfolk:
A pápa
rinocérosza
(2. kiadás)
Ára: 2990 Ft
Athenaeum 2000
Kiadó

De Sade márki:
Szodoma
százhúsz napja
Csak felnôt-
teknek!
Ára: 2990 Ft
Athenaeum 2000
Kiadó

Jeffrey Robinson:
Manipulátorok
Ára: 1990 Ft
Athenaeum 2000
Kiadó

Körkép 2001
Ára a Könyvhéten:
990 Ft
Magvetô Kiadó

Szép versek 2001
Ára a Könyvhéten:
990 Ft
Magvetô Kiadó

Bartis Attila:
A nyugalom
Ára: 1890 Ft
Magvetô Kiadó

Cserna-Szabó András:
Fél hét
Ára: 1690 Ft
Magvetô Kiadó

Szilágyi István:
Hollóidô
Ára: 2290 Ft
Magvetô Kiadó

Takács Zsuzsa:
A letakart óra
Ára: 1090 Ft
Magvetô Kiadó

Tóth Krisztina:
Porhó
Ára: 1090 Ft
Magvetô Kiadó

Zoltán Gábor:
Szôlôt venni
Ára: 1990 Ft
Magvetô Kiadó

Szerb Antal:
Naplók
Ára: 2490 Ft
Magvetô Kiadó

Orbán Ottó:
Boreász sörénye
– rajzok és falfirkák
Ára: 1890 Ft
Magvetô Kiadó

Nádasdy Ádám:
Shakespeare-fordítások
Ára: 2990 Ft
Magvetô Kiadó

Könyvheti programjaink a Helikon Könyvesházban:
Június 5-én öt órakor LENGYEL LÁSZLÓ könyvbemutatója
Június 6-án öt órakor RÁDAI ESZTER könyvbemutatója, vendégek a pénzügyminiszterek

PAUL LENDVAI:
Magyarok

Kudarcok gyôztesei

LENGYEL LÁSZLÓ:
Kis magyar bestiárium

THOMAS SAKMYSTER:
Admirális fehér lovon

RÁDAI ESZTER: Pénzügy-
miniszterek reggelire

Beszélgetés Békesi Lászlóval,
Bokros Lajossal, Kupa Mihállyal,

Medgyessy Péterrel,
Rabár Ferenccel, Szabó Ivánnal
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Az Akadémiai  Kiadó könyvheti  a jánlata

NEMESKÜRTY ISTVÁN
Mi, magyarok
Történelmünk ezerszáz éve. 3.,
átdolgozott kiadás
500 oldal, 2400 Ft
A szerzô Magyarország történetét
dolgozza fel a honfoglalástól
1947-ig, a párizsi békéig. A lebi-
lincselôen izgalmas olvasmány
hozzásegíthet bennünket ahhoz,

hogy múltunkat végigkísérve
jobban megérthessük jelenünket.

Gazdálkodás
Magyar néprajz II.
Fôszerkesztô: Paládi–Kovács Attila
1200 oldal, kb. 6780 Ft
A kötet elsôsorban a kapitaliz-
mus kori paraszttársadalomnak
és elôzményének  elemzésére vál-
lalkozik, nyomon követve azon-
ban a parasztságnak az elmúlt fél
évszázadban bekövetkezett bom-
lási, átépülési folyamatát is. 

Népi kultúra –
népi társadalom XX.
Etnológiai tanulmányok
Szerk. Szilágyi Miklós
316 oldal, 2000 Ft

Magyar–orosz szótár
Orosz–magyar szótár
Gazdasági szókinccsel bôvítve
– Modernizált szótári anyag
– újonnan keletkezett

és idegenbôl átvett
szavak

– gazdasági szókinccsel bôvítve
– közép- és felsôfokon oroszul

tanulóknak
– irányonként csaknem

60 000 címszó
– a legmodernebb

HoveR módszerrel
készült
8900 Ft/kötet

Olasz–magyar szótár
Magyar–olasz szótár
– legmodernebb szóállományú

olasz kéziszótár
– gazdasági, társadalmi és techni-

kai szakszókinccsel
– élônyelvi példák
– szófajok, nemek, hangsúly,

rendhagyó többes számok meg-
adása

– igeragozás, vonzatok, segédigék
használatának jelölése

– irányonként több mint 50 000
címszó

– a legmodernebb HoveR mód-
szerrel készült
8900 Ft/kötet

A  B A L A S S I  K I A D Ó  A J Á N L A T A
Molnár István: Anamnézis
A Münchenben praktizáló urológus-sebészorvos
önéletrajzi elemeket is tartalmazó kalandos regé-
nye egy budai villa édeni világából indul 1939-ben

és Nyugat-Németországban fejezôdik be a hetvenes évek ele-
jén.  A köztes harminc esztendôt, a század tragikus esemé-
nyekkel terhelt egyharmadát jellegzetes európai sorsokon
keresztül kíséri nyomon. Bemutatja a magyar polgári értelmi-
ség gondolkodásmódját és cselekedeteit a borzalmak évei-
ben.
A/5, kb. 260 oldal, kartonált
1800 Ft.

Petô Andrea: Rajk Júlia
A Feminizmus és Történelem sorozatban
Rajk Júlia 1945 és 1949 között jó néhány fontos politikai po-
zíciót töltött be. 1949-ben a bíróság ötévi börtönbüntetésre
ítélte, gyermekét idegen néven állami gondozásba vették. A
börtönbüntetés letöltése után nevét a beleegyezése nélkül
megváltoztatták. A „Júlia-féle szabadságharcok” állomásai, a
börtönévek, a romániai fogság, a Nagy Imre-csoport gyôzel-
mein és vereségein át bemutatja, hogy megvalósítható-e az
utópia, a „saját név” megszerzése. 
A/5, kb 320 oldal, kartonált
2500 Ft

Bónus Tibor: Diskurzusok összjátéka
Tanulmányok és bírálatok gyûjteménye a XX. századi magyar
irodalom néhány alkotásáról. Azok az irodalomelméleti
irányzatok, amelyekre az elemzések hagyatkoznak, a hazai
irodalomértésben az elmúlt egy-másfél évtizedben lettek szé-

les körben elfogadottak. A kötet második részében az olva-
sásmódok közvetlen reflexiója kap teret.
B/5, kb, 280 oldal, kartonált
1800 Ft

Filip Tamás: Amin most utazol
A negyvenesztendôs (egyébként közjegyzôként dolgozó)
szerzônek két verseskötete jelent meg eddig. Filozófikus-iro-
nikus költeményeivel sem egzisztenciálisan, sem irányzati-
mûfaji tekintetben nem kötôdik a magyar irodalom „infra-
struktúrájához”.
A/5, kb. 140 oldal, kartonált
900 Ft 

Nagy László: A Föld gömbölyû
Nyolcvan év a Föld körül
A „nyolcvanéves fiatal” szerzô visszatekint mozgalmas életé-
re. Bejárta a világ szinte minden országát, megismerte kultú-
rájukat, mûvészetüket, lakói életformáját, szokásait. A Buda-
pestrôl Nyugatra szakadt újságíró regénye komoly témája el-
lenére is derûs írás, szórakoztató olvasmány.
A/4, kb. 240 oldal, kartonált
1900 Ft.

A kiadványok megrendelhetôk :AKADÉMIAI KIADÓ Vevôszolgálat, 1117 Budapest, Prielle Kornélia u.4.
Tel.:464-8200. Fax:464-8201, e-mail:custservice@akkrt.hu, www.akkrt.hu

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.
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KÖNYVHETI KÖNYVEINK:

UMBERTO ECO: GYUFALEVELEK
Fordította: Barna Imre
320 oldal, 1800 Ft
A népszerû Umberto Eco tárcái – melyek
a szerzôjüknek levélgyufa-tasakokra firkan-
tott ötleteibôl íródtak – több mint húsz
éve jelennek meg a L´Espresso címû olasz
hetilap legutolsó oldalán. Válogatásunk az
elmúlt öt év írásaiból merít. Témái: Itália,
Európa, Amerika és a mindenkori világ,
vagyis a mai élet ügyei, a rájuk és önmagá-
ra csodálkozó hétköznapi és ünnepi értel-
mezés, a nyelv csodái és csapdái.

MILAN KUNDERA: NEMTUDÁS
Fordította: N. Kiss Zsuzsa
120 oldal, 1300 Ft
A Franciaországban élô világhírû cseh író
legfrissebb regénye a Halhatatlansággal el-
kezdett, majd a Lassúsággal és az Azonos-
sággal folytatott esszéregény-sorozat negye-
dik darabja. Kundera ezúttal a tudónak-tu-
dósnak tartott XX. század egyik legveszedel-
mesebb jelenségét, az általános, tömeges
nemtudást elemzi és „regényesíti” meg a tô-
le megszokott elmés-szellemes módon,
rendkívül élvezetes, olvasmányos formában.

SLAWOMIR MROZEK:
A ZSIRÁF és más történetek
Elbeszélések I.
324 oldal, 1800 Ft 
A méltán világhírû, és immár a klassziku-
sok közé sorolható lengyel író elbeszélése-
inek elsô kötete az 1953–1960 között szü-
letett írásokat tartalmazza. A többnyire
mulatságos, groteszk történetek kronológi-
ai sorrendben követik egymást. A soroza-
tot hat kötetre tervezzük.

GIORGIO PRESSBURGER:
A HETEDIK PALOTÁBAN
Fordította: Dorogi Katalin
200 oldal, 1600 Ft
Levélregény a magyar születésû olasz író új
könyve. Hét fontos nap története: hét nap
múlva valaki megszületik, valaki pedig
meghal. A levelek és e-mail-üzenetek cím-
zettje a születendô gyerek anyja és a meg-
halni készülô ember lánya: Sara. A hét nap
során négy nô ír, üzen Sarának. A négy
asszony sorsa egy és ugyanazon férfi, Sara
rejtélyes életû apja naprendszerében nyer
bolygóértelmet; a regény így tulajdonkép-
pen az ô regénye. 

PÜNKÖSTI ÁRPÁD:
RÁKOSI BUKÁSA,
számûzetése és halála (1953–1971)
464 oldal, 2500 Ft
Az író-újságíró szerzô Rákosi-trilógiájának be-
fejezô kötete.

JOHN LUKACS: VISSZAFELÉ…
Utazások 1954–1996.
Fordította: Borbás Mária és Barkóczi András
272 oldal, 1900 Ft
Az Egyesült Államokban élô világhírû tör-
ténészprofesszor ebben a kötetében közel
fél évszázad utazásainak egyes momentu-
mait eleveníti fel, az 1954-es velencei érke-
zéstôl az 1996-os baden-badeni emlékezô
sétáig. Ám ezeket a szubjektív kiránduláso-
kat, lírai memoárokat át- meg átszövi a tör-
ténelem. „Nem útinapló – írja könyve elô-
szavában John Lukacs –, és nem is útleírás.
Kevesebb (és imitt-amott talán több) an-
nál. Tartalma történelmet és utazást ölel

fel; utazást – történelem miatt; utazást bi-
zonyos helyekre a történelmük vagy egy
bizonyos történelmi pillanat miatt.”

JOHN UPDIKE:
NYÚLFARK és más történetek
Fordította: Gy. Horváth László, Molnár Ka-
talin, Sipos Katalin
424 oldal, kb. 1800 Ft
A tucatnyi vadonatúj elbeszélés mellett a
kötet fô attrakciója a Nyúl-tetralógia (Nyúl-
cipô, Nyúlketrec, Nyúlháj, Nyúlszív) kisre-
gény méretû befejezô része, melyben – a
szokásos tíz év elteltével – megjelenik a szí-
nen Ruth és Harry Angstrom törvénytelen
lánya, és éppúgy felkavarja a család életét,
ahogyan az az apjának volt szokása…

EGYÉB KIADVÁNYAINK:

DARVAS IVÁN: LÁBJEGYZETEK
312 oldal, kb. 2000 Ft
Mit tegyen a színész, a hivatásos önmuto-
gató, akirôl – amikor a színpadról lelépve
a maszk nélküli önmagát szeretné megmu-
tatni – kiderül, hogy szégyenlôs? Lábjegy-
zeteket ír. A felületes olvasó nem szokta el-
olvasni a lábjegyzeteket. Neki elég a fel-
szín. De akit az egész ember érdekel – az
is, amit nem szívesen mond el magáról –,
aki nem csak látni akarja, de meg is érteni,
az követni fogja a lap aljára is.

FEHÉR BÉLA: TRIPTICHON
312 oldal, kb. 1800 Ft
Hallottak már Giardino da Storto – eredeti
nevén Görbekerti Gáspár – reneszánsz festô-
mûvészrôl, számos zseniális festmény alko-
tójáról? Ha nem, legfôbb ideje, hogy megis-
merkedjenek vele és fômûvével, a Gyönyör-
triptichon-nal, mely minden részletében
egy-egy hús-vér alakokkal teli történet. 

ISABEL ALLENDE:
A SZERENCSE LÁNYA
Fordította: Pávai Patak Márta
376 oldal, 1980 Ft
A Kísértetház címû nagysikerû regény szer-
zôjének új könyve egy olyan korszak vilá-
gát tárja az olvasó elé, amelyben az erô-
szak, a kapzsiság játssza a fôszerepet, mi-
közben a regény szereplôi a szerelem, a ba-
rátság és a bátorság útját járják.

JAUME CABRÉ: ÔMÉLTÓSÁGA
Fordította: Tomcsányi Zsuzsa
488 oldal, 2200 Ft
1799 novemberében a barcelonai fôügyész
nagyszabású estélyen vesz részt, melynek
fénypontja a francia énekesnô bemutatkozá-
sa. A nagysikerû dalest után az „orléans-i
csalogány” pásztorórára hívja a fiatal költôt.
Másnap reggel az énekesnôt átvágott torok-
kal, holtan találják a szobájában…

AMÉLIE NOTHOMB:
HOLT HATÁRON
Fordította: Balla Katalin
152 oldal, 1500 Ft
A fiatal francia írónô pszichológiai thriller-
je egy kis szigeten játszódik, valahol a nor-
mandiai partokkal szemben, öt évvel az el-
sô világháború befejezése után.

SLAVOMIR MROZEK:
A HASONMÁS 
és más történetek
264 oldal, 1700 Ft
A sorozat második kötete az 1960–1970
között született írásokat tartalmazza.

SZABÓ MAGDA:
MÓZES EGY, HUSZONKETTÔ
192 oldal, 1300 Ft
Az életmûsorozat következô kötete. A re-
gény a fiatalok és az öregek világának kibé-
kíthetetlen ellentétét, a generációs konflik-
tust ábrázolja.

HELTAI JENÔ: A MASAMÓD 
Elfelejtett drámák
Dráma sorozat, 648 oldal, 2600 Ft
A magyar dráma klasszikusának némileg
feledésbe merült színpadi mûveit tartal-
mazza a kötet. A „boldog békeidôk” s a két
világháború közti zavaros idôszak pontos,
tökéletes mesterségbeli tudással csiszolt
tükrei az itt egybegyûjtött drámák. 

Az Európa Könyvkiadó kiadványainak legszélesebb választékát kínálja az Európa Könyvesbolt
(1082 Budapest, József krt. 18. Telefon: 334–2112). A terjesztôket, viszonteladókat

az Európa Raktárház várja (1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: 320–9455)

AZ ÉV KIADÓJA címmel kitüntetett
EURÓPA KÖNYVKIADÓ könyvheti  a jánlata
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A Kortárs Kiadó újdonságai

Balogh Robert: Schvab evangiliom. Regény.
Jánosy István: Passiótragédia. Drámák.
Juhász Attila: Hidegláz. Versek (ÚjLátószög)
Kertünk Istennel határos. Gozsdu Elek és Weisz Anna levelezése.
Kiss Anna: De. Versek.
Marsall László: A megpördített orsó. 50 vers.
Mohás Lívia: A váltakozó idô. Esszék.
Nagy Pál: Journal in-time. Él(e)tem. Önéletírás. (Phoenix Könyvek)
Szemadám György: Zé, ó és ó. Regény.

Gyulai Líviusz illusztrációival.
Szepesi Attila: A béka kertje. Esszék.
Veress Miklós: Éjféli verôfény. Versek 1985–2000.
Vitéz György: Confabulatio Mystica. Versek. (Phoenix Könyvek)

A TEVAN KIADÓ KÖNYVHETI AJÁNLATA

BÁGER GUSZTÁV: Tûnô ajtók (vers)
kötött, 98 Ft
Illusztráció: Viszt György
FR/5, 110 oldal

ERDÉLYI ERZSÉBET–NOBEL IVÁN:
Szarvasnyomon hét határon át (antológia)
fûzött, 2000 Ft
B/5, 220 oldal

SASS ERVIN:
A fürdômester vízbe ugrik (vers)
fûzött, 360 Ft, (36 vers, darabja 10 Ft)
FR/5, 95 oldal

A Pro
Pannonia
ajánlata
Albert Zsuzsa: Irodalmi
legendák, legendás irodalom II.
Csorba Gyôzô: Hátrahagyott
versek (válogatta és utószó:
Bertók László)
Kakuszi B. Péter:
Márai Sándor és Németország
Nagy Imre: Ágistól Bánkig.
A dramaturgia nyelve és a nyelv
dramaturgiája
Páva István: A harmadik biro-
dalomból jelentjük. A magyar
diplomácia a 2. világháborúban
Rott József: Szikár ember lelke
(válogatott novellák)
Sánta Gábor: „Minden nemzet-
nek van egy szent városa”. A szá-
zadforduló Budapest-irodalma
Tüskés Tibor: Az édenalapító.
Írások Németh Lászlóról

Dedikálások
Vörösmarty tér,

június 8. (péntek)
12–17 óra között:

Albert Zsuzsa, Albert Gábor,
Nagy Imre, Páva István,

Sánta Gábor, Tüskés Tibor

A HUNGAROVOX KIADÓ 
KÖNYVHETI AJÁNLATA

Dr. Balogh Endre
Asztrológiai etûdök

2400 Ft

Gera Pál
Állatmesék 2. Gyerekeknek –

felnôtteknek
770 Ft

Kaiser László
Magyar Ferenc

(Életinterjú az Új Ember
egykori legendás 

felelôs szerkesztôjével.)
890 Ft

Karsai Éva
Különleges szimmetria

(Novellák)
940 Ft

Madarász Imre
„Költôk legmagasabbja”

(Dante-tanulmányok)
890 Ft

Mezey László Miklós
Határtalan irodalmunk

(Tanulmányok a szlovákiai
irodalom fél évszázadáról.)

950 Ft

1137 Budapest,
Radnóti Miklós u. 11. 
Telefon/fax: 340-0859

E-mail: kaiser@hungarovox.hu

VÁROSHÁZA KIADÓ
KÖNYVHETI AJÁNLATA

A  XX. század ujjlenyomata
B/5, 214 old., 2400 Ft

A Budapesti Történeti Múze-
umban és a Kisföldalatti állo-

másain megrendezett 
kiállítás anyaga könyv alakban. 
Tárgyakból vagy tárgyiasítható

fogalmakból – mint kezünk
bôrének csak ránk  jellemzô

vonalkáiból – kirajzolódik szá-
zadunk ujjlenyomata.

Terjeszti a Sík Kiadó
1064 Bp., Podmaniczky u. 65.

Tel./fax: 331-6332,
sik@matavnet.hu

A KISS JÓZSEF
KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

Kôszeghy Elemér
Magyarországi

ötvösjegyek
a középkortól 1867-ig

Reprint kiadás
ISBN 963 85500 1 5

Ára 5800 Ft
5 példánytól 4930 Ft/példány

Megrendelhetô, megvásárolható:
Kiss József Könyvkiadó

1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703 

A megrendeléseket postán, után-

véttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.
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– Szobatudósok sokasága mûveli
hivatását szaktudományába be-
ásva magát, mit sem törôdve a
kül- és felvilág ügyes-bajos dolgai-
val, esetleges kataklizmáival. Et-
nológus, kulturális antropológus
eleve nem élhet, mûködhet így?

– Egyetemistaként – 1948 és
1953 között – szó sem eshe-
tett arról, hogy kimenjünk a
terepre. Professzorunk, Vajda
László csak ennyit mondott:
„Kint most, ugye, folynak a
perek, mi mítoszokat fogunk
elemezni.” Elbújtunk tehát a
külvilág elôl, elbarikádoztuk
magunkat mitológiával, rítu-
sokkal, vallásetnológiával.
Ám amint tehettük, elhagy-
tuk szobánkat, szellemi labo-
ratóriumunkat, és rohantunk
ki a „terepre”, hogy lássunk
valami sajátosat abból, amit
világkultúrának nevezünk.
Esetünkben azt vizsgáltuk,
mi konzerválódott a törzsi
létbôl. A tizenkilencedik szá-
zadi utazó, kutató nyilván
még jóval statikusabb állapo-
tokat talált, mint utódai az
úgynevezett felgyorsult világ-
ban. Kutatásaim eredményét
összegeztem dokumentum-
filmen, fényképeken, köny-
vekben (legutóbb Pau Brasil
címû kötetemben; e ber-
zsenyfától nyerte Brazília a
nevét) és egyéb dolgozatok-
ban. Újabban inkább csak –
legalábbis így nevezem –

naplót írok. Oly gyorsak
ugyanis a változások, hogy a
terepmunka során tapasztalt
megfigyeléseket, beszélgeté-
seket, videó- és fényképfelvé-
teleket stb. érdemes azon me-
legében rögzíteni.

– Az ön szaktudományának
mûvelôje nyilvánvalóan leletet
ment, rekonstruál, rögzít egykor-
volt állapotokat. Szakmájának
régészeként is mûködik tehát. De
vajon a mai „naplóíró” mennyi-
ben lehet hagyományôrzô, s mi-
lyen mértékben készteti „megfi-
gyeltjeit” múzeumi életre a maga
nosztalgiájával?

– Botokudok között jártam
legutóbb négy hónapon át. Il-
letve köztük, velük éltem,
nem elôször immár. Tapasz-
taltam, hogy egyes népcso-
portok miként keresik a civili-
zációs szorításban a maguk
túlélési lehetôségeit, hogyan
alakítanak ki értékeik pusztu-
lása ellenében cselekvési me-
chanizmusokat, adaptív érté-
kek létrehozására alkalmas
stratégiákat. Ha manapság
pusztán konzervatív kultúra-
képet keresnék-kergetnék, ta-
lán már semmit se találnék.
Így azonban megfigyelhetem,
hogy az egyes etnikai csopor-
tok – netán átalakítva – mit
képesek mégis megôrizni.
Portugál kifejezéssel élve: res-
gate cultural, vagyis a kultúra
„kimentése”. Mintha csak a

civilizáció túszul ejtette vol-
na az etnikai kultúrát, s ezt
valamiféle szellemi komman-
dó próbálná most valóban ki-
menteni-kimenekíteni. A
botokud indiánok (akiknek
férfi elôdeit a tizenkilencedik
században szinte egy szálig
lemészárolták, csak asszo-
nyok, gyerekek kerültek a
missziókra) leszármazottai
most iskolában, nem kis részt
könyveket felhasználva re-
konstruálják nyelvüket, ha-
gyományaikat, kultúrájukat.
Nem messze tôlük a tizenki-
lencedik–huszadik század
fordulóján kikerült magyarok
utódai próbálkoznak táncok,
énekek megtanulása révén ha-
sonlóval. Az indiánok nem-
csak az uniformizáló civilizá-
cióval szállnak szembe
maszkjaik, tolldíszeik stb. vi-
selésével, hanem jogaikat,
földjüket védik e szimbólu-
mokkal is. A Dunántúl nevû
csoport tagjai pedig csak
ennyit mondanak, amikor hi-
telesnek tetszô táncukat,
énekszavukat valaki megcso-
dálja: „de hiszen magyarok
vagyunk.” Ez tehát semmi-
képp sem múzeumi élet.

– A hagyomány, a kultúra sok-
félesége megôrzésének értelmét – el-
nézést a közhelyes fogalmazásért –
persze aligha lehet vitatni. Ám ôs-
erdôk kiirtásának, a szellemi gle-
ichschaltolás szándékának és gya-
korlatának világában nem szél-
malomharc-e mégis a hagyomá-
nyos indián kultúra megtartásáért
hadakozni?

– A világot behálózó földi-é-
gi közlekedés, a kommunikáci-
ós forradalom és egyebek elôl
persze nem lehet régi évszáza-
dokba hátrálni. Mégis akadnak
olyan embercsoportok, ame-
lyek nem kívánnak bekapcso-
lódni ebbe a vérkeringésbe, s
így Amazónia, vagy éppen Új-
Guinea bizonyos ôserdei rej-
tekhelyeire húzódnak. Ott
szinte érintetlenül megôrizve a
természeti népek, a törzsi világ
szokásrendjét, kultúráját. Ilyen
etnikumok is léteznek még,
bár éveik talán már meg van-
nak számlálva. Sokan beolvad-
tak, például etnikai keveredés
révén. Akadnak, akik tökélete-
sen alkalmazkodnak a piacgaz-
dasághoz: formailag ugyan

megtartva törzsi életformáju-
kat, ám ezt show-mûsor for-
májában a turistáknak árusít-
va. És vannak, akiket már em-
lítettem: ôk újra nyilat, botot,
szobrot faragnak, tolldíszt ké-
szítenek, újra megnevezik a
maguk nyelvén az ôserdei fá-
kat, madarakat, mert büszkék
arra, hogy valamikori erôs,
harcias nép sarjai. És persze:
védekeznek.

– Közismertek a monumentális
maja emlékek, s persze más törzsek
hatalmas, vagy éppen miniatûr
alkotásai. De vajon mennyire ha-
tott az indián kultúra saját régió-
jának kultúrájára, s netán az
egyetemes mûvészetre is?

– Indián kultúra? Ez így leg-
följebb lexikoncímszó lehet,
hiszen ezernyi változatban lé-
tezett sokezernyi variáns, mi-
nôség. Vegyünk ezért csak né-
hány markáns példát. A ma-
gasrendû, bonyolult maja épí-
tészet, szobrászat, festészet
stb. hatása például a mexikói
mûvészetre: nyilvánvaló. Sok
évszázados elôzmény hatása
figyelhetô meg a monumentá-
lis szobrászattól a huszadik
századi freskóiskoláig. Az az-
ték építészet pedig kezdettôl
mindmáig ellensúlyozza az
Európából bevitt úgynevezett
jezsuita barokkot, versenyez-
ve mintegy a koloniális stílus-
sal. Az ôserdei, vagy ha úgy
tetszik, a természeti népek
mûvészete persze kevésbé ha-
tott az európai mûvészetre,
mint mondjuk, az afrikai. Ke-
véssé lehetett jelen e térség
mûvészeinek eszköztárában.
De azért, mondjuk, az exp-
resszionisták minden bi-
zonnyal használták az ôserdei
madarak káprázatos színorgiá-
ját. És Paul Klee például holt-
biztosan ismerte a svájci mú-
zeumok indián gyûjteménye-
it. Kelet-Brazíliában, ahol a
lakosság hatvan százaléka afri-
kai eredetû, inkább a fekete
hatás érvényesül. Ott folyton
szól a dob, mindig járják a
szambát. De a lokális kultúra
a maga módján megtalálja az
utat, ösvényt, vagy akár a haj-
szálereket az egyetemes kultú-
rába. A szellem világában
semmi sincs elszigetelve sem-
mitôl. Ott eleve „légiesítet-
tek” a határok.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Boglár Lajossal
beszélget
Nádor Tamás
Évtizedek óta nambikvarák, piaroák, guaranik, wayanák,
tupik, kajapók s újabban fôként botokudok látogatója, beszélge-
tôtársa, kutatója. Nem csoda hát, ha jól tudja, mondjuk, hogy ki
a nyanderú, vagyis a legfôbb lény földi helytartója, azaz a sá-
mán. De persze nemcsak efféle csörgôkísérethez szokott orvossá-
gos embert ismer, hanem otthonos például a tollmûvészet mester-
fogásaiban, eszközeiben a kékítô tapiragétôl a vörhenyítô
brazafakivonatig. S persze a maniókagumóból, jambulevélbôl,
mussuan teknôsbôl, pirarucu halból és egyéb különlegességekbôl
készült étkeknek szinte gourméja. Brazíliában s más indiánlak-
ta földeken így messzirôl jött emberként is odahaza van. Testvé-
ri vendége a törzsi világ kései leszármazottainak s ôrzôinek, elôt-
te az ô szavuk és szívük, ahogyan akár ôserdei rejtekhelyük is
mindig tárva-nyitva van.
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prilis végén volt a
Kongresszusi Köz-
pontban az idei

Könyvfesztivál, én nem is tu-
dom pontosan, mi ez, miért
csinálják az Ünnepi Könyvhét
mellé, ami már rég nem „hét”,
csak „napok”, ki szervezi és ki-
nek, mindegy, a Könyvhét
„sátrához” (ez sem sátor már)
dedikálni hívtak, utálok dedi-
kálni, az olvasó mindig valami
bölcset vagy jópofát vár, de én
minden bölcsességemet és jó-
pofaságomat beleírom a köny-
vekbe, és nem tartalékolok be-
lôlük dedikálásra, így aztán le-
bôgök az olvasó elôtt. 

Azt meg különösen utá-
lom, amikor csak ülök ott a
pavilonnál, akár a pellengé-
ren, és a kutya sem akar
könyvet venni vagy, ami
még keservesebb, jönnének a
vevôk, forgatják a könyvet,
megnézik az árát, aztán fino-
man, halkan visszacsúsztat-
ják, és eloldalognak. Ez a leg-
fájdalmasabb. Mégis mindig
vállalom ezt a tortúrát, úgy
vagyok vele, mint Traven
Halálhajójának a hôse, aki
ott ül, ha tetszenek emlékez-
ni, egy spanyol kikötôben,
lógatja a lábát a víz fölött,
süt a nap, valami halat min-
dig lehet keríteni, az ember
nem hal éhen, ô nagyszerûen
érzi magát, és esze ágában
sincs dolgozni, amikor egy
rettenetes kinézetû vén tek-

nôrôl, a Yorikkérôl odakiál-
tanak neki, hogy „hé, ember,
nem jössz? Van meló, igazol-
vány nem köll!”. Hôsünk
tudja, hogy ilyen ajánlatot ti-
los elfogadni, de az ösztönei
nem bírnak ellenállni, ha va-

lahol – akárhol – munkát kí-
nálnak, és fölpattan a Halál-
hajóra. 

Én se bírok ellenállni ilyen-
kor, megígérem, aztán meg-
bánom, hát persze. És ott
ülök egy órát, nem is rossz,
mindig van valaki, akivel du-
málni lehet, csak vásárló
nincs, hiába szereztük be
együttes erôvel három köny-
vemet is. Pedig könyv van a
fesztiválon annyi, mint a
nyû. Csak éppen irodalom
nincs. Ha van, ritka, mint a
fehér holló, de sajátos mó-
don, ettôl még nem értékes.
Az arany, a gyémánt is ritka,
ezek hihetetlenül értékesek
bírnak lenni, na, ez nem
mondható el az irodalomról.
A könyvnek van még becsü-
lete, az olvasásnak már
nincs. Nem olvasnivalót

vesznek, hanem albumot.
Díszes kiadásokat, amelyek
egyrészt ajándékul adhatók
(5700 forint, az már csak
nem snassz?), másrészt jól
mutatnak a könyvespolcon
vagy máshol a lakásban, szó-

val iparmûvészeti tárgyként
funkcionálnak, mint egy vá-
za, aminek nincs öble. Mert
ezeket a könyveket nem ol-
vassák, kár volt telenyomtat-
ni a papírt. 

Jön a vendég: Látom, meg-
van NN, a legnépszerûbb ma-
gyar író legújabb regénye.
Hát persze, nekem ne volna
meg?!… És hogy tetszett?
Zseniális, kérlek szépen! Dis-
kurzus befejezve. Egyikük
sem olvasott el belôle egy be-
tût sem. Angliában egy
hölgyismerôsöm már har-
minc évvel ezelôtt így járt: ér-
telmiségi társaságban beszél-
getést akart kezdeményezni a
háziasszonnyal, mert fölfede-
zett a könyvespolcon egy
Proustot, Cervantest, Cseho-
vot; a helyzet kínos volt,
mert késôn jött rá, hogy a há-

ziasszony a szerzôknek még a
nevét sem hallotta soha, a
könyvespolcot lakberendezô
rendezte be színek és formák
szerint, hogy passzoljon a bú-
torokhoz. 

Hogy egy kelet-európai kom-
munista országból jött nôhöz
képest a tôsgyökeres brit gaz-
dasági igazgató feleségérôl ki-
derült, hogy mûveletlen bun-
kó, az megbocsáthatatlan vé-
tek volt. 

Viktor Pelevin, a posztszov-
jet idôk egyik legeredetibb
orosz szerzôje nem jött el,
nem tudni miért, a másik il-
lusztris vendég, akit az ô stabil
budapesti olvasótábora na-
gyon várt, Robert Merle,
egészségi okokra hivatkozva
szintén távol maradt, eljött vi-
szont hozzánk Jack Higgins,
az amerikai thriller bestseller-
listájának egyik vezetôje. A pa-
sas 38 év alatt 67 regényt írt,
nem semmi, még a szövegszer-
kesztô korában sem. Azt állít-
ja, és én egyetértek vele: sose
lehet tudni, melyik irodalmi
alkotás lesz maradandó, lehet,
hogy az, amelynek a szerzôje
nem is álmodott róla, nem is
azt célozta meg, hanem a kor-
társ olvasó pénztárcáját. 

Lám, azért vannak még mû-
fajok, amelyeket olvasnak, és
téved, aki azt hiszi, hogy elad-
ható politikai akcióthrillert
akárki tud írni, hogy ahhoz
nem kell kivételes képesség.

■ Gábor Miklóstól hallottam
róla elôször szenvedéllyel és
érdemben. Georges Simenon
és Szentkuthy volt a bibliája.
Színész ilyen mûveltséggel és
ennyi ésszel bizonyára nem ok
nélkül vállal efféle furcsának
tetszô társítást. Simenonról
tudtam, hogy több annál, ami-
nek vélik, de Gábor az író lo-
gikáját dicsérte. Meg – hatal-
mas életmûve ellenére – a
szûkszavúságát. Szentkuthyról
csak annyit mondott: egy kis
világegyetem, sôt: nem is
olyan kicsi. És ostobaság, hogy

bôbeszédû volna. Ott semmi
sem történik véletlenül.

Amikor beléptem Szentku-
thy Miklóshoz, embertorony
magasodott fölém. Hátrahô-
költ, végigmért, majd felordí-
tott: – Teneked tojásfejed van!
Szeretlek! Isten hozott!

Addigra persze már olvastam
tôle mindent, amit olvashat-
tam a Prae-tôl a Szent Or-
pheus breviárumáig, a Burgun-
di krónikától a Divertimentó-
ig, ha úgy tetszik: Összes „fri-
volitásait és hitvallásait”. Így
csöppet se lepôdtem meg a te-

átrálisnak tetszô fogadtatáson.
Igazi oroszlán álcázza így ma-
gát játékleónak. Király mímeli
koronáját ekképpen csörgôsip-
kának.

Átölelt, úgy tuszkolt befelé,
és rám förmedt máris duzzogó
indulattal: – Vedd tudomásul,
a Prae-ben minden jelzônek
oka van!

De közben két tenyerébe szo-
rította a kezemet.

Aztán beszélgettünk. Úgy,
hogy behívott, benn tartott
mindvégig abban a világban,
amelynek legképtelenebb
helyszíneit, mondatait mind-
máig ismételhetetlenül termé-
szetesnek, otthonosnak és
mégis varázslatosan távolinak
hiszem. Akárcsak ôt magát:
gyermekien áttetszônek és

káprázatmesszinek, megköze-
líthetetlennek és holtában is
jelenvalónak.

Utóbb, dedikációiról („a káp-
rázat kézjegyei”-rôl) írva így
jellemeztem ôt: „a magyar iro-
dalom legkáprázatosabb udva-
ri bolondja, legjátékosabb böl-
cselôje, legmûveltebb nyelv-
zsonglôrje, legudvariasabb go-
rombáskodója, leggyermekibb
teátristája, és persze legsátá-
nibb áhítatkeresôje.”

Beszélgetésünk hamarosan
nyomtatásban is megjelent.
Nem emlékszem e régi interjú
részleteire. Szentkuthy Miklós
búcsúzó kezének simogatását
azonban mindmáig fel tudom
idézni tojásfejemen.

Nádor Tamás

Ker tész  Ákos

A könyv még divat,
az olvasás már nem

Á

I N T E R J Ú F O R G Á C S

Szentkuthy Miklós
és a tojásfej
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■ Elôször azt szeretném tisztázni,
hogy „remekíró”, így, egybeírva
nem pusztán azt jelenti, hogy egy
író – remek. (Tíz évvel ezelôtti
szlengben azt mondtuk volna:
„baba”, a maival élve úgy, hogy
„király”). A remekíró több is, más
is. Kár, hogy kiment a divatból,
mert nemcsak a nyelvünk lett sze-
gényebb egy árnyalattal, de másik
sem született helyette, ami az álta-
la jelölt fogalmat lefedhetné. A re-
mekíró precíziósan érzékeny meg-
különböztetés volt: olyan szerzô-
vel kapcsolatban használták, aki az
élô, kortársi világirodalom ismert
alakja volt, aki már számos mûvé-
vel bizonyított, akibôl majdan
klasszikus lehet, de még nem az.
Egyelôre nem halhatatlan, pusz-
tán „csak” – remek. Könyvsoroza-
tok éltek meg abból, hogy így ne-
vezték el ôket: az olvasó, aki a
klasszikus szerzôtôl riadozott vol-
na, a remekíróhoz még bátran kö-
zelített, de érvényes volt ez más
elôjellel is: a (jó értelemben) sznob
felmentést kapott ezzel az elneve-
zéssel, hogy tudniillik nem járatja
le magát azzal, ha egy remekírót a
kezébe vesz. Száz szónak is egy a
vége: a „remekíró” fogalomként is
remek volt és amikor, mint a le-
tûnt világ relikviája, 1945 után ki-
ment a divatból, elôbb sokáig
semmi sem jött a helyébe, azután
pedig egy fura, felemás gyakorlat
következett. Amikor végre szaba-
dabban lehetett tájékozódni az élô
világirodalomban, hosszú sorban
jöttek a megismerésre minden-
képp érdemes írók. Köztük olya-
nok, akiknek elsô könyve után szí-
vesen fogadtuk volna nemcsak a
másodikat, de akárhányat is –
csakhogy közülük igen sokról töb-
bé nem hallottunk. Vagy – ha
pontosabb akarok lenni – csak
hallottunk róluk. Megint új és új
nevek jöttek, megint kíváncsiak
lettünk és azzal – pássz. Tudom,
hogy durva és elnagyolt a jelzô, de
a lényeget illetôen találó: azóta is
az „egyszer használatos írók” di-
vatja tart. Közben pedig oldalakat
tudnék megtölteni olyan alkotók
nevével, akiknek néhány, beveze-
tô mû után szívesen láttuk, igé-

nyeltük volna akár az életmûvét is.
Nem mondok kiragadott példákat,
mert óhatatlanul a megnevezettek
túlértékelésének látszatát kelte-
ném, de a jelenség, gondolom,
nemcsak nekem szúrt szemet.

Kivételnek látszottak fentiek
alól az egykori Gruppe 74’ cso-
port alkotói. Ha nem is mindegyi-
küktôl, de java részüktôl számos
mû eljutott hozzánk, s köztük is
(méltán) kitüntetett szerepet ját-
szott Siegfried Lenz. 1990 óta,
amikor is utoljára jelent meg ná-
lunk szépprózai mûve, kezdtem
aggódni. Ez mégiscsak több, mint
egy évtized! Lenz talán azóta sem
írt semmit? Félnek a kiadók, hogy
új mûvei visszhangtalanok marad-
nának? Nem fogynának el? Vagy
Lenz írói kvalitásai csökkentek?
Netán a rendszerváltás utáni poli-
tikának volnának kifogásai az ô
mondandója ellen? Csak nem jut
(akárhány megjelent könyvével is)
az „egyszer használatosok” sorsá-
ra? Emlékeimben még élénken él,
sôt, ez nem is jó kifejezés: nyo-
masztóan eleven maradt nagy
regénye, a nálunk éppen harminc
évvel ezelôtt megjelent Németóra.
Voltak elôtte is, azóta is könyvek,
amelyek azt próbálták megéreztet-
ni a világgal, milyen is volt valójá-
ban a nemzeti szocializmus Né-
metországának hétköznapi embe-
re, mitôl volt olyan, amilyen, mi-
féle szövevénybôl állt az a világ,
de senki sem tudta ezt számomra
olyan átélhetôvé tenni, mint Lenz
ebben a regényében, amely – túl
fentieken – azzal is fontossá tette
magát, hogy nem tett cezúrát az
1945 elôtti és utáni folyamatok
közé. Siggi és apja, a náci biroda-
lom legészakibb pontjának rend-
ôre – másfelôl pedig az „elfajzott”
mûvészete miatt a festéstôl eltil-
tott Nansen (Emil Nolde volt e re-
gényalak modellje) története ke-
resztbe-kasul átível múlton és jele-
nen, egyik a másik nélkül nem ért-
hetô, másik az egyikben létezik és
folytatódik. Iszonyatos könyv
volt, de az a fajta, amelyik tartó-
san katartikus. Csoda-e, ha azt a
Lenzet, aki ilyet írt, folyamatosan
lestem, vártam, olvastam, s ha

nem kaptam meg, hiányoltam?
Meglehet, az eddig elmondottak

miatt önigazolásnak fog hangzani,
de az sem tarthat vissza örömöm
nyugtázásától: Az Arne hagyatéka
címû új kisregény, ami véget vetett
a tizenegy éves kihagyásnak, elég-
tétel számomra. Lenz olyan író
maradt, sôt, e minôségen belül ta-
lán még a korábbinál is följebb lé-
pett, amilyenként emlékeztem rá.
Hogy mitôl annyira revelatív? Ez
megint olyasmi, aminek bizonyítá-
sához néhány kitérôt kell tennem.
Az egykori Gruppe 74’-esek közül
kevesen voltak képesek arra, hogy a
második világháború (és minden,
ami e fogalomhoz még hozzátarto-
zik) meghatározó élményén túllép-
jenek. Ezt is meg lehet érteni: nem
könnyû feldolgozni azt, ami tör-
tént, még inkább azt a sokféle ha-
zugságot, amivel a történteket utó-
lag (itt is, ott is) meghamisították, s
aztán erre a hamis tudatra próbál-
ták építeni a folytatást. Nagy téma
ez, jóformán kimeríthetetlen, hi-
szen ha a politika túl is lép rajta,
azért a privát sorsokban, emberek
emlékeiben, gondolkodásában, ér-
zelmeiben meghatározó módon
ott marad a múlt. Csak hát színre
lép a fiúk, még inkább az unokák
nemzedéke, akiknél mindez már
egyre közvetettebb formában je-
lentkezik. Íróilag pedig kialakulnak
e trauma ábrázolásának is a mecha-
nizált formái. Szituáció-sablonok,
feszültség-patentek, konfliktus-sé-
mák bökdösik a szemünket, s bár
az írók mindegyike azt érzi, hogy
neki olyan története van, amilyent
még soha, senki nem írt meg, az ol-
vasó fárad, összesít és elkezdi job-
ban izgatni az, ami már túl van
ezen. Bevallom, engem is megfer-
tôzött az egy irányba mutató élmé-
nyek tömege. Lenz új regényében
is, noha nem ad okot erre, mind-
egyre azt vártam, hogy a náci múlt,
mint mindent meghatározó, tit-
kolt, eltemetett emlék, valamelyik
apa- vagy nagyapakorú szereplô
motivációjaként felbukkan. Lenz
azonban gazdagabb író annál,
semhogy csak a saját nemzedéke
életérzésérôl tudna fontosat mon-
dani. Megírta már, döbbenetes
erôvel, fontos mûvekben – és to-
vább is tudott lépni. Az az új nem-
zedék, amely már kizárólag törté-
nelemként találkozik a háború és a
háborút követô Németország
problematikájával, Lenz számára
legalább olyan izgalmas, mint a

korábbiak. És amit bennük lát,
semmivel sem súlytalanabb vagy
periferikusabb, mint korábbi té-
mái. Csak éppen – más. Ha tetszik:
általánosabb érvényû. Most példá-
ul arról a feloldhatatlan dilemmá-
ról szól, hogy a közösségbe vágya-
kozás milyen elementáris erô tud
lenni, s mi, akiket itt is, ott is mé-
lyen megfertôztek a kollektívához
való tartozás kötelességével, e tu-
dat felsôbbrendûségével és boldo-
gító hatásával, nem is gondolunk
rá, hogy ugyanez a vágy tragédiába
is torkollhat. Arne csak egy ka-
maszközösséghez akar tartozni, s
ezért kész erkölcsi tartását, minde-
nét feláldozni, kivetkôzni magából
– de a kollektívák már csak olya-
nok (a nem gyerekekbôl állók, a
netán politikaiak, vagy szakmaiak
is, a világon bárhol), hogy éppen
az egyéniségekbôl nem kérnek, a
felfokozott vágyakozást találják
gyanúsnak, általa érzik fenyegetve
magukat s ettôl agresszívekké vál-
nak. Arne története felnô, önma-
gán túlmutató méretû lesz, noha
Lenz szigorúan megtartja a konk-
rétság szintjén. Elbeszélô-hôse ma-
ga is kamasz, aki mintha menet
közben értené meg, mi is volt az,
amiben részt vett. A feszültség,
hogy itt rejtetten növekszik és rob-
banni fog valami, ott lappang a
mondatokban, de nem tudjuk tet-
ten érni. Lenz pontos, érzékletes
leírásaiban megfoghatatlan az ér-
zelmi telítettség, de az is egyre erô-
teljesebb. Nem tudni, hogy csinál-
ja, figurái sokdimenziós, múlttal-
jövôvel rendelkezô, ismerôs ala-
kokká válnak anélkül, hogy külö-
nösebben bemutatná ôket. És
hányszor megírta már az Elba-vi-
déket is, a hajók, dokkok világát, s
itt mégis mintha elôször mutatná
be... A szikár, tartózkodó utolsó
mondat után – bennünk – újrakez-
dôdik a történet, valamennyien
Arnék is vagyunk, meg Larsok és
Peterek. Ha van senkiföldje a re-
mekírót a klasszikustól elválasztó
határon, hát Lenz már, ebben biz-
tos vagyok, ott áll.

Siegfried Lenz: Arne hagyatéka
Európa Könyvkiadó, Bp. 2001.
170 oldal

Rég várt randevú
remekíróval
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– Nemigen tudnék olyan mûfajt megnevezni, ami-
ben Ön ne dolgozott volna. Verseivel az 1969-es,
Költôk egymás közt címû antológiában tûnt fel. Írt
novellákat, regényeket, jelentek meg ifjúsági és gyer-
mekkönyvei: a drámát hangjátékai képviselik, bírá-
latai is több kötetben olvashatók. Egy írónak, aki
ennyifélére képes, van-e kedvenc mûfaja, olyan,
amit a lelke mélyén az igazinak tart?

– Kitüntetett mûnemem széptani értelemben
nincsen. Csak – fellengzôsen szólva – alkotó-
módszeremrôl tudok beszámolni. Mintegy két-
lépésnyi (halló)távolságból igyekszem odafi-
gyelni véletlenül velem együtt élô kortársaimra.
Majd visszafogottan bemutatom ôket, amint a
maguk helyzete, sorsocskája szerint evickélnek,
élni próbálják egyetlen életüket. Viszonyom
hozzájuk tiszteletteljesen humoros. S ha ebbôl
a fénytörésbôl netán szatírát írnom lett kívána-
tos, fölvállaltam. Ilyen attitûdbôl bármely mû-
fajban lehet formás munkákkal elôrukkolni.
Még a csinosan „túlírt” hírbôl is, amelybe a pre-
cíz tényközlés mellé becsempészhetô bizonyos
egyéniség, hangsúlytologatással érvényesített,
mondjuk rá, írói személyesség. 

– Volt állománygyarapításra szakosodott könyv-
táros, rovatvezetô az ÉS-nél, fôszerkesztôje a Film,
Színház, Muzsikának, s még nem régen a Magyar
Közlekedés címû szaklap szövegeit gondozta. Alig-
ha érhette tehát – mint sok pályatársát – sokkszerû-
en, hogy nem lehet csak az írásból megélni a rend-
szerváltás óta. Mégsem hinném, hogy ami a kultú-
ra egészével történt, ne okozott volna megrázkódta-
tást Iszlai Zoltánnak, az írónak is...

– Én a rendszerváltást magánmûhelyemben
észre sem vettem. Derûs csodálkozásom
egyetlen tárgya, az ember természete nem vál-
tozott. A különbek ezután is különbek marad-
tak vagy lettek. A HHH szindróma – Kolozs-
vári Grandpierre Emil diagnózisa – sem mó-
dosult társadalmilag (Hülye Hülyét Hoz). Azt
azonban bánom, hogy a mamutkiadó össze-
omlása következtében nem bírtam átmenteni
szivemszotty hetilapomat. A szakmai havi fo-
lyóiratok, a sztorizó magazinok ugyanis nem
pótolják azt a „könnyû lovassági” jellegû mû-
közvetítést és mûvészet-népszerûsítést, ami az
én eszményképem volt 1983-tól 1990. október
hatodikáig, s amire tapintatosan ösztökéltem
azóta a világ két tája felé szétoszló, egytôl-e-
gyig tehetséges munkatársaimat.

– Annak idején mindenkit elbûvölt Csirip, akinek
mondásaiból, történeteibôl két remek könyv született
(Csiripszótár 1972, és Csirip jelenti 1978). Kitôl

leste el Csirip mondásait: csak a kislányától, vagy
minden gyerektôl, aki a közelébe került? Nem gon-
dolja-e, hogy fontos lehetne összegyûjteni, mit csiri-
pelnek az új évezred Csiripjei?

– A világ gyermeki birtokbavételének megfi-
gyelése, mint közvetett tapasztalat, alkalmas
idôben következett be nálam. Akkoriban ki-
merítettem azokat a bensô élményforrásokat,
melyekbôl verset-novellát lehetett komponál-
ni. A buzgó gyerekszáj-gyûjtôk megszaporod-
tak a környezetemben. Sok kedves ismerôsöm
mesélt a saját csemetéjének rosszcsontkodása-
iról. Házunkban is összejött egy örökmozgó
kis kompánia. Ma ugyanannyi évesek, mint én
akkor. Hirtelen kiélesedett füllel hallgattam a
csevegéseiket, úgy, ahogy ezt nagyapakorában
csinálta Kornyej Csukovszkij, a kellemesen
bölcs orosz író... Unokakorú ingergazdag se-
reglet most sajnos nincsen a közelemben.
Ezért kellett megvigasztalódnom azzal, hogy
1990-ben a Csirip alapszótárnak megjelent a
harmadik kiadása – a Kossuth Kiadó figyel-
mességébôl.

– A nyolcvanas évek végén jelent meg a Gyerünk
a moziba, be! címû kritikai kötete. Olvasmánynak
élvezetes volt, s megvolt az a különlegessége is, hogy
a mások által lenézett, bulvár-, ponyva-, limonádé-
stb. filmekkel foglalkozott. Ma, amikor a mozikban
szinte nincs is más, csak ilyesmi, hogyan látja:
„eszi, nem eszi, nem kap mást” alapon szokott rá
erre a közönség, vagy az Ön által kritikailag re-
gisztrált idôben szoktatták rá erre?

– A közönségfilmekrôl szóló rádiós mozi-
jegyzetek tizenöt évig kéthetenként készültek a
Szombat délelôtt mûsorához, Kelemen Kata fel-
kérésére. A 375 darab ötperces írás harmada se
fért bele a Gyerünk-be. Ma már nincsen kriti-
kus, aki ezeket a hol profimódra, hol csapniva-
lóan elôállított mozidarabokat elkerülhetné,
hogy kizárólag csak a mûvészfilmekkel törôd-
jön. Amikor – megunás miatt – kiszálltam a
filmhabzsolásból, ugyanezt a szemléletet érvé-
nyesítettem a könyvkritikákban, a Könyvek pi-
zsamában rovatban. Még a Képes Hétben in-
dult, s aztán a Népszabadságban ért – nem az
én elfáradásom következtében – véget. Pilla-
natnyilag itt a Könyvhétben van némi utóéle-
te. A publikum pedig, immár multihülyítve,
mind a rossz, mind az elfogadható lektûrrôl le-
beszélhetetlen. 

– 1986-ban jelent meg Pontatlan idôjelzés címû,
harmadik verseskönyve. Noha kritikusként folya-
matosan jelen van, költôként alig hallatott magáról.
Az idén új lírai kötettel lepte meg az olvasóit. Gon-
dolom, ennek kiadása is viszontagságos történet
volt. Kérem, mutassa be kötetét: összefoglalás-e,
vagy új termés: korábbról ismert hangján szólal-e
meg, vagy ismét más regiszterben?

– Az új verseskötet címe kissé kétértelmû:
Felfordulás, fordított r-betûvel a közepén. Há-
rom rétege van. Közülük Tandori Dezsô a gro-
teszk fantazmagóriák beválasztásának helyes-
ségérôl biztosított legutóbbi kollegiális kritiká-

jában. Az újdonság a könyvben a szerelmes
ciklus: nagyon szeretem. Zömükben többéve-
sek a Fabula ciklus gyerekversei. A címadót
Vargha Balázs emlékének ajánlottam. Ide kí-
vánkozik még, hogy a Cicero Kiadónál régóta
kedvesen biztatnak: valamiképpen kiadnák A
legerôsebb kismadár címû gyerekmese-válogatá-
somat. A dicsérô szándéknyilatkozat jólesett.
Van készen prózakötetem is, Furulyás rande-
vúk címmel. Ez, vagy az lenne a huszonötödik
könyvem. 

– Egyéni humoráról, nyelvi fantáziájáról tanús-
kodott Makutyi dumák (1976) címû kötete. Szá-
momra a politikai „makutyiság” kirívó eseteit kép-
viselte az 1995-ös, Olvastam és lôttem (Badar saj-
tó) címû gyûjteménye is. Ezzel úgyszólván mûfajt
teremtett. Miért hagyta abba ezt a szatirikus doku-
mentációt: elege lett a sajtóból?

– A makutyi jelzôt Jókai Mórtól kölcsönöz-
tem. Zákányos, mólés hablatyot jelent. Az el-
sô gyûjtemény kisebbik része származik újsá-
gokból. Gyakran nem is az a személy mondta,
akinek tulajdonítottam. A rádiós Szilágyi Já-
nosnak egyszer be is vallottam, hogy a spon-
tik egy része tôlem való, különösen a rázósabb
célozgatások, olyasmi, hogy tiszteld apádat és
menj az anyádba stb. Az Olvastam valódi idé-
zeteit már pontos lelôhellyel tettem közzé.
Késôbb Vigyázat, mázolva címen folytak a
Népszabadságban. Anyaguk 1999-ig cédulá-
kon megvan. A napilapközlés akkor maradt
abba, amikor elkezdtem írni a végül is 2000
könyvhetén megjelent hosszú regényemet, Sa-
rolta köztünk jár címen, az én fantasztikus
anyósomról. Ezt a rendkívül formátumos há-
romszéki nagyasszonyt úgy is körül akartam
járni, hogy mélyinterjúkat készítettem tizen-
négy ismerôsével. Aki csinált már ilyet, az tud-
ja, az öregkoruk szövevényében kalandozó in-
terjúalanyok tiszteletreméltóan idôigényesek.
A kiadó Littera Nova utolsó szálig eladta a
mûvet. Hiába vártam azonban, hogy kedvezô
napilapbírálatok után – egy-két folyóirat is
megemlékezzék errôl az én legnagyobb, az
egész múlt századon átgaloppírozó vállalkozá-
somról. Így aztán igazán nem látom tisztán
úgynevezett hosszú távú alkotói kilátásaimat.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Iszlai Zoltánt
Iszlai Zoltán (1933) író, költô, kritikus.
Eddig huszonnégy könyve jelent meg – az
elsô, a Lármafa címû verseskötet 1970-
ben. Munkásságát 1982-ben József Attila-
díjjal ismerték el. Idén jelent meg Felfordu-
lás címû (amint könyve hátsó borítóján ol-
vasható): „négy és feledik” verseskötete.
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Péterfy Gergely, mûsorvezetô: –
Nem tudom, önök hogy vannak
vele, de én mindig élveztem a ha-
jó-katalógust, amely köztudomá-
súlag az Iliász legolvashatatla-
nabb része. Egyáltalán, van vala-
mi lenyûgözô a felsorolásban, a
halmozásban, a rendszerezésben.
Temesi Ferenc legújabb könyve , a
Babonáskönyv, a világ babonáit
rendszerezi alfabetikusan. A rop-
pant szórakoztató könyvbôl, en-
gedjék meg, hogy idézzem a mell-
bimbók címszót:„Közép-európai
babona szerint a férfi mellbimbó-
inak színébôl meg lehet mondani,
hogy a férfinak volt-e már gyereke
vagy sem. Ha rózsaszínû, akkor
még nem, ha barna, akkor van ne-
ki gyereke. Elnézve saját mellbim-
bóimat, erre azért nem vennék
mérget!”

Liptay Katalin: – A Por óta tudjuk
Temesi Ferencrôl, hogy erôs vonzal-
mat érez a régi történetek, anekdoták ,
hiedelmek, babonák iránt. Töredékek-
ben és részletekben ezek mindig meg is
jelentek egyéb mûveiben is. Most
azonban egy egész babonáskönyvet ír-
tál. Csaknem háromszáz oldalon.
Mit jelentsen ez: belekontárkodtál a
néprajztudományba?

Temesi Ferenc: –  Azt nagyon
nem szeretném. Egyrészt azért,
mert nem vagyok néprajzos, más-
felôl meg én csupán egy babonás
ember vagyok, aki író. Ez rajta van

a könyvön, ennek irodalmi hang-
vétele van inkább, mint néprajzi,
de egy olyan ember írta, aki na-
gyon is babonás. Ezt én örököl-
tem édesapámtól. 

L. K.: – Négy esztendeig készült ez
a könyv, kicsit tovább, mint a Luca
széke, ahogy mondod magad is a bo-
rítón, az ajánló szövegben. Elsôsor-
ban a magyar s azon belül a „szögedi
nemzet” babonáit ismered jól, de jár-
todban-keltedben külföldön is elég so-
kat felcsipegettél.

T. F.: – Elsôsorban persze kínai,
de egyéb ázsiai babonákat, és ren-
geteg amerikai, rengeteg nyugat-
európai van. Kelet-európai, sôt af-
rikai, tehát mindenféle babona
van, mert nemcsak én gyûjtöttem,
eljutottam a gyûjtésnek egy olyan
fokára, hogy már a barátaim is
gyûjtöttek nekem.

L. K.: – Ahogy mondod, ebben
minden együtt van: kultúrhistória,
szociológia, lélektan,  és hát szépiroda-
lom is egyben. Úgy szoktad megalkot-
ni a címszót, hogy van egy tárgyszerû
rész, abban rejlik az értelmezés, a ma-
gyarázat és akkor van egy személyes
része is, ami a te reflexióidat tartal-
mazza, a tôled megszokott fanyar hu-
morral. Mindig kibújik belôled vala-
mi kommentár.

T. F.: – Ezt nem annyira a sze-
gedi vagy itthoni, hanem inkább
a külföldi babonáknál lehet leg-
jobban megfigyelni, amikor az

ember egyszerûen érzi, hogy
nincs befejezve a dolog. Tehát
valamit még oda kéne tenni, és
akkor ezek a személyes reflexiók
jönnek elô, hogy mit gondolok
egy babonáról. Mert az ember
nemcsak egyszerûen babonás va-
laki, hanem van némi stílusérzé-
ke, van némi humora, nekem
ugyan csak írásban van humo-
rom, egyébként civilben egyálta-
lán nincs...

L. K.: – Ezt azért nem monda-
nám... A könyvet édesapád emlékének
ajánlod, és mottót pedig George
Santayanától választottál. Máris ol-
vasom: „Az emberek többsége nem
azért babonás, mert túl sok a képzelô-
ereje, hanem  mert azt sem tudja, hogy
van neki.”

T. F.: – Tudniillik a babona
rendkívül szoros összefüggésben
van az emberi képzelôerôvel.
Mondjuk, negyvenezer évvel ez-
elôtt az emberek megfigyelték,
hogy egy nyúl megy át az úton és
aztán mi történt azon a napon.
Késôbb megpróbálták értelmez-
ni, hogy ez mit jelentett. Tulaj-
donképpen ezeket a negyvenezer
éves mozdulatokat idézzük, ami-
kor nem akarunk átmenni egy lét-
ra alatt...

L. K.: – Vagy a fekete macska elôtt.
T. F.: – A fekete macskába be-

leírtam azokat is, akik úgymond
nem babonásak. A babonás em-
ber átfut elôtte, a nem babonás
direkt megvárja, míg a fekete
macska keresztezi az útját. A ba-
bonás elkerüli az utat, vagy el-
fordul, vagy mint én, egy ellen-

babonát vet be: megcsavarja a
gombját...

L. K.: – És akkor hatástalanítja a
fekete macska rossz hatását? 

T. F.: – Így van. A gombcsava-
rást ugye akkor használjuk, ami-
kor meglátunk egy kéménysep-
rôt...

L. K.: – Amikor azt akarjuk, hogy
szerencsénk legyen...

T. F.: –  Ha balszerencsénkre ott
van a fekete macska, a találkozást
semlegesíti a gombcsavarás. Plusz,
mínusz: a pozitív és a negatív ki-
oltja egymást.

L. K.: – Búcsúzóul azt szeretném,
ha felolvasnál vagy idéznél valame-
lyik címszóból. Nekem van egy-két
kedvencem, pl. a reumáról szóló, vagy
a legutolsó, a zsoké.

T. F.: – Inkább az elsôt! „X, Y,
Z, Zs. Újabb keletû írói babona,
hogy az ábécé utolsó négy (eset-
leg három) betûje nem szabad
hogy szerepeljen egy könyv utol-
só mondatában, mert akkor a
szerzô sohasem fog újabb köny-
vet írni. Ezért tettem ezt a babo-
nát legelôre, hadd legeljenek
ezek a betûk itt, még az Elôszó
elôtt.”

L. K.: – Annyira újnak tûnik szá-
momra ez a babona, hogy azt hiszem,
te találtad ki.

T. F.: – Felerészben igen.
L. K.: – És betartod ezt, ha teheted,

a saját írásmûveidnél?
T. F.: – Abszolút mértékben be-

tartom, nézd meg.
L. K.: – Akkor lesz következô Teme-

si-könyv is.
T. F.: – Lesz.

Péterfy Gergely, mûsorvezetô: – Az
Irodalmi Újság végén egy CD-t
ajánlok szíves figyelmükbe. Nemrég
jelent meg a Gryllus Dániel leg-
újabb felvételeit tartalmazó ko-
rong, a Családi kör. Citerás dalok
címmel.

Gurubi Ágnes: – A Családi kör,
gondolom, két dologra is vonatkoz-
hat: Arany János versét is megzenésí-
tette, a másik pedig, hogy családi kör-
ben adja elô ezeket a citerás dalokat.
Sokszor elôfordul, hogy így együtt ze-
nél a család?

Gryllus Dániel: – Örülök,
hogy ilyen tökéletesen megfej-
tette a szándékomat, hogy mért
is adtam ezt a címet. Nagyon
sok Kaláka-lemezen voltak cite-
rás dalok már, amelyeket régen
rögzítettünk. De minden lemez-
re csak egy-kettô fért. Nekem is
voltak olyan munkáim, A teljes-
ség felé például, a Pál apostol le-
velei alapján készült anyag, ezek

végig citerás dalok voltak. Gon-
doltam egyszer, hogy válogatást
készítek ebbôl a sorozatból. Az-
tán amikor ez a terv megszüle-
tett, akkor elkezdtünk gondol-
kozni: biztos, hogy jó ez, a régi-
eket „újrarágni”. Nem lenne
jobb, ha inkább új felvételeket
csinálnánk, hogy olyan dalokat
válogassak, amelyek talán érde-
mesek egy új feldolgozásra. Köz-
ben nagy szerencsémre sikerült
egy dallamot találnom a Családi
körre. Nagyon régi vágyam ez
már, kisgyerek korom óta egyik
kedvenc versem. Tavaly télen
valahogy úgy alakult az élet,
hogy beugrott végre. Amikor
megvolt ez a dal, hát legyen ez a
címadó vers. Ha már ez a cím-
adó vers, akkor lehet, az lenne a
legjobb, hogyha ezt valóban csa-
ládi körben adnánk elô, hiszen
Dorka lányom színésznô, énekel
is elég sokat, Samu fiam szintén

muzsikus, zeneszerzô-hallgató
meg basszusgitáros. Öcsémrôl,
Vilmosról nem kell beszélnem,
együtt muzsikálunk a Kaláká-
ban, meg nagyon sokat játszik
gyerekeknek. Akkor hát énekel-
jük így négyen! És akkor azok a
dalok is, amelyek a Kalákában
már ismertek lehettek, azok is ki-
csit új színt kaptak. Persze ez azt
is jelenti, írjunk néhány újat. Így
lett a Dorkának egy-két dala
benne, például a Nagy László-
versre írott Szépasszonyok mon-
dókái Gábrielre. Ez egy fantasz-
tikusan jó vers. Az is érdekes,
hogy Dorka elénekel egy
Örkény-egypercest benne. Ha
már Arany Jánostól vettük a cí-
met, akkor persze ez szintén
benne van. Mint ahogy van ben-
ne Petôfi, Ady, szóval a klasszi-
kusaink, Weöres- és Kányádi-
vers. Eredendôen a versformák
dal-formák. Ha lehet azt monda-
ni, hogy van célom ebben, akkor
az az, hogy megtaláljam ezeket a
saját dallamokat.

Péterfy Gergely: – Örkény István Fi-
aink címû egypercesét Gryllus Dorka
adja elô családi körben.

Gryllus Dorka (énekel): –
„Volt egyszer egy szegény öz-
vegyasszony, s ennek az
asszonynak két szép szál fiúgyer-
meke. Az egyik, az idôsebbik, el-
szegôdött egy hajóra, melynek
elsô útja mindjárt a Csendes-ó-
ceánra vezetett. Mi történt vele,
mi nem, nincs, aki megmondja,
mert hûlt helye lett a tengere-
ken. A kisebbik otthon maradt.
De egyszer, amikor az anyja el-
küldte gilisztacukorért (a patiká-
ba, ami a hetedik ház), nem jött
többé haza. Neki is örökre nyo-
ma veszett. Ez megtörtént eset.
De a mesékben az özvegyasszo-
nyoknak három fiuk szokott len-
ni. S mindig a harmadik, aki bol-
dogul.”

(Elhangzott az Irodalmi Újság
2001. május 19-i adásában. Szer-
kesztô: Kulcsár Katalin. Felelôs szer-
kesztô: Kôrösi Zoltán.)

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

Amikor nem akaródzik
átmenni a létra alatt

Citerás dalok családi körben
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SIKLÓSI HORVÁTH KLÁRA

Gulliver legújabb kalandjai Pinkwellben
Regény Kurcsis László mûvészi illusztrációival

Orpheusz Kiadó, 142 oldal, 780 Ft
Újabb Gulliver-történettel jelentkezik az író.
A kalandos életû hajóorvost balsorsa ezúttal

Pinkwellbe, a kétlábú-egyfejûek, a bugyutacsok,
a degrevicsek sivár, lélekvesztô birodalmába veti.

A kisregény a századvég társadalmának
„szemsajdító” görbetükre.

Megvásárolható

a könyvesboltokban és az
Ünnepi Könyvhét ideje alatt
a Vörösmarty téren,
az Orpheusz Kiadó standjánál.

Siklósi Horváth Klára

dedikálja mûveit: 

– június 8-án, 14–15 óra között
a Liszt Ferenc téren, valamint 
– június 10-én, 15–16 óra
között a Vörösmarty téren,
az Orpheusz Kiadó standjánál.

Baloghné Ábrányi
Hedvig–Soós Ferenc:
Százéves a Magyar
Numizmatikai Társulat
1901–2001.
A Magyar Numizmatikai
Társulattal közös kiadás
Ára: 2500 Ft

Bodó Ibolya:
Amerikai magyar színjátszás
1869–1970. Adattár
Az Országos Széchényi
Könyvtárral közös kiadás
Ára: 2800 Ft

Határ Gyôzô:
Antibarbarorum Libri I–II.
Filozófiai írások
Ára: 3500 Ft

József Farkas: Álmok és tények
Magyar írók a demokráciáról
és a nemzeti kérdésrôl a
Monarchia felbomlása idején
Ára: 2800 Ft

Keresztury Dezsô: Önismeret
Esszék, tanulmányok
Ára: 2200 Ft

Kabdebó Tamás: Danubius
Danubia 2., javított kiadás
Folyamregény – Árapály *
Pezsdülés * Forrás
Ára: 2800 Ft

Márfai Molnár László:
Jelentés a dialógus nyomán
Tanulmányok a fiatal Fülep
Lajos mûvészeti írásairól
Ára: 1600 Ft

Mikszáth Kálmán:
Összes mûvei 39. kötet
Elbeszélések XIII. kötet (1888)
Kritikai kiadás
Ára: 2300 Ft

Molter Károly levelezése II.
1927–1932.
Sajtó alá rendezte és a
jegyzeteket írta Marosi Ildikó
A Polis Kiadóval közös kiadás
Ára: 2300 Ft

Nemere István:
Jó éjszakát királynô
Történelmi regény
Ára: 1700 Ft

Az Argumentum Kiadó könyvheti ajánlata

Megrendelhetôk az Argumentum Kiadóban
1085 Budapest, Mária u. 46., fsz. 1. Tel./fax: 485-1041
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2001. május 4–17.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások  számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Sasson, Jean:
A fátyol mögött

Gabo Könyvkiadó

2. Smith, Wilbur:
A mágus

Delej Kiadó

3. Sasson, Jean:
A hercegnô lányai
Gabo Könyvkiadó

4. Vavyan Fable:
Halálnak halálával

Fabyen Kiadó

5. Sasson, Jean:
Királyi sivatag

Gabo Könyvkiadó

6. Hrabal, Bohumil:
Egy osztályismétlô

emlékezései
Európa Könyvkiadó

7. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

8. Leslie L. Lawrence:
Véresszakállú Leif és a

lávamezô
Gesta Könyvkiadó

9. Vámos Miklós:
Apák könyve

AB OVO Kiadó

10. Édesanyámnak
Art Nouveau Kiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Gróf Edelsheim
Gyulai Ilona

Horthy István
kormányzó-helyettes

özvegye
Becsület és kötelesség 2.

Európa Könyvkiadó

2. Gróf Edelsheim
Gyulai Ilona

Horthy István
kormányzó-helyettes

özvegye:
Becsület és kötelesség 1.
Európa Könyvkiadó

3. Ruttka Ildikó:
A bajorimi
BTR Kiadó

4. Friderikusz Sándor: 
Az én mozim

Park Könyvkiadó

5. Ir6sz!–SMS-5letek
& Karakterminál

mindenkinek
Park Könyvkiadó

6. Havas Henrik:
Negyvenkilencesek
Alexandra Kiadó

7. Kopátsy Sándor:
Kádár és kora

C.E.T. Belvárosi
Könyvkiadó

8. Huszár Tibor:
Kádár 1.

Szabad Tér Kiadó
Kossuth Könyvkiadó

9. Márai Sándor:
Napló 1968–1975.

Helikon Kiadó

10. Gyurgyák János:
A zsidókérdés

Magyarországon
Osiris Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Sachar, Louis:
Bradley,

az osztály réme
Animus Kiadó

2. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Bölcsek Köve
Animus Kiadó

3. Barbo, Maria S.:
Hivatalos pokémon

kézikönyv
Egmont Kiadó

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Titkok Kamrája
Animus Kiadó

5. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és a Tûz Serlege
Animus Kiadó

6. Rowling, J. K.:
Harry Potter

és az azkabani fogoly
Animus Kiadó

7. Sachar, Louis:
Stanley, a szerencse fia

Animus Kiadó

8. Wilson, Jacqueline:
Kettôs játszma
Animus Kiadó

9. Wilson, Jacqueline:
A kofferes kislány

Animus Kiadó

10. Janikovszky Éva:
Mosolyogni tessék!

Móra Ferenc
Könyvkiadó

Magyar szerzôktôl:
1. Gróf Edelsheim Gyulai Ilona:

Becsület és kötelesség 2. Európa Könyvkiadó
2. Márai Sándor:

A gyertyák csonkig égnek Helikon Könyvkiadó
3. Friderikusz Sándor: Az én mozim Park Kiadó
4. A világ helyzete 2001. május 9. Föld Napja Alapítvány
5. Molnár Róbert:

Az elnök embere voltam Totem Kiadó
6. Márai Sándor: A négy évszak Helikon Könyvkiadó
7. Huszár Tibor: Kádár 1. Szabad Tér–Kossuth Könyvkiadó
8. Kerékgyártó István: Vagyonregény Magvetô Könyvkiadó
9. Magyarország –

Panoráma nagy útikönyvek Medicina Könyvkiadó
10. Moldova György: Az ellopott fôutca Urbis Kiadó

Külföldi szerzôktôl:
1. Sasson, Jean: Királyi sivatag Gabo Kiadó
2. De Sade, marquis:

Szodoma százhúsz napja Athenaeum Kiadó
3. Fielding, Helen:

Bridget Jones naplója Európa Könyvkiadó
4. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Bölcsek Köve Animus Kiadó
5. Rowling, J. K.:

Harry Potter és a Titkok Kamrája Animus Kiadó
6. Rowling, J. K.:

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

Harry Potter és a Tûz Serlege Animus Kiadó
8. McCourt, Frank: De! Magvetô Könyvkiadó
9. Sasson, Jean: A hercegnô lányai Gabo Kiadó

10. Sasson, Jean: A fátyol mögött Gabo Kiadó

A Fókusz Könyváruház

sikerlistája

2001. május 9.

„Felemelô elképzelés ez, amely szerint
a Teremtô az életet a maga különféle

erôivel együtt eredetileg csupán
néhány, vagy csak egyetlen formába
lehelte bele, és mialatt bolygónk a

gravitáció megmásíthatatlan törvényét
követve keringett körbe-körbe, ebbôl az
egyszerû kezdetbôl kiindulva végtelenül
sokféle, csodálatos és gyönyörû forma

bontakozott ki – és teszi ma is.”

Charles Darwin:

A fajok eredete
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A GEOPEN KÖNYVKIADÓ ajánlata

Tanja Kinkel:
A bábjátékosok
Történelmi
regénysorozat

A lebilincselô roman-
tikus fejlôdésregény
hatalmas tényanyag
alapján megrajzolt
történelmi tabló. Ri-
chard egy gyönyörû
szaracén nô fia, aki
gyerekfejjel elveszti
boszorkánysággal
vádolt édesanyját, és
nagybátyja, a gaz-
dag Jacob Fugger
neveli fel. A tehetsé-
ges fiú bejárja a re-
neszánsz Európát.
Megismerkedik Lo-
renzo de Medici ud-

varával, látja Michelangelot dolgozni, s tanuja mind
Savonarola ostorozó prédikációinak, mind a Borgiák
züllött életének. A véres intrikák, a pápaságért folyó
hatalmi harcok közepette azonban ô is éli az ifjak iz-
galmas életét, kalandok, szerelmek kísérik azon az
úton, amelynek végére érett, mûvelt felnôtté válik. 
A mûvet eddig kilenc nyelvre fordították le.
Ára: 1590 Ft

Megrendelhetô: 06-20-971-9784, Bordán Zsuzsa

„Izsák
tanítása”
(oroszul is)

„Ábrahám
és Izsák”
(a II. magyar,

valamint az orosz,

a szlovák és a

német kiadás)

„Istenjárás”
„Az ötödik
lovas”
kedvezményesen

kaphatók a könyv-

hét alatt az Argu-
mentum Kiadó budapesti, Vörösmarty téri standján,

ahol a szerzô, Bitó László szívesen dedikálja

(7-én és 10-én 17 órától zárásig, 8-án 15–16 óráig)

nemcsak az akkor, ott, hanem a már korábban megvett

könyveit is. Korlátozott számban kapható lesz

a 2002-re tervezett „A názáreti Izsák” címû esszé-

regénye nulladik kiadása is (részletek, kézirat gyanánt).

A Kávé Kiadó könyvheti ajánlata

A sorozat folytatódik! Az Utazás Emillel és a

Ízelítô a nyugat-afrikai Prágai kóborló után

irodalomból! megérkezett a

AHMADOU KOUROUMA Krakkói gyors
A Függetlenség fényes napjai KÁLLAI R. GÁBOR új kötete

Megrendelhetô: 282-5593; 30-966-7209; kavekiad@interware.hu

A költô második gyermekvers-
kötetét Gyulai Líviusz 62 rajza
ékesíti, az ajánló sorokat Csukás
István írta.
Accordia Kiadó
(1062 Budapest, Lehel u. 3/b.) –
KÓPÉ könyvek 1., 108 oldal,
790 Ft
Megrendelés, terjesztés:
MOGRA Bt., Tel./fax: 357-4854

POZSGAI ZSOLT:
SZERETLEK, SZÍNHÁZ

címû drámakötete kapható
a Könyvhéten, ill. megren-
delhetô a kiadónál:

TAS Kiadó
1054 Budapest, Bank u. 4.
Tel.:331-07-78, 331-07-79.

Baranyi Ferenc: Europarnasszus
Válogatott mûfordításaik  (Kétnyelvû)
224  oldal, kartonált,  1500 Ft
Baranyi Ferenc leginkább lírai költôként ismert,
ám mûfordítói munkássága is jelentôs. Olasz,
francia, német, angol, orosz, szlovák, spanyol és
román poéták versei sorakoznak e könyv lapjain
– s az olvasónak megadatik a lehetôség, hogy a
fordítást egybevethesse a mellette olvasható ere-
detivel. Egyedülálló jelentôségû készülô Isteni
Színjáték-fordítása, melybôl már olvashatók rész-
letek. Babits „nyugatosan” szabados fordítása
után Baranyi arra vállalkozott, hogy megalkotja
a világirodalom legnagyobb költeményének új
magyar költôi változatát.

Andai György: kifújt… avagy
Polgár antiszótára
Emlékszik az Almuskára? A ragályt jelzô lila-pi-
ros cédulára a lakásajtón? A Tulipán cigarettára?
Az iskolai vasgyûjtô akciókra?  A tantuszos tele-
fonra? Honthyra és Felekire a Csárdáskirálynô-
ben? A húszfilléressel mûködô utcai mérlegre?
Az elsô wurlitzerre? A jegeeeesre? A szimpla ká-
vé meg a pikolósör tikettjére? A kannástejre? A
sültgesztenye-árusokra? A dobogóról forgalmat
irányító rendôrre a Marx-téren? Az elsô szere-
lemre? Emlékszik az ötvenes-hatvanas évekre? A
gyerekkorára? A fiatalságára?
Ha igen, ha nem a válasz, a fôhôs, Polgár Gyula

egyéni vállalkozó (egyszemélyes reklámcég, vállal mindent) emlékszik. Emlé-
keit, akkori (és az AKKORra vonatkozó mai) érzéseit szótárre-
gényben gyûjtötte össze az író.

K.u.K. Kiadó, 1138 Népfürdô u. 15/E
T/F: 239,1189, 359-1634, E-mail: kukkiado@ax.hu
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A KOSSUTH KIADÓ KÖNYVHETI AJÁNLATA

A kedvezményes megrendelésrôl érdeklôdjön vevôszolgálatunknál: 
Kossuth Könyvesbolt (1061 Budapest, Andrássy út 13.)

Telefon, fax: 266-3514, 266-3515, E-mail: kossuthvevoszolg@matavnet.hu
További információk megújult honlapunkon:www.kossuth.hu

MAGYAR ÉPÍTÉSZET
Nap mint nap épületek sokasága mellett megyünk el,
és észre sem vesszük szépségüket. Új, hatkötetes so-
rozatunk ezen kíván segíteni, amikor közreadja a ma-
gyar építészet történetének gazdagon illusztrált köte-
teit. Nem titkolt célunk: felhívni a figyelmet hazánk
épületeire – mind a történeti, mind pedig az elsô vi-
lágháború utáni Magyarország építészeti kultúrájára.
A könyvsorozat 2001. áprilisától kezdôdôen három
év alatt hat kötetben jelenik meg. 180–220 oldal/kö-
tet, méret: 240x320 mm, illusztráció: 240–280 színes
fotó, térkép, alaprajz/kötet 
Ár: 5400 Ft/kötet
Az elsô rész:
A rómaiaktól a román korig /A magyar építészet
története a kezdetektôl 1241-ig/ már megjelent!

GYURKÓ LÁSZLÓ
A BAKANCSOS FORRADALOM
Mi volt 1956? Forradalom, ellenforradalom, szabadságharc,
felkelés, lázadás, népmozgalom – ezek a leggyakoribb megha-
tározások. Olyan jelzôkkel is árnyalva: népi, nemzeti, demok-
ratikus. A többféle fogalom miatt is szükséges a pontosítás. A
levéltári kutatásokra alapozott kötet az eseményeket követve,
plasztikusan mutatja be az 1956-os forradalom eseményeit. 
512 oldal, 165x235 mm, kötött. Tervezett ár: 2800 Ft
Megjelenik a Könyvhétre.

NAGY MÛVÉSZEK – NAGY ÉLETEK
A századforduló Párizsának mûvészvilága méltán tart szá-
mot az érdeklôdésre. Különösen, ha olyan mûvészek életé-
rôl és munkásságáról olvashatunk, mint Modigliani vagy
Gauguin. Elsôként az ô regényes életrajzukat adjuk közre új
sorozatunkban, amely a mûvészek életének ámulatba ejtô
alkotótevékenységét is bemutatja.

336–352 oldal /kötet
tervezett ár: 1980 Ft
méret: 130x200 mm, fûzött
Megjelennek a Könyvhétre.

ANDRÉ SALMON:
MODIGLIANI
SZENVEDÉLYES ÉLETE

HENRI PERRUCHOT:
GAUGUIN ÉLETE
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Sinkovits
Emlékezés Sinkovits Imrére a mûvész színházi és filmes pálya-
futásának bemutatásával, és a családtagokkal, színésztársak-
kal készített riportokon keresztül. (Hungalibri, 2998 Ft)

Rajk Júlia
Rajk Júlia személyes ellenségének tudhatta mind Rákosi Má-

tyást, mind Kádár Jánost, akik részt vettek férje, illetve a
rehabilitásáért fellépô Nagy Imre meggyilkolásában. Életrajz

Petô Andrea tollából. (Balassi, 2500 Ft)

Horthy Miklós – A kormányzó és kora
Bencsik Gábor könyve Horthy Miklós életpályáját mutatja
be a gyerekkortól az emigrációig, tudományos hitelesség-
gel, mégis olvasmányosan. (Magyar Mercurius, 2400 Ft)

A Jégmadár
Spiró György paródiákkal teli nagyívû világ-szatírája,

amelynek története során - számtalan mulatságos részt
követôen - még a megrendülésig is eljut az olvasó.

(AbOvo, 2920 Ft)

Halálig szomjazom – Szélvízvölgye
Benke László versei. Egy valóságos sorsregény dereng fel lí-
rájuk pontos lélekrajza mögül. (Hét Krajcár, 700 Ft)

Megismerni Istent
Kicsoda Isten? Deepak Chopra mély és intuitív könyve

visszaállította a minden témák legnagyobbjának tekin-
télyét és misztériumát. (Édesvíz, 1590 Ft)

Az Ünnepi Könyvhétre megjelenô további
újdonságokért keresse fel honlapunkat!

www.sunbooks.hu

TOVÁBBI AJÁNLATUNK

A világ legszebb hegycsúcsai
A világ legszebb hegycsúcsai Földünk legmagasabb és a
hegymászók számára technikailag nagy erôpróbát jelentô
magaslataira kalauzolja el az olvasót - lenyûgözô felvéte-
lekkel. (Park, 7900 Ft)

Irigy Hónaljmirigy: Nyolc kan – Az elsô évtized
A kötet tartalmazza a zenekar pályafutásának legfonto-
sabb állomásait, a zenekar megalapításától napjainkig.
(Zaj-Zone, 1890 Ft)

Viszonteladók, könyvtárak, iskolák a Sunbooks Kft. elektronikus könyvkeres-
kedelmi rendszerében adhatják fel rendelésüket: www.sunbooks.hu
Ügyfélszolgálat: 1137 Budapest, Szt. István krt. 18. fsz. 6. H–P: 8–18h

Hotline: 1/452-1777, 40/200-252 Fax: 1/452-1771 E-mail: info@sunbooks.hu

A Corvina Kiadó
ünnepi könyvheti

újdonsága
Bellák Gábor: Benczúr címû albuma

(angol, német és francia kísérôszöveggel)
124 oldal, 272x320 mm, 58 színes kép

Bolti ára: 6400 Ft

A Corvina Kiadó Kft. várja vásárlóit
a Vörösmarty téren pavilonunknál, ahol

Szabó Péter: Don-kanyar és Ungváry Krisztián: Budapest
ostroma címû könyvüket dedikálják június 8-án, pénteken

du. 3 órakor és június 9-én, szombaton de. 11 órakor.

További felvilágosítást kérhet közvetlenül
a Corvina Kiadó kereskedelmi osztályától:

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
Tel.: 317-8379, fax: 318-4410

Újdonság a Könyvhéten!

Bakó Márta
ÍGY TÖRTÉNT…
A könyvben két ember küzdelmes egyéni majd közös sorsa
fonódik az olvasó elôtt. A nincstelen zuglói kisfiú kitartással,
elszántsággal feljut a gondtalan gazdagságba. A lángoló lelkû
nagy magyar színész lányát, a tehetséges színésznôt, a közép-
osztálybeli kiegyensúlyozott életébôl a lét alsó bugyraiba
taszította a magyar történelem.
Gesta Hungarorum, XX. század!
A regényes korrajz magával ragadó személyes történet, lebi-
lincselô emlékirat, egyben történelmi, színháztörténeti doku-
mentum is.
Régen hôsnek hívták az ilyen jellemeket, ôk csak embernek
tartják magukat…

A/5, 288 oldal, kötött, 1500 Ft

Budakönyvek Kiadó
Telefon és fax: 368-8963

Németh László: Írások a hipertóniáról. Összeállította Németh Magda.
Németh László születésének 100. évfordulójára! Keménytáblás, 256 oldal,
1848 Ft

Pilinszky János Márkus Annának – Hasonmás. Pilinszky János születésének
80. évfordulójára! Dobozban, 96 oldal, 2875 Ft

Sarkadi Imre emlékezete. Pokolraszállás. Szerk.: Márkus Béla. Sarkadi Imre
születésének  80. évfordulójára! Keménytáblás, illusztrált, 288 o., 1800 Ft

In memoriam Kodolányi János. Én vagyok. Szerk.: Csûrös Miklós.
Az In memoriam sorozat 16. kötete. Keménytáblás, illusztrált, 368 o., 2200 Ft

Kótzián Katalin: Mióta készülsz
(Versek, dalok, mûfordítások) Keménytáblás, 76 o. 1250 Ft

Tamás Menyhért: A kôgörgetô (Rádiódrámák) – Keménytáblás, 116 o. 1000 Ft

NAP KIADÓ – 1116 Bp., Csurgói út 28.
Tel./fax: 208-0796. E-mail: napkiado@elender.hu

Domokos Pál Péter:
A moldvai magyarság
(Könyvheti listán)
688 oldal, 3500 Ft

Móser Zoltán:
Az ôsök udvarában
(Könyvheti listán)
196 oldal, 1960 Ft

Petrôczi Éva:
Legenda, változatlan.
Válogatott és új versek
120 oldal, 1800 Ft

Füst Milán:
Ez mind én voltam egykor.
Hábi Szádi küzdelmeinek
könyve (Könyvheti listán)
416 oldal, 2800 Ft

Daniel Pennac:
Nemkötelezô olvasmány
196 oldal, 1250 Ft

Tandori Dezsô:
A mennyezet és a padló
240 oldal, 1700 Ft

www.sunbooks .hu  –  Minden nap  könyv!

Ü N N E P I  K Ö N Y V H É T
Ú J D O N S Á G O K

A Fekete Sas Kiadó
1067 Budapest, Csengery u. 51.

tel/fax: 332 8931, e-mail: feketesas.@mail.pharmanet. hu
2001. Ünnepi Könyvhét idôszakában megjelenô kiadványai

Könyveink legteljesebb választéka
a Krakovits-féle Papírbolt- és Antikváriumban található

1126 Böszörményi út 13-15. Tel./fax:355 9376

A             KÖNYVHÉTRE MEGJELENÔ KÖNYVEI
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Keszthelyi Rezsô:
Önidôzô
Fekete Sas Kiadó
117 oldal, 896 Ft

Keszthelyi Rezsô könyve az
emlékezés és az emlékek értel-
mezésének szép dokumentu-
ma. Az elsôsorban költôként
ismert szerzô második próza-
kötete ez, az elsô is a Fekete
Sas Kiadónál jelent meg, Ma-
gánbeszéd címmel.

Mindig izgalmas olvasmány-
élményt nyújt az alapvetôen
lírikus alkotók prózai munkás-
sága. Ezt azért tartom fontos-
nak leszögezni, mert ennél a
mûnél is nyilvánvaló az alko-
tó alapvetôen lírai hozzáál-
lása, mind a tartalom, mind a
felépítés, mind pedig a nyelv
használata tekintetében.
Ahogy a fülszöveg jelzi: az
egész szövegen átüt, minden
mondatot ural a szépség irán-
ti érzékenység, és a zenei gon-
dolkodásmód.

A könyv (nem merném kis-
regénynek nevezni) három
részbôl áll. Ezt a három telje-
sen különbözô fejezetet egy
keret-szöveg, valamint az azo-
nos gondolati tartalom tartja
össze. Az elsô egységben egy
régi barát levele, majd a sze-
mélyes találkozás indítja el a
fantáziát. A másodikban egy
utazás és egy séta, a harmadik-
ban pedig egy megszelídülô
macska segíti a gondolatok
megszületését. Mind a hely-
színek, mind az események
teljesen hétköznapiak. Vará-
zsukat az író teremti meg egy-
szerûen tiszta szavaival.

Végezetül pedig én is el-
idôznék a címnél. Mit is je-
lenthet ebben a mûben az,
hogy „önidôzô”… Megállni
néhány pillanatra, és önvizs-
gálatot tartani, vagy pedig
visszamenni múltbéli ma-
gunkhoz, ott pihenni, és régi
történések fényében elemezni
a jelent? Ebben az esetben,
mint láthattuk, az utóbbiról
van szó. Három kerek, egész
történet mutat nekünk egy ké-
pet arról, milyen is a beszélô,

azaz Keszthelyi Rezsô, ha
már itt vállaltan vallomásos-
ságról van szó. Persze nem fe-
ledkezhetünk meg arról sem,
hogy az önidôzô szónak mi-
lyen széles asszociációs tere
van. Hogy csak a két legnyil-
vánvalóbbat említsem: ön-
adózó, önidézô. Mindkettô
jelentésével érdemes eljátsza-
ni egy kicsit. Ha az elsôre uta-
lok, ahhoz egybôl kapcsoló-
dik a múlthoz és jelenhez va-
ló felelôsség gondolata. A
„megtisztulásnak” azon útja,
mely a feldolgozáson, tisztá-
záson, átértelmezésen keresz-
tül ível át a jövôbe. Az író –
ez a könyvbôl kiderül – tarto-
zik ennyivel magának, és az
olvasóinak is. Az önidézés
szintén nagyon rokon ezzel.
A felvillant képeket fotó- vagy
inkább filmszerûen mutatni
meg, ahogy volt, változatla-
nul, legföljebb a rájuk nézô
tekintet finomodott az értéke-
lésen keresztül egy kicsikét.

Karafiáth Orsolya

Czeslaw Milosz:
Az Ulro országa
Európa Könyvkiadó
365 old., 1980 Ft

A Nobel-díjas Czeslaw Milosz
olyan költônek és eszmetörté-
nésznek vallja magát, ki „egy
húron pendül” a zseniális an-
gol lírikus William Blake-kel.
Szellemrokonságuk eredete,
hogy mindketten a nagybetûs
Képzelet emberei. Elvetik az
ész századában – a tizennyol-
cadikban – kifejlôdött, majd
eluralgó, tisztán racionális
gondolkodás sorvasztónak
ítélt fejleményeit. Ugyanezt a
tagadást fokozta végletekig
Emmanuel Swedenborg, a csilla-
gász-geológusból lett miszti-
kus rendszerteremtô író.
Rendszere csúcsára az embert
helyezte, olyannyira, hogy
szerinte a Mennyország is
ember alakú... Oscar Milosz, a
szerzô költô-nagybátyja fran-
cia nyelvû metafizikai poémá-

iban már a 20. század elején
csatlakozott az említett irány-
zatokhoz. Noha világirodalmi
fogadtatása nem sikerdús, né-
zeteivel a késôbbiekben jelen-
tékeny hatást gyakorolt uno-
kaöccsére. Hármójuk életmû-
vérôl nemcsak lényegi, hanem
revelatív képet kapunk, annak
ellenére, hogy érdemi bemuta-
tásuk Czeslaw Milosz saját szel-
lemi fejlôdésének rajzába van
beleágyazva.

Nem ennyire átfogó, ám so-
katmondó a lengyel romanti-
kus nagyság, Miczkiewicz vala-
mint Dosztojevszkij meggyôzô-
déseinek, filozófiájának elem-
zése – és elfogadása. Igen érde-
kesek még azok a részben kon-
frontatív fejezetek, melyekben
Witold Gombrowicz erjesztôen
provokatív munkásságával
foglalkozik.

Ami a címbeli Ulro országát
illeti, e kietlen szimbolikus tá-
jék Blake meghatározása. A
gonoszsággal telt szférát az Ér-
telem gôgje uralja, kiszorítva
az érzelmeket s a képzelet va-
lamennyi forrását, s az alko-
táskor elengedhetetlen tudat-
alattit. A tudománybíráló fej-
tegetések egyetlen természet-
tudós igazságát hangsúlyoz-
zák: Einsteinét, aki „relativizál-
ta a teret és az idôt, vagyis a
mozgás primátusát hirdette.”
Vívmánya nemcsak Oscar és
Czeslaw Milosz, hanem a mo-
dern líra sok kiváló képviselô-
je számára jelentett felszaba-
dulást. Egyszersmind utat nyi-
tott fantáziájuk szabad szár-
nyalásának, hogy a puszta
mennyiségekkel szemben „a
gyermeki és érett, a fennkölt
és földhözragadt” ihletettséget
részesíthessék elônyben.

Iszlai Zoltán

Jared Diamond:
Háborúk, járványok,
technikák
Typotex

„…És még csak nem is törté-
nész!” – írta Dawid Brown a

The Washington Postban
Jared Diamondról, a szerzô
nagy visszhangot kiváltó,
Háborúk, járványok, techni-
kák (A társadalmak fátumai)
címû könyvének 1997-es
megjelenése után. A Los
Angeles-i University of
California orvosi fakulásá-
nak evolúcióval foglalkozó
fiziológia-professzora sajátos
szemszögbôl fûzi fel folyton
változó világunk történel-
mét, az országok, népek, tár-
sadalmak, vallások, az írás, a
környezetátalakítás (pusztí-
tás), a hódító és népirtó há-
borúk, a betegségek és járvá-
nyok, az élet minôségét meg-
határozó „jó és rossz” talál-
mányok (kerék és fegyver),
az emberiség létformáit ala-
kító tényezôk 13 000 éves fej-
lôdéstörténetének magyará-
zatait.

Mi történt az egyes földré-
szeken i. e. 11 000 elôtt? Mi-
ért nem Atahualpa inka csá-
szár ejtette foglyul I. Károly
spanyol királyt? Miért nem
háziasították a legtöbb nagy-
testû vad emlôst? Miért ter-
melnek több árut a fehérek,
mint a feketék? – Ilyen és
sok más, nem kevésbé érde-
kes kérdésre kaphat rendha-
gyó válaszokat, aki belefog a
közel 500 oldalas, különle-
ges olvasnivalóba. Csányi
Vilmos etológus – akitôl
szintén nem áll messze a
merészség és (idônként) az
abszurditás, így ír róla: „J.
Diamond sikeres és olvas-
mányos könyvében egy me-
rész, természettudományos
kultúratörténetet prezentál.
A csoporttársadalmak korá-
tól a modern idôkig azt vizs-
gálja, hogy milyen tényezôk
formálták az emberi történe-
lem nagyobb stációit. … Ez
a könyv egy újfajta gondol-
kodásmóddal ismerteti meg
a magyar olvasókat.”

S hogy ne csak „szakmabe-
lit” idézzünk, Bill Gates vé-
leménye: „Elbûvölô … az
emberi történelem megérté-
sének alapja”.

A Háborúk, járványok,
technikák 1998-ban Pulitzer-
díjat nyert a népszerû tudo-
mányos mûvek kategóriájá-
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ban. A Typotex Kiadó jól vá-
lasztott, amikor a magyar ol-
vasók kezébe adta ezt a lebi-
lincselôen érdekes, meghök-
kentô, de letehetetlen remek-
mûvet.

Hegedûs Eszter 

Thassy Jenô:
A botcsinálta amerikai
Balassi Kiadó, 392 oldal
2000 Ft

Boldizsár Iván annak idején
drámát írt arról (be is mutat-
ták), hogy miként próbálta ô
kiszabadítani a balfi tábor-
ból a munkaszolgálatos
Szerb Antalt, aki sajnos nem
állt kötélnek. A történet igaz,
csak Boldizsár személye
nem: Thassy Jenô (és Görgey
Guidó) volt az a két magyar
katonatiszt, aki ezt valóban
megtette. A szerzô nevét in-
nen ismerem – és bizony,
örülhetek, hogy legalább in-
nen, mert sem Nagy Kázmér,
sem Borbándi Gyula, akik a
magyar irodalmi emigráció-
val foglalkoztak, meg sem
említik. Szintúgy a legújabb
lexikonok sem. Pedig, mi-
ként most kiderült, ez a
könyv már a befejezô része
egy nagyívû önéletrajzi triló-
giának: ezúttal az 1946-tól
1956-ig terjedô évtized törté-
netét mondja el Thassy Jenô.
Aki emlékszik Upton Sinc-
lair kissé méltánytalanul le-
kezelt Lanny Budd-soroza-
tára, egybôl ráismer arra a
könnyed, elegáns, mindig
csipetnyi iróniával fûszere-
zett, jól poentírozó, a kelle-
metlent is kellemesen elme-
sélô hangra, amely ezúttal
Thassy Jenô könyvét teszi

barátságos, élvezetes olvas-
mánnyá. Az emigráns-sors
számos változatát megismer-
hettük az utóbbi évek me-
moárjaiból, de szinte egyön-
tetûen a dolgok keserves és
tragikus odalát domborítot-
ták ki. Thassy jóval szeren-
csésebb volt és ezt nem is
igyekszik tagadni, nem csinál
magából mártírt, nem sajnál-
tatja egykori önmagát, ehe-
lyett remek portrékat fest az
arisztokrácia odakint élô tag-
jairól, a Szabad Európa Rá-
dió munkatársairól, emig-
ráns politikusokról (egyebek
közt Eckhardt Tiborról, Ko-
vács Imrérôl) roppant érzék-
letes és átélhetô képét adja
annak, hogy miként festettek
1956 októberének eseményei
az emigráció és a SZER felôl
nézve, és – ami önmagában
is fontos dokumentummá
avatná könyvét – elénk állít-
ja az ernyedt spleenjébôl e
pár hétre föltámadó Márai
Sándort, akivel együtt töltöt-
te a müncheni „kirándulás”
zaklatott napjait.

Ny.A.

Liska Dénes:
Zárt ajtók mögött
A Bajor-rejtély
Kaloprint/Vagy Kiadó
187 oldal

Éppen ötven éve annak,
hogy meghalt egy rendkívüli
asszony. 

A halála ugyanolyan rejté-
lyes volt, mint ô maga.

A huszadik század egyik
legnagyobb magyar színész-
nôjét, Bajor Gizit és férjét,
Germán Tibor orvospro-
fesszort 1951. február 12-én
holtan találták budai lakásuk-

ban. Az elsô rendôri jelenté-
sek még kettôs öngyilkosság-
ról beszéltek, de a nyomozás
kiderítette, hogy Germán
elôször megölte feleségét,
majd magának is beadta a ha-
lálos injekciót. Gyilkosság
történt? Vagy elôre megbe-
szélt fájdalmas aktus zajlott
le csupán? Esetleg a férj „ke-
gyes halállal” segített, mert
meg akarta védeni imádott
feleségét egyre súlyosbodó
fülbajának, vagy más, gyó-
gyíthatatlan betegségnek vár-
ható kínjaitól? Sokan, sokfé-
leképpen próbálták magya-
rázni a történteket annak ide-
jén, hiszen ez a különös ha-
láleset éveken át izgalomban
tartotta a magyar közvéle-
ményt. De az igazat soha,
senki nem tudta kideríteni.

És most, éppen ötven évvel
az esemény után, itt van elôt-
tünk egy újabb izgalmas meg-
oldási kísérlet. Egy könyv,
amelyben a szerzô, Liska Dé-
nes író-dramaturg egy filoló-
gus és egy pszichológus apró-
lékos munkájával igyekszik
megfejteni a rejtélyt.

Ha nem tûnik profánnak ez
a jelzô egy valódi gyilkosság
felderítésének esetében, azt is
mondhatnánk: szórakoztató
az a bölcs, Hercule Poirot-t
idézô töprengés-sor, amellyel
Liska az ismert vagy eddig is-
meretlen tények legapróbb
részleteibôl, hiteles informá-
ciókból és anekdotákból, le-
véltöredékekbôl, kortársak,
barátok nyilatkozataiból és
megjegyzéseibôl fokozatosan
felépíti érvelésének rendsze-
rét. Felidézôdik Csathó Kál-
mán vélekedése Bajor Gizirôl,
„megszólal” mások mellett
Vajda Ödön, Hatvany Lajos,
Zilahy Lajos, Galsai Pongrác
és Gobbi Hilda is. 

„Te olyan oldalról látsz en-
gemet, ahonnan még hazud-
ni is csak igazat lehet. Írj
meg rólam mindent, amit

akarsz.” – biztatta a közeli
barátot, Ignácz Rózsát egy
interjú alkalmával a színész-
nô. És bizony, ô is, Galsai is
sok mindent megírt, ami sej-
tetni engedte Bajor összetett,
ellentmondásos lényét, külö-
nösségeit. Liska Dénes pedig
mindezen források „eredmé-
nyeit” összefoglalja, és fino-
man, ízlésesen, de nyíltan
vonja le következtetéseit. Így
ebbôl a könyvbôl a fiatalabb
generációk számára is – akik
már nem ismerhették a szín-
pad királynôjét – kibontako-
zik a szikrázó egyéniségû asz-
szony figurája, aki mindig
mindenkit meg akart hódíta-
ni, aki sugárzásával magába
bolondította a hozzá közelí-
tô összes férfit, aki alig lep-
lezve, erôsen vonzódott a sa-
ját neméhez is, aki nem bírta
elviselni, ha megalázzák,
korlátozzák, aki összetûzés-
be került a személyi kultusz
politikai diktatúrájával, aki
szeszélyei ellenére jóságos,
adakozó nô volt, halála elôtt
pedig az öregedéstôl és be-
tegségektôl gyötört, esendô
ember.

És aki feltehetôen nem
akart meghalni.

Székely Anna
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■ Remélem, nem érzik fellengzôs-
nek a címben ismételt tételt, mely-
nek igazáról azóta vagyok meggyô-
zôdve, mióta az elsô könyvet,
mindjárt egy terjedelmes regényt –
az Egri csillagokat – kiolvastam,
alighogy iskolába kerültem. S csak
sajnálom azokat, akiknek a kötele-
zô olvasmány minôsítés akár re-
mekmûvek megismerésétôl veszi el
a kedvét. Nem részletezem, de
több olyan klasszikus gyermekiro-
dalmi mû van, amelyet felnôttként
olvastam, mert gyerekkori olvasmá-
nyaim közül sajnálatos módon ki-
maradtak, vagy mert már nagykorú
voltam, amikor elôször megjelen-
tek, továbbá amelyeket felolvastam
a gyerekeimnek, végül pedig olvas-
tam újdonságokat azért, hogy tud-
jam, mi a menô a lányom és a fiam
korosztálya számára a könyvek kö-
zött. Ez csak fordítottja annak,
hogy már gyerekként is olvastam
ún. felnôtt irodalmat, és értettem
belôle annyit, amennyit érthettem,
de élveztem az esztétikai hatását.
(És ha még arra is lesz idôm egy-
szer, hogy nosztalgiából újraolvas-
sam egykori kedvenceimet, az lesz
csak az igazi!)

Nap mint nap meggyôzôdhe-
tünk róla, hogy a könyvkínálat
szinte áttekinthetetlenül széles, kü-
lönösen a nemrég lezajlott Tavaszi
Könyvfesztivál és az Ünnepi
Könyvhét táján küszködhetünk a
bôség zavarával. Hogy a Téli
Könyvvásárról  – most még – ne is
beszéljünk!

Kíváncsi lennék, kit mennyire be-

folyásol például a reklám, egy-egy
sikerlista. Vagy a (pad)szomszédjá-
ra, ismerôsére, barátjára hallgat,
amikor olvasnivalót választ?
Mondhatnánk, már megszoktuk,
hogy a lapunkban közölt top 10
Harry Potterral van teli hónapok
óta, de lám-lám J. K. Rowling négy
kötete mellett felkerült a bestselle-
rek közé Louis Sachar, a texasi Aus-
tinban élô író két, 9–14 éveseknek
szóló regénye is. Tudjuk róla, hogy
az amerikai gyerekolvasók szavaza-
tai alapján tizenkilenc díjat nyert a
Bradley, az osztály réme címû opusz,
mely, úgy látszik, nálunk is rövid
idôn belül népszerûvé vált, s ha jól
sejtem, mindenekelôtt ôszinteségé-
vel és humorával hat ez az iskolai
történet, amely nemcsak a kiska-
masz olvasóknak, de a szüleiknek
és a pedagógusoknak is nyújt némi
tanulságot.(A fordítás Tóth Tamás
Boldizsár munkája.)

Vajon van-e egyáltalán esélye egy
verseskötetnek, hogy piaci sikere le-
gyen? – morfondírozgatok tovább.
Van – jut eszembe egy ifjú költô
meglepô sikere az elmúlt idôszak-
ban. S az is igazán megnyugtató
végsô soron, hogy Fazekas Anna
idôtállónak bizonyult verses mesé-
je mellett mindig keresett lesz az
igazi klasszikus, a Bóbita is, de már
a Weöres Sándor nyomdokain járó
költôink gyerekvers-köteteinek a
„címzettekhez” (a gyerekekhez), a
„felhasználókhoz”(óvónôkhöz, ta-
nítókhoz) vezetô útját nem látom
kellôképpen simának. Szepesi Attila
Városok címû megzenésített verse
Halász Judit egyik régebbi nagyle-
mezének egyik slágere volt, ami azt
jelzi számomra, hogy azért az igazi
költészet is eljut a gyerekekhez, az
édeskés-gügyögôs klapanciák mel-
lett van esélye talán a szépen il-
lusztrált Kilenc bagoly címû kötet-
nek is, amelyben mesteri formák-
ban, könnyed rímekkel és változa-
tos ritmusban, ízes szavakkal jele-
nik meg elsôsorban a természet há-
borítatlan szépsége, számos titka,
mindaz, ami csodálatba ejti az em-
bert, és kötelezôvé teszi számára
ennek a csodának a megóvását. (A
kötetet Barta Gabriella illusztrálta.)

Ha már a természetnél tartunk:
adjuk a kicsik kezébe a jól ismert is-
meretterjesztô sorozat, a Mi micso-

da? legújabb (63.) kötetét, Andrea
Mertiny munkáját, amely az embe-
rek és állatok együttélésének sajátos
változatát mutatja be. Az Állatker-
tek címû, színes fotókkal és rajzok-
kal bôven illusztrált kötet szól az ál-
latkertek történetérôl, bemutatja,
milyen a korszerû állatkert és el-
mondja, mit tehetünk a veszélyez-
tetett állatok megmentéséért. Né-
hány tipikus kérdés a gazdag bioló-
giai ismereteket nyújtó könyvbôl:
Hol volt az elsô állatkert? Ki írta az
elsô lexikont az állatokról? Ki volt
a korszerû állatkertek atyja? Mek-
kora helyre van szüksége egy állat-
nak? Hogyan szokja meg az állat a
kifutóját? Mit esznek az állatkerti
állatok? Milyen fajokat mentett
meg az állatkert? Milyen gondok-
kal jár, ha az állat visszakerül a ter-
mészetbe? (Illusztrálta: Reiner Zieg-
ler. Fordította: Varga Csaba.)

A fentebb ismertetett kötetbôl
tudom, hogy a vizek világának (ha-
lak, tengeri teknôsök, bálnák, fó-
kák) állatkertjét óceanáriumnak
hívják. Vízi állatot, vizet kedvelô
állatot persze hazánk állatkertjei-
ben is láthatunk, hogy bálnát tarta-
nának valahol, errôl nincs tudomá-
som. Ha már élôben nem találkoz-
hatom ezzel a kedves jószággal, hát
mesekönyvet veszek a kezembe. A
Balambér, a bálnaborjú kalandjai tá-
voli tengereken címû, csodálatosan
illusztrált kötetben például Grön-
land partjaitól egy zord áramlat el-
sodorja a címszereplô fiatal bálnát,
de ijedsége hamarosan örömmé és
csodálkozássá változik, amikor –
körbeúszva a Földet – megismerke-
dik a vizek (az óceánok) változatos
világával. A hazavezetô úton per-
sze nemegyszer bajba is kerül, de

segítségre, számtalan új barátra lel.
Otthon kellemes meglepetés várja,
aminek következtében – a folyta-
tást tartalmazó kötetben: Balambér
és Bonifác, a csavargó bálnaborjak –
újabb hosszú útra vállalkozik,
most már célirányosan és másod-
magával. (A rajzokat Bonczföldi
Andrea és Kosaras Mihály készítet-
te mindkét kötethez.)

Állatok, madarak, mókusok, nyu-
lak, tarajos sülök stb a szereplôi a
következô mesekönyvnek is, csak-
hogy ennek a témája meglehetôsen
komor. (És ez enyhe kifejezése an-
nak, amit róla mondandó vagyok.)
Május 4. a Holocaust Világnapja. A
nagyobb gyerekeknek a felnôttek
(szülôk, tanárok) persze könnyeb-
ben el tudják magyarázni, mi volt a
holokauszt voltaképpen, hogy a ki-
sebbeknek mit és miként lehet
(kell) beszélni róla, ez komoly kér-
dés. Kezemben egy vékony kis
könyv, amely a mese nyelvén fogal-
mazza meg a holokauszt lényegét.
Eve Bunting megírta a holokauszt
allegóriáját, amely közvetlenül a
gyerekekhez szól. Mert a toleran-
ciára való nevelést a lehetô legko-
rábbi idôpontban kell megkezdeni,
s meg kell akadályozni az etnikai
elôítéletek kialakulását. A szerzô
elôszavából idézek: „A második vi-
lágháború idején Európában sokan
elfordították a fejüket, mialatt rette-
netes dolgok történtek. Úgy tettek,
mintha nem tudtak volna arról,
hogy szomszédjaikat elhurcolták és
koncentrációs táborba zárták. Úgy
tettek, mintha nem hallották volna
meg a segítségért kiáltók hang-
ját.[...] Megtörténhetett-e volna
mindez akkor, ha a legelsô gonosz-
tett láttán mindenki összefog?"
(Megjelent Stephen Gammell fekete-
fehér rajzaival, Kovács Dávid fordí-
tásában.)

Louis Sachar: Bradley, az osztály
réme. Animus Kiadó. 236 old. 1290
Ft;  Szepesi Attila: Kilenc bagoly.
Ister Kiadó. 38 old. 750 Ft;  Andrea
Mertiny: Állatkertek. Tessloff és Ba-
bilon Kiadó. 48 old. 1650 Ft;
Lôrincz Judit Lívia: Balambér, a
bálnaborjú kalandjai távoli tengere-
ken. Cooper Kiadó. 102 old.; Eve
Bunting: A Rettentô Valamik. Han-
nah Arendt Egyesület.

Cs. A.
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A Tarsoly Kiadó ajánlata

Jánossy Ferenc: 
MÉRÉS, TREND,
EVOLÚCIÓ
Válogatott írások
Szerkesztette: Bekker Zsuzsa
A könyv válogatást közöl a II.
világháború utáni magyar
közgazdaságtan egyik legere-
detibb, legnagyobb hatású
gondolkodójának mûveibôl.
A könyv jó keresztmetszetet
ad Jánossy munkásságáról,
egyaránt olvashatunk mérésel-
méleti, fejlôdéselméleti, gaz-
daságpolitikai és tágabb érte-
lemben vett társadalompoliti-
kai írásaiból.
164 oldal, fûzött, 1825 Ft

Horváth Sándor:
A LÉTEZÉS SZERETETE
„Elfordulás a szorongásos
másvilági-lelki elhagyatott-
ságtól és az evilági jólét racio-
nálisan mérlegelhetô kihívá-
sainak követése – az ipari lét-
mód két oldala. … Ami
Heideggernél az akárki min-
dennapos tevés-vevése – az
Taylornál a lapátolás és a kô-
mûvesmunka tudománya. És
ami az igazán nehéz mind-
annyiunk számára – megtalál-
ni a hidat a jó élet egy komp-
lexebb, mindkét világot átfo-

gó lehetôsége felé, vagy még
inkább megépíteni a saját át-
járóinkat. … Hiszen egzisz-
tenciánk több mint csak
anyagi megélhetés.”
300 oldal, fûzött, 1680 Ft

Jacques Lévesque: 
1989 – EGY BIRODALOM
VÉGJÁTÉKA
A kanadai szerzô bemutatja,
hogyan szolgált támaszul az
új szovjet vezetôknek az „át-
menet” egyetemes értékekre
alapozott ideológiája a kon-
zervatív erôk semlegesítésé-
hez és lefegyverzéséhez. Nyo-
mon követhetjük, miként já-
rult hozzá a Szovjetunió ke-
let-európai országokkal szem-
ben követett politikája a szov-
jet  külpolitika pozitív nem-
zetközi fogadtatásához és
Gorbacsovnak a nemzetközi
színtéren való megdicsôülésé-
hez. Megérthetjük azt is, hogy
a kelet-európai rendszerek
gyors és váratlan összeomlása
miért vonta maga után Gor-
bacsov európai politikájának
összeomlását és miért gyorsí-
totta fel a Szovjetunió szét-
hullását.
264 oldal, fûzött, 3490 Ft

Balogh László:
ROMÁNIA TÖRTÉNETE
(XX. század sorozat)
A magyar olvasók, kutatók
számára az egyik legérdeke-
sebb és legizgalmasabb téma a
román nép és Románia törté-
nelme. A témáról számos ta-
nulmány és könyv jelent meg
már korábban is. Tiszteletben
tartva e munkák szerzôinek
álláspontját, úgy éreztem, le-
het újat adni e témában az ol-
vasóknak. Könyvem megírá-
sakor elsôsorban arra töreked-
tem, hogy az olvasó számára
leginkább érdeklôdésre szá-
mot tartó huszadik századi
idôszakot mutassam be. Tisz-
tában voltam ugyanakkor az-
zal is, hogy a politikatörténeti
elôzmények bemutatása nél-
kül korántsem lenne teljes az
elemzés, de emellett az alkot-
mányjogi, politológiai, szoci-
ológiai módszereket is szem
elôtt tartottam. (Részlet a
szerzô elôszavából).
556 oldal, kötött, 3500 Ft

Aula Kiadó Kft.
1093 Budapest,
Közraktár u. 2/B.
Telefon /fax: 217-2714

Ráday Mihály:
Új Városvédôbeszédek
6900 Ft
Elkészült, s most az Önök kezébe kerül
a Városvédôbeszédek folytatása. Tartal-
mazza az „Unokáink sem fogják látni”
témáit, mintegy 13 év fotókkal illusztrált
krónikáját.

Kaposy Miklós:
Humorlexikon
3950 Ft
Könyvünk a 20. századi magyar humor,
szatíra, groteszk, abszurd, irónia és a komi-
kum mûvészetével foglalkozik. A címsza-
vak a humor mûhelyeit, mûvelôit, játszó-
helyeit mutatja be bôséges képanyaggal.

Veress József–Csala Károly:
Filmkalauz
2000 Ft
A közkedvelt filmguide kiadványtípus-
nak ez a hazai premierje. Közel 2500
klasszikus és kommersz filmrôl adunk
filmográfiai ismertetést.

Tarsoly Kiadó
1123 Bp., Kékgolyó u. 2/a

Telefon/fax: 214-56-40

A könyvek megvásárolhatók,
vagy megrendelhetôk:
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DSIDA JENÔ
Égi mezôkön

A kötet Dsida Jenô alkotómûhelyé-
nek titkait villantja fel a részben
most elôször megjelenô levelek,
versek, írások segítségével. A köny-
vet Macskássy Izolda Dsida-ihlette
grafikái díszítik.
200 oldal, 1860 Ft

BAGU LÁSZLÓ Argentin típusú
családok lemészárlása
Versek, 64 oldal, 540 Ft

PRUZSINSZKY SÁNDOR
Szelek tornya

Három dráma, 196 oldal, 1120 Ft

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ X. KÖTET
A metafora grammatikája és stilisztikája

39 tanulmány, 296 oldal, 1680 Ft

MESTERMÛVEK SOROZAT I., II.
BÁRCZI GÉZA: A magyar szókincs eredete

Az 1958-ban kiadott mû hasonmása, 188 oldal, 1680 Ft

HORGER ANTAL: Magyar szavak története
Az 1924-ben megjelent munka reprintje, 194 oldal, 1680 Ft

TINTA Könyvkiadó, Budapest, Szatmárhegy u. 13.
Tel.: (1) 208 58 11, fax: (1) 208 39 91

A Kairosz Kiadó ajánlata
Györffy László
Aki megszökött a halál elôl
1200 Ft
A regény egy katonatisztbôl
lett villanyszerelô életútját kí-
séri végig dokumentumhûség-
gel a magyar történelem sors-
fordító pillanatain keresztül:
második világháború, fogság,
hazatérés, 1956, emigráció.

Bodor Mária Anna
Antik örökségünk fényé-
ben
1780 Ft
A teológiai esztétika a keresz-
ténységet megelôzô korból
olyan hôsökre irányítja rá fi-
gyelmünket, akik egyszerûen
teremtett mivoltuk transzcen-
dentális valóságából képesek
voltak tanúságot tenni az élet-
rôl. A mû Homérosz és Pinda-
rosz világán keresztül az archa-
ikus szemléletnek a lét és az
élet bensô valóságára rálátást
nyitó evidenciájára mutat rá.
A Paulus Hungarus-szal közös
kiadás.

Mario Jurisic
A szív apostolai 
1600 Ft
A horvát szerzetes-író könyve
nagy sikert aratott hazájában.

A keresztény szeretet olyan ne-
ves apostolairól emlékezik a
könyv, mint Teréz anya, Gabria
atya, XXIII. János pápa, Michel
Quoist, Albert Schwitzer, de
hazánkban kevésbé ismert, ám
környezetükben nagy hatást
kifejtett modern apostoloknak
is emléket állít.

Király József
Laskay Antal S.J.
Jellemkutatás
1590 Ft
Király József bevezetô tanul-
mánya bemutatja az ókori
klasszikus vérmérsékleti rend-
szer születését, kibontakozását
a görög tudományosságban,
majd neves személyiségpszi-
chológusok idézésével mutatja
be, hogy az antik és a modern
vérmérséklet-tan jól összeille-
nek. A kötet második, fô része,
Páter Laskay munkája a pasz-
toráció, lelki gondozás, a vallás-
történet példáit is felhasználva
részletezi a klasszikus vér-
mérsékleti rendszer típusait,
hogy a nevelôk, lelkipásztorok
számára felismeréseket, mód-
szereket ajánljon az emberség,
az etika oktatásához, és a lelki
gondozási gyakorlat számára.
A Korda Kiadóval közös kiadás. 

T I N T A  K Ö N Y V K I A D Ó
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Ünnepi Könyvhét 2001
A PONT Kiadó könyvei
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A Szent István Társulat
könyvheti ajánlata

A kötetek megvásárolhatók és megrendelhetôk:
Szent István Társulat

1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1.
Telefon: 318-6957: Fax: 317-0974: E-mail: typo@hcbc.hu

Agostino Casaroli
A türelem vértanúsága
Lebilincselô történelmi dokumentum: az Ostpolitik (a volt
kommunista államokkal folytatott 1963 utáni vatikáni politi-
ka) elsô számú diplomatájának emlékirata.
AK/40, keménytáblás, 416 oldal, 2750 Ft

Czakó Gábor
Velünkjáró
„Bogáncskönyv” a szerzô szándéka szerint ez a mellényzseb-
ben, övtáskában elférô kis kötet: rövid írásai akár fél perc alatt
átfuthatók, mégis „beleakadnak” az Olvasóba...
A/6, kartonált, 184 oldal, 1150 Ft

Rákos Sándor
A bárány lázadása
Válogatás közelmúltban elhunyt költônk bibliai és istenkere-
sô verseibôl.
A/5, kartonált, 112 oldal, grafikákkal, 1350 Ft

Szívvel, szóval, tiszta ésszel
Válogatta és fordította: Tóth István
A marosvásárhelyi költô és mûfordító középkori latin nyelvû
költészetünk eddig magyarul jórészt nem olvasható gyöngy-
szemeit gyûjtötte csokorba.
A/5, kartonált, 216 oldal, 1550 Ft

Kiadói ajánlat

Villányi Györgyné (szerk.)
Óvodavezetôk kézikönyve IX. kötet

Ára: 1700 Ft

Trencsényi László (szerk.)
OKAIM – Módszertani Füzetek I.

Ára: 1600 Ft

Trencsényi László (szerk.)
OKAIM – Módszertani Füzetek II.

Ára: 1720 Ft

Farkas Lajosné–Gyimesi Ilona–Makai Katalin
OKAIM – Módszertani Füzetek III.

Minôségfejlesztési modell a gyakorlatban
Ára: 1400 Ft

Fábry Béla–Ferenciné Ivicz Ilona–Makai Katalin–Tóth Géza
OKAIM – Módszertani Füzetek IV.

Fenntartói felelôsség – fenntartói értékelés
Ára: 1670 Ft

Elôkészületben:
Bebcsiné Turi Katalin–Mihály Ottó–Pechan Zoltán–

Trencsényi László–Zsédelyné Tóth Mária
OKAIM – Módszertani Füzetek V.

Szervezetfejlesztés és pedagógiai fejlesztés

Okker Kft. Pedagógus Könyvesbolt
1067 Budapest, Podmaniczky u. 37.

Tel./fax: 302-7370, 312-2851
E-mail: bookker@matavnet.hu

H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.  
Tel/fax: 36-93/310-968

E-mail: canissa@matavnet.hu

A Canissa Kiadó ajánlata az Ünnepi Könyvhétre
Mátyás király utolsó mosolya 

Mátyás királyt példaképül állítani hálás feladat. E
kötetben összegyûjtött színes, eseményteli fordu-
latokban gazdag történetek még nem jelentek meg
nyomtatásban, így remélhetôleg sokak örömét
fogják szolgálni. 
Ára 1890 Ft

Brian Innes
A kínzás és kínvallatás története

A mû a maga nemében egyedülálló a magyar
könyvpiacon, sôt magyar nyelven könyvtáraink
gyûjteményében sem találunk hasonlót. A tárgy-
kört elmélyülten kutató történészek és jogászok
számára kép- és forrásanyaga, a téma iránt érdeklô-
dô olvasó számára pedig olvasmányos stílusa és a
benne rejlô szerteágazó ismeretanyag miatt nélkü-
lözhetetlen. 
Ára 2800 Ft

A Wermacht katonái

(H. Poeppel egykori altábornagy, W.-K. Prinz von
Preußen, K.-G. von Hase egykori államtitkár szer-
kesztésében, a Modernkori Történelmi Egyesület
gondozásában.) Az vegye kezébe ezt a kötetet, aki
kész az igazság kutatására, követésére, sôt akár
újabb kérdôjelek állítására, a vitára is. A szerzûk a
nyilvánosság elé tárják a Wehrmacht valódi arcát
(máig titkos dokumentumok alapján), rámutatva a
tagadhatatlan bûnökre, de kiemelve azokat a moz-
zanatokat is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a
Wehrmachtról maguk a szövetségesek is tisztelet-
tel szóltak. (Dr. Gerhard Stoltenberg egykori szö-
vetségi miniszter bevezetôjével) Ára 3980 Ft

Kiadó
és Nyomda

1085 Budapest, Mária utca 46.
Telefon/Fax: 485-1041

Vállaljuk
● könyvek, folyóiratok és egyéb kiadványok

tervezését, szerkesztését,
szedését, tördelését
nyomását, kötését

● reklámkiadványok (szórólapok stb.)
és kereskedelmi nyomtatványok
elkészítését

● számítógépes adatbázisok tervezését
és létrehozását

Kézirattól a megjelenésig korrekt áron.
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A Múlt és Jövô ünnepi könyvheti könyvei:
Lichtmann Tamás: Az igazságkeresô Pap Károly
(monográfia) 433 o. 1950 Ft
Kôbányai János: Jeruzsálemi évezred
(esszék) 130 o. 1200 Ft
Alain Finkielkraut: A képzelt zsidó (esszé) 268 o., 1700 Ft
Stanislaw Vincenz: Találkozás haszidokkal
(esszé) 316 o. 1850 Ft
Polgár Lea: Álmatlanság (regény) 304 o. 1680 Ft
Grlic, Eva: Emlékezések (memoár) 300 o. 800 Ft
Moshe Cohen: Szerelem gyötrelmei
(elbeszélés) 150 o. 1500 Ft
Vlagyimir Burcev: A Cion bölcseinek
jegyzôkönyvei közönséges hamisítvány 272 o. 980 Ft

A Múlt és Jövô folyóirat új számát is 
a Vörösmarty téri sátornál
találja meg a kedves olvasó!

Dedikálások a Vörösmarty téri sátornál:

Lichtmann Tamás: június 9-én szombaton de. 11 órakor és
du. 3 órakor dedikál
Heller Ágnes: A Zsidó Jézus feltámadása címû könyvét
június 9-én de. 11 órakor és du. 3 órakor dedikálja.
Polgár Andrea: június 8-án, 9-én és 10-én du. 4 órakor
dedikál.
Moshe Cohen: június 8., 9., és 10-én du. 4 órakor dedikál.
Eva Grlic: június 9-én 12 órakor és 17 órakor dedikál

A Napvilág Kiadó újdonságai
az Ünnepi Könyvhétre

Miskolczy Ambrus
SZELLEM ÉS NEMZET

Babits Mihály, Szekfû Gyula, Eckhardt Sándor
és Zolnai Béla világáról

260 old., 1800  Ft

Boglár Lajos
A KULTÚRA ARCAI

Mozaikok a kulturális antropológia körébôl
106 old., 920 Ft

(TÁRStudomány sorozat)

Pruzsinszky Sándor
TERMÉSZETJOG ÉS POLITIKA

A XVIII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
Batthyány Alajostól Martinovicsig

160 old., 750 Ft

„A magyarországi választások Corvinája”

Hubai László
MAGYARORSZÁG 20. SZÁZADI VÁLASZTÁSI ATLASZA,
1920–2000
I–III. kötet+CD ROM, 1300 old.,
156 színes térképpel 13 500 Ft

Napvilág Kiadó, 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Telefon: 311-4866, Fax: 353-2019

Keresse a Napvilág Kiadó standját
a Vörösmarty téren, tanároknak, diákoknak külön

kedvezmények a kiadó teljes választékából!
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W K
Wolters Kluwer Könyvkereskedelmi Központ

Újdonságaink

AKADÉMIAI KIADÓ
E-mail:

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

E-mail:
complex@kjk-kerszov.hu
Intenet: www.complex.hu

Környezetvédelmi kiskönyvtár 10.
Környezetvédelmi jogesetek és szakértôi 
tevékenység  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4368 Ft

Szerzôdéstár 5.

Zámbó Tamás: A zálogszerzôdés
2001. szeptemberétôl hatályos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4704 Ft

Az illetéktörvény magyarázata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6496 Ft

2001 február 28-i lezárással – kiskommentár

Csôd, felszámolás, végelszámolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7168 Ft

Szerzôdéstár 9.

Kónya Judit: A vállalkozások bankügyletei . . . . . . . . . . . . . . . .4368 Ft

Szerzôdéstár 2.

Bíró György: A megbízási szerzôdés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4704 Ft

Átdolgozott kiadvány!

Bod Péter Ákos: A pénz világa – a világ pénze  . . . . . . . . . . . . . .4704 Ft

Kôszegfalvi Edit: 

Egészségügyi és betegjogi kézikönyv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5600 Ft

János Sipos: Kazah Folksongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7120 Ft

Angol–magyar kéziszótár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4090 Ft

Magyar–angol kéziszótár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4090 Ft

A 2000-ben megjelent, nívódíjas felújított szótár

kartonált változata.

● 60 000 címszó, több mint 420 000 szótári adat

Halász Elôd: Német–magyar kéziszótár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3900 Ft

változatlan utánnyomás!

Marx György: A marslakók érkezése  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 Ft

változatlan utánnyomás!

KERESKEDELMI PARTNEREINK MELLETT SZERETETTEL VÁRJUK EGYÉNI VÁSÁRLÓINKAT IS!

BUDAPEST, SZENTENDREI ÚT 89–93.
NYITVA TARTÁS:

HÉTFÔ–CSÜTÖRTÖK: 8–16 ÓRÁIG
PÉNTEK: 8–13 ÓRÁIG

TELEFON: 437-2401, 437-2402 FAX: 437-2442, E-MAIL: vevoszolg@wkdc.hu, wknagyker@wkdc.hu

TISZTELT PARTNERÜNK!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a WK Nagykereskedés választéka

az Akadémiai Kiadó és a KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. könyvei mellett

a Balassi Kiadó, a Média Nova, a Terc Kft. és a Typotex Kiadó kiadványaival bôvült.
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A

Adamik Tamás: Római irodalom az archai-
kus korban. 2. kiad. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-349-4 kötött: 2600 Ft 

A dozen stories. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-16-0 fûzött: 450 Ft 

A Dunakanyar turistatérképe = Donauknie:
Wanderkarte = tourist map = Carte touristi-
que. M 1:40 000. Nagymaros és Visegrád
térképével. Cartographia. 
ISBN: 963-352-131-9 CM 600 Ft 

Ady Endre: A vér városa. Nagyváradon
Nagyváradról. Palatinus. (Várad, villany-
város) 
ISBN: 963-9259-49-7 fûzött: 2400 Ft 

A Föld élôvilága. Tájak és életközösségek,
az élôlények rendszerezése: multimédiás
CD-ROM 10–14 éveseknek: [díszdobo-
zos]. Panem Multimédia – Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-2716-0 2900 Ft 

A Föld élôvilága. Tájak és életközösségek,
az élôlények rendszerezése: multimédiás
CD-ROM: 10–14 éveseknek: interaktív
multimédia. Panem Multimédia – Mûszaki
Kvk. 
ISBN: 963-16-2716-0 1960 Ft 

A II. világháború repülôi és légicsatái. Black
& White K. 
ISBN: 963-9330-11-6 kötött: 2499 Ft 

A közigazgatási eljárás szabályai: [6. pót-
lapcsomag]. Kommentár a gyakorlat szá-
mára.HVG-ORAC. 
fûzetlen: 9596 Ft 

Albert Fruzsina – Dávid Beáta: Ha elszakad
a háló... A hajléktalanság kapcsolathálóza-
ti megközelítésben. Új Mandátum. (Nagyí-
tás / szociológiai könyvek 37.) 
ISBN: 963-933-621-1 fûzött: 1680 Ft 

Álmok és tények. Magyar írók a demokráci-
áról és a nemzeti kérdésrôl a Monarchia
felbomlása után. Argumentum. (Új magyar
múzeum / irodalmi dokumentumok gyûjte-
ménye 18.) 
ISBN: 963-446-155-7 kötött: 2800 Ft 

A magyar irodalom nagyjai. Black & White
K. 
ISBN: 963-9330-08-6 fûzött: 799 Ft 

Analízis. Matematika közgazdászoknak: [fô-
iskolai tankönyv]. 13. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1874-2 fûzött: 1325 Ft 

A pedagógusok pedagógiája. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-1805-X fûzött: 3403 Ft 

Aronson, Elliot: A társas lény. 12. átd. kiad.
KJK-Kerszöv. 

ISBN: 963-224-586-5 fûzött: 5264 Ft 
Aszlányi Károly: Kalandos vakáció; Az

Északi Park felfedezése. Unikornis. (Ma-
gyar ifjúsági remekírók 13.)
ISBN: 963-47-373-4 fızött. 1700 Ft

Attar, Ferideddin: A madarak tanácskozása.
Hermit. 
ISBN: 963-9231-21-5 fûzött: 1400 Ft 

Aurélien, Sauvageot: Francia – magyar ké-
ziszótár. [Regiszteres kiad.] Könyvmíves
Kvk. 
ISBN: 963-9262-43-9 kötött: 2500 Ft 

Aurélien, Sauvageot: Magyar – francia kézi-
szótár. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-44-7 kötött: 2500 Ft 

Az elmúlt 2000 év legfontosabb találmá-
nyai. Vince. (Tudósklub a világhálón) 
ISBN: 963-9323-17-9 kötött: 1695 Ft 

Az onkoterápia irányelvei. [Általános elvek,
diagnosztikai teendôk, a kezelés általános
elvei, primer kezelés, a relapsus kezelé-
se]. B+V Lap- és Kvk. 
ISBN: 963-7746-46-3 fûzött: 5980 Ft 

Az Országház. 
ISBN: 963-547-389-3 kötött: 6500 Ft 

B

Bába Károly: A magyar vizsla. Tenyésztés
irányelvei, nyilvántartása: A vizsla gondo-
zása, gyógyítása, tanítása és bevadászá-
sa. Bába. (Tisza hangja 69.) 
ISBN: 963-9144-96-7 fûzött: 970 Ft 

Babay Bernadette: Ravasz kamaszok
avagy SMS(e) fiataloknak. Ciceró.
ISBN: 963-539-323-7 fûzött: 890 Ft 

Bábosik István: A nevelés elmélete és gya-
korlata. [egyetemi-fôiskolai tankönyv]. 3.
kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1959-5 fûzött: 1568 Ft 

Bach, Richard: Minden és mindenki egy.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-515-9 fûzött: 1590 Ft 

Bálint Ágnes: Mazsola. Holnap. 
ISBN: 963-346-376-9 kötött: 1200 Ft 

Baloghné Ábrányi Hedvig – Soós Ferenc:
Százéves a Magyar Numizmatikai Társu-
lat, 1901–2001. Argumentum – M. Numiz-
matikai Társ. 
ISBN: 963-446-163-8 fûzött: 2500 Ft 

Bándi Péter: Bándi Péter énekeskönyve,
1837. Kriterion. (Téka) 
ISBN: 973-26-0616-9 kötött: 1150 Ft 

Barthes, Roland: Sade, Fourier, Loyola. Osi-
ris. (Osiris zsebkönyvtár) 
ISBN: 963-379-359-9 fûzött: 1500 Ft 

Bartos Huba – Hamar Imre: Kínai – magyar

szótár. 2. jav. kiad., Balassi. 
ISBN: 963-506-396-2 kötött: 5000 Ft 

Baudelaire, Charles: A mesterséges menny-
országok. [Hasis és ópium]. Fekete Sas K. 
ISBN: 963-8254-89-0 kötött: 1456 Ft 

Beke Mária – Bubcsóné Hornyák Klára: Já-
ték természetes anyagokkal. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-424-5 kötött: 1390 Ft 

Békés Sándor: Lángoló határ. Tények, ada-
tok, emlékek a délszláv háborúról,

1991–1996. Reprint Kft. 
ISBN: 963-03-7695-4 fûzött: 580 Ft 

Benedek Elek: Benedek Elek összes meséi.
1. köt. Szukits. 
ISBN: 963-9344-15-X kötött: 2490 Ft 

Benedek Elek: Hazánk története. Történelmi
olvasókönyv: [a magyarok története a hon-
foglalástól]. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9355-25-9 kötött: 917 Ft 

Benedek Elek: Piros mesék, arany mesék. A
világ legszebb meséit meséli Benedek
Elek. Mozaik. 
kötött: 598 Ft 

Benedek István: A tudás útja. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-395-8 kötött: 2300 Ft 

Benke László: Halálig szomjazom. Hét Kraj-
cár K. 
ISBN: 963-8250-56-9 fûzött: 700 Ft 

Bényei Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a me-
tafizika és a posztmodern. Akad. K. (Mo-
dern filológiai füzetek 57.) 
ISBN: 963-05-7736-4 fûzött: 1400 Ft 

Beruházási kézikönyv vállalkozóknak, vál-
lalatoknak. Mûszaki Kvk. 
ISBN: 963-16-3052-8 kötött: 4700 Ft 

Bichsel, Rolf: Francia pezsgôk. Kossuth.
(Vinotéka) 
ISBN: 963-09-4231-3 kötött: 1800 Ft 

Bihon Tibor: Halálvadász. Fantasztikus já-
tékkönyv. Cherubion. (Harcos képzelet
40.) 
ISBN: 963-9346-13-6 fûzött: 698 Ft 

Birkner, Friede: Kémvadászat a kastélyban.
Bastei Budapest. (Hedwig Courths-Mahler
lányának regényei) 
ISBN: 963-296-454-3 fûzött: 672 Ft 

Bischoff, David: Vadászok bolygója. Aliens
as predator. Szukits. 
ISBN: 963-9344-57-5 fûzött: 1090 Ft 

Bod Péter Ákos: A pénz világa – a világ pén-
ze. Egy magyar közgazdász szemével.
KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-584-9 fûzött: 4704 Ft 

Bohjalian, Chris: Hajnali Alkony. Tiara. 
ISBN: 963-00-6354-9 kötött: 1792 Ft 

Borbándi Gyula: Alkony és derengés. Írások

a posztemigrációról. Antológia. 
ISBN: 963-7908-81-1 fûzött: 1500 Ft 

Bourbon, Fabio: Spanyolország. Gabo. 
ISBN: 963-9237-46-9 kötött: 3990 Ft 

Brand, Stewart: Amíg világ a világ. Idô és fe-
lelôsség – a hosszú most órája. Vince. (Vi-
lág – egyetem) 
ISBN: 963-9323-16-0 kötött: 1695 Ft 

Brown, H. Jackson: Kis mondások az élet-
bôl. 500 gondolat, felismerés, jó tanács.-
Tericum. 
ISBN: 963-8453-48-6 kötött: 1070 Ft 

Budapest. M. 1:20 000 – 1:35 000: city =
Innenstadt = centre = belváros.
M. 1:12 0000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-200-5 CM 450 Ft 

Burnett, Frances Eliza Hodgson: A padlás-
szoba kis hercegnôje. 3. kiad., Ciceró.
(Klasszikusok fiataloknak) 
ISBN: 963-539-328-8 fûzött: 1390 Ft 

C

Castelo Branco, Camilo: Végzetes szere-
lem. Íbisz. (Portugál mûhely) 
ISBN: 963-9294-10-1 fûzött: 1098 Ft 

Ceccato, Beppe: Róma. Gabo. (A világ leg-
szebb helyei) 
ISBN: 963-8009-30-6 kötött: 4990 Ft 

Changeux, Jean-Pierre – Ricoeur, Paul: A
természet és a szabályok. Osiris. (Osiris
könyvtár.) 
ISBN: 963-379-757-8 fûzött: 1890 Ft 

Coué, Emil: A gyógyítás legnagyobb titka. A
betegségek és pszichés problémák legyô-
zése a lélek erejével. Fellendülés BT. 
ISBN: 963-8895-7 fûzött: 1600 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Más felesége. Ba-
stei Budapest. (Hedwig Courths-Mahler
regényei) 
ISBN: 963-296-449-7 fûzött: 696 Ft 

Crash, Tom: A félelem. Háttér. 
ISBN: 963-8128-89-5 fûzött: 998 Ft 

Crawshaw, Gerry: Svájc. 4. átd. kiad., Car-
tographia. 
ISBN: 963-351-096-1 [hibás ISBN 963-352-871-
2] fûzött: 1290 Ft 

Cronin, Archibald Joseph: A körorvos. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-477-8 kötött: 1490 Ft 

Cronin, Archibald Joseph: Gracie. Alexand-
ra. 
ISBN: 963-367-238-4 kötött: 1490 Ft 

Czenky Márta: Adatmodellezés. Computer-
Books. 
ISBN: 963-618-260-4 fûzött: 3900 Ft 

Meg jelent könyvek
2001. május 4–17.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesz-
tési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.

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.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent a 3. szám

Kizárólag elôfizetôknek!

Elôfizetési díj 2001. évre (10. szám) 4400 Ft.
Új elôfizetôink is az 1. számtól kapják a lapot.

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Kanizsai utca 41.
Telefon/fax: 466-0703

MEGRENDELÉS
Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2001. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.
Igen, vállalom, hogy megrendelésem alapján az elsô számot és a számlát
utánvéttel kapom meg, az elôfizetési díjat és a postaköltséget a
kézbesítônek kifizetem.
Kérem, küldjék el a Magyar Könyvgyûjtô elsô számát postán, utánvétellel.

NÉV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Cs

Cseh István: Magyar sors – magyar lélek.
Válogatott írások. Magánkiad. 
ISBN: 963-440-191-0 fûzött: 1866 Ft 

Cserhalmi Zsuzsa: Módszertár. Irodalom ta-
nári kézikönyv 5–8. évfolyam. Korona. 
ISBN: 963-9191-74-4 fûzött: 2450 Ft 

Csokonai Attila: InEdith. Fekete Sas Kiadó. 
ISBN: 963-8254-97-1 fûzött: 728 Ft 

Csorba Csaba: Rejtélyes váraink. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-398-2 kötött: 3200 Ft 

Csukás István: Sün Balázs. Gyerekversek.
Felúj. kiad., Gesta.
ISBN: 963-8229-60-8 kötött: 1350 Ft 

D

DAK: Deutsches Afrika Korps. A Crusader-
csaták, 1941–1942. Hajja. (20. századi
hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-13-4 kötött: 2296 Ft 

Dán M. Éva: Tûzmadár. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0621-5 fûzött: 550 Ft 

Davis, Natalie Zemon: Társadalom és kultú-
ra a kora újkori Franciaországban. Balassi. 
ISBN: 963-506-371-7 fûzött: 3500 Ft 

Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel: Márti,
egy menyét – és egy esernyô. Holló. 
ISBN: 963-9305-25-1 kötött: 748 Ft 

Delahaye, Gilbert – Marlier, Marcel: Márti
kertészkedik. Holló. 
ISBN: 963-9305-27-8 kötött: 748 Ft 

Delarue, Jacques: A Gestapo története.
Black & White K. 
ISBN: 963-9330-41-8 fûzött: 999 ft 

Deleuze, Gilles: Film. 1. A mozgás-kép. Osi-
ris. (Osiris könyvtár) 
ISBN: 963-379-627-X fûzött: 1680 Ft 

Denis-Huot, Michel – Denis-Huot, Christine:
A vadon birodalma. Élet és halál az afrikai
szavannán. Alexandra. 
ISBN: 963-367-364-X kötött: 6980 Ft 

Dethlefsen, Thorwald – Dahlke, Rüdiger: Út
a teljességhez. A betegség jelentése és je-
lentôsége. M. Kvklub. 
ISBN: 963-548-327-9 kötött: 1200 Ft 

Dezsôfi Attila: Windows millennium. Magyar
nyelvû változat. Cesare & Cserkô.
ISBN: 963-00-6280-1 fûzött: 1280 Ft 

Döbrentei Kornél: Rebellis türelem. Váloga-
tott versek, 1972-1996. Antológia. 
ISBN: 963-7908-56-0 fûzött: 584 Ft 

Dokumentumok történeti ruszisztikánk
tárgykörébôl. ELTE Ruszisztikai Közp. –
M. Ruszisztikai Int. (Szovjet füzetek 15.) 
ISBN: 963-7730-27-3 fûzött: 800 Ft 

Döme László: Személyiségzavarok. 2. kiad.,
Filum. 
ISBN: 963-9351-02-4 kötött: 3500 Ft 

Dostoevskij, Fjodor Mihajlovics: Feljegyzé-
sek az egérlyukból ; Egy nevetséges em-
ber álma. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-54-4 kötött: 1200 Ft 

Dovlatov, Sergej: Puskinland. Európa. 
ISBN: 963-07-6934-4 kötött: 1980 Ft 

Dsida Jenô: Égi mezôkön. Vallomások vers-
ben és prózában. Tinta Kvk. (Kalamáris
könyvek 1.) 
ISBN: 963-9372-04-8 fûzött: 1860 Ft 

Dukay Nagy Ádám – Karácsony Attila:
Szobrok az esônek. Alma Graf. Stúdió és
K. (Palócföld könyvek) 
ISBN: 963-03-4706-7 fûzött: 490 Ft 

E

Eco, Umberto: Gyufalevelek. Európa. 
ISBN: 963-07-6941-7 kötött: 1800 Ft 

Edbauer, Matthias: Angol: nyelvtan. Cser K.
(Turbo tréning) 
ISBN: 963-9327-42-5 fûzött: 998 Ft 

Éder Veronika: Székely János történelmi drá-
mái. Kriterion. (Kriterion közelképek) 
ISBN: 973-26-0611-8 kötött: 950 Ft 

Erdélyi Margit: Megtalált boldogság. Anno. 
ISBN: 963-9199-65-6 fûzött: 417 Ft 

Erdôs István: Nagyoroszi. Alma Graf. Stúdió
és K. 
ISBN: 963-03-5939-1 fûzött: 900 Ft 

Europa = Europe: atlas. 2001/02. Hallwag. 
ISBN: 3-8283-0447-8 kötött: 3590 Ft 

Európa szótár. Francia – magyar, magyar –
francia hangosszótár [CD-ROM]. interaktív
multimédia. Kossuth – Nyelvex Kft. 
ISBN: 963-09-4251-8 3990 Ft 

F

Fable, Vavyan: Halálnak halálával. Fabyen. 
ISBN: 963-85712-9-2 fûzött: 999 Ft 

Fajcsák Györgyi: A Ming-bútor. A kínai bútor-
mûvesség fénykora a 16–18. században.
Terebess. 
ISBN: 963-9147-38-9 kötött: 2295 Ft 

Farkas Zoltán: A társadalmi viszonyok. Az in-
tézményes szociológia elmélete. Utánny.
Bíbor K. 
fûzött: 2250 Ft 

Fekete Kálmán: Blues Expedíció Chicagó-
ban: Blues 3. Kódex Ny. Kft. 
ISBN: 963-00-6122-8 kötött: 5900 Ft 

Ferrari, Marco: A túlélés színei. Mimikri az ál-
latvilágban. Alexandra. 

ISBN: 963-367-915-X kötött: 6980 Ft 
Fifteen short stories. Angol – magyar fordí-

tási gyakorlatok kezdôknek és középhala-
dóknak. Bíbor K. 
ISBN: 963-85387-99-1 fûzött: 350 Ft 

Filó Vera: Jákob kobak. Képregények. RNS
BT. 
ISBN: 963-00-6040-X kötött: 2500 Ft 

Filozófia – mûvelôdés – történet, 2001. Tre-
zor. (A Budapesti Tanítóképzô Fôiskola tu-
dományos közleményei 19.) 
ISBN: 963-9088-49-8 fûzött: 1550 Ft 

Fodor Sándor: A tizenegyedik üveg. Kriteri-
on. (Fodor Sándor válogatott munkái 3.) 
ISBN: 973-26-0604-5 kötött: 1400 Ft 

Fonográf-felvételek Kodály Zoltán nagysza-
lontai gyûjtésébôl [CD]. Balassi. 
2000 Ft 

France, Melissa Dorfman: Micimackó kis il-
lemtankönyve avagy Amit még egy medve-
bocsnak is illik tudnia. Szukits. (Meglepetés
könyvek) 
ISBN: 963-9278-79-3 kötött: 990 Ft 

Freud, Sigmund: Sigmund Freud mûvei. 9.
Mûvészeti írások. Cserépfalvi. 
ISBN: 963-9351-03-2 fûzött: 1950 Ft 

Fülöp György: Különös állattár. Aranyhal. 
ISBN: 963-9268-43-7 kötött: 1190 Ft 

Fülöp Sándor: Fejezetek a Gyergyófalvi er-
dôgazdálkodás történetébôl. Pallas-Akadé-
mia. 
ISBN: 973-8079-12-8 fûzött: 850 Ft 

Füzesi Zsuzsa: Ünnepekre. Gyermekdalok.
Kertek 2000. 
ISBN: 963-85888-3-7 kötött: 1133 Ft 

G

Gajzágó Aladár: Az elsô száz év. A salgótar-
jáni síküveggyár és üvegfeldolgozó üze-
mek története, 1893–1993 [CD-ROM].
Salgglass – Alma Graf. Stúdió és K. 
ISBN: 963-03-7341-8 3000 Ft 

Gárdonyi Géza: A pesti úr. 8. kiad. Szukits. 
kötött: 1190 Ft 

Gárdonyi Géza: Bojgás az világban. Mög
más mindönféle. 8. kiad., Szukits K. 
kötött: 1090 Ft 

Gedge, Pauline: A két föld ura. 1. A vízilómo-
csár. Gabo. 
ISBN: 963-9237-57-4 kötött: 1990 Ft 

Geiger Croci, Ursula: Vörösborkalauz. Kos-
suth. (Vinotéka) 
ISBN: 963-09-4178-3 kötött: 1800 Ft 

Gergely Mihály: Ébredj, emberiség. Röpirat
hetven kiáltásban. Hét Krajcár K. 
ISBN: 963-8250-58-5 fûzött: 1180 Ft 

Gombrich, Ernst Hans Josef: Rövid világtör-
ténet fiataloknak. Az ôsidôktôl a közelmúl-
tig. 3. átd. kiad., Vince. 
ISBN: 963-9192-81-3 fûzött: 1495 Ft 

Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai
projektek vezetése. Kossuth. (VIP / Very
Important Publications) 
ISBN: 963-09-4227-5 kötött: 2980 Ft 

Greene, Jack – Massignani, Alessandro:
Rommel észak-afrikai hadjárata. 1940.
szeptember – 1942. november. Hajja. (20.
századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-14-2 kötött: 2296 Ft 

Gy

Györe Balázs: Boldogkönyv. Fekete Sas K. 
ISBN: 963-8254-95-5 kötött: 896 Ft 

Györgypál Katalin: Mi bennünk van. Elbe-
szélések és vallomások. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-18-2 fûzött: 1120 Ft 

H

Hajdu Ferenc: Rések. Fekete Sas Kiadó. 
ISBN: 963-8254-96-3 fûzött: 560 Ft 

Halász Elôd: Német – magyar kéziszótár. 23.
kiad. Akad. K. 
ISBN: 963-05-6667-2 kötött: 3900 Ft 

Hársing László: Bevezetés az etikába. 3.
átd. kiad., Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-26-8 fûzött: 990 Ft 

Hernádi Sándor: Helyesírási önképzô. 6. ki-
ad., Ciceró. 
ISBN: 963-539-298-2 fûzött: 1790 Ft 

Hitler, Adolf: Asztali beszélgetések. Monoló-
gok a vezéri fôhadiszálláson, 1941–1944.
Ármádia. 
ISBN: 963-85996-4-2 fûzött: 2460 Ft 

Hofmeister-Tóth Ágnes – Töröcsik Mária:
Fogyasztói magatartás. [egyetemi–fôisko-
lai tankönyv]. 4. kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1868-8 fûzött: 1744 Ft 

Holt, Victoria: A fekete opál. I.P.C. Kv. 
ISBN: 963-635-204-6 fûzött: 990 Ft 

Hungaro guide. Magyarország turisztikai
könyve: keresési tanácsok, útikalauz (tele-
pülésnévsorban), atlasz (Magyarország és
Budapest) = Tips zur Anwendung, Sehens-
würdigkeiten (Orten nach ABC), Atlas (Un-
garn und Budapest). M. Almanach. 
ISBN: 963-04-5165-4 fûzött: 2900 Ft 

I

Innes, Brian: A kínzás és kínvallatás történe-
te. Canissa. 
ISBN: 963-9379-00-X kötött: 2800 Ft 

J

Japán mesék. Papp-Ker Kft. (A világ meséi) 
ISBN: 963-00-6143-0 kötött: 950 Ft 

Jávorka Sándor: Erdô-mezô virágai. Inkvizí-
tor. 
ISBN: 963-9030-18-X kötött: 2750 Ft 

Jogbölcseleti elôadások. Bíbor K. (Pruden-
tia iuris / a Miskolci Egyetem Jogelméleti és
Jogszociológiai Tanszékének kiadványso-
rozata 11.) 
ISBN: 963-9103-07-1 fûzött: 1160 Ft 

Juhász József: Fénytelen szertartás. Alterra. 
ISBN: 963-9324-02-7 fûzött: 900 Ft 

Juhász László: Burgenland várvidék. Törté-
nelmi útikalauz. 3. jav. kiad. Antológia. 
ISBN: 963-7908-78-1 fûzött: 1200 Ft ,

Jung Károly: A pannóniai énektôl a Mária-lá-
nyokig. Magyar és egybevetô magyar folk-
lorisztikai tanulmányok. Forum. 
ISBN: 86-323-0515-8 fûzött: 2200 Ft 

K

Kállai R. Gábor: Krakkói gyors. Kávé K.
(Capuccino-könyvek) 
ISBN: 963-9169-31-5 fûzött: 1480 Ft 

Karsai Éva: Különleges szimmetria. Hunga-
rovox. 
ISBN: 963-9292-21-4 fûzött: 940 Ft 

Karsai László: Holokauszt. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-25-5 kötött: 3490 Ft 

Kelecsényi László Zoltán: Magyar irodalom.
660 író és költô tömör portréja, 136 színes
ábra, térképvázlat, grafikon. 

A Szak Kiadó 2000-es könyvei

Szak Kiadó Kft. ● 2060 Bicske, Diófa u. 3. ● Telefon/fax: 36-22-350-209. Telefon: 36-22-565-310 ● szak@matavnet.hu ● http://www.szak.hu

A Szak Kiadó mindig aktuális. Kínálatunk a Microsoft 2000-es alkalmazásaihoz

HONEYCUTT, JERRY: Bemutatkozik a Microsoft Windows 2000 Professional
(a magyar és az angol változathoz is).
Ford.: A Szak Kiadó fordítócsoportja, vezetô fordító: Kis Balázs. 364 oldal, 4500 Ft 
KUNTNER GÁBOR– KIS BALÁZS: Windows 2000 – Kezdôkönyv haladó szoftverhez.
Ami csak a felhasználókra tartozik. 131 oldal. 2100 Ft.
KIS BALÁZS: Windows 2000 – Haladókönyv haladó szoftverhez. Bevezetés a Windows
2000 önálló üzemeltetésébe. Ami csak a rendszergazdákra tartozik. 452 oldal. 4100 Ft
WOODCOCK, JOANNE: Bemutatkozik a Microsoft Exchange 2000 Server.
Fordította a Szak Kiadó fordítócsoportja. Vezetô fordító Lengyel István. 266 oldal, 4500 Ft.
KIS BALÁZS: Windows 2000 Server rendszergazdáknak – A rendszergazda tankönyve.
424 oldal, 4500 Ft.
MARTIN, MINDY: Webes csoportmunka-alkalmazások fejlesztése
Microsoft Exchange 2000 Serverrel. 750 oldal, 16000 Ft. 

… és ami még készül (immár 2001!!!):

KIS BALÁZS: WINternet 2001. A legújabb Windows operációs rendszerek
(beleértve az XP-t is) internetes lehetôségei.
3. javított és bôvített kiadás, kb. 250 oldal, kb. 3100 Ft. Várható megjelenés: 2001. június.
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ISBN: 963-9261-46-7 kötött: 3980 Ft 
Kéri György: A híd. Accordia. 

ISBN: 963-9242-53-5 fûzött: 930 Ft 
Kertész Imre: Az angol lobogó. Elbeszélé-

sek. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2240-2 kötött: 1980 Ft 

Két csíki falu néphite a századvégen. EFI –
Osiris. (Örökség 2.)
ISBN: 963-379-867-1 fızött: 2500 Ft

Király László: A Csomolungma bár. Versek.
Kriterion. 
ISBN: 973-26-0610-X fûzött: 700 Ft 

KL’apyta, Andrzej: Állatkerti állatok. Köny-
vescéh. 
ISBN: 963-367-826-9 kötött: 319 Ft 

KL’apyta, Andrzej: Állatkölykök. Könyves-
céh. 
ISBN: 963-367-828-5 kötött: 319 Ft 

KL’apyta, Andrzej: Háziállatok. Könyvescéh. 
ISBN: 963-367-827-7 kötött: 319 Ft 

KL’apyta, Andrzej: Patakparton. Könyves-
céh. 
ISBN: 963-367-830-7 kötött: 319 Ft 

Klösz György – Lugosi Lugó László: Buda-
pest, 1900–2000. Vince. 
ISBN: 963-9323-20-9 kötött: 1995 Ft 

Kluwe-Yorck, Vincent: Horgász abc. Cser K. 
ISBN: 963-9327-34-4 fûzött: 1398 Ft 

Knight, Eric: Lassie hazatér. Black & White
K. 
ISBN: 963-9260-02-9 fûzött: 285 Ft 

Knoll, Rudolf – Schweizer, Ulrich: Fehérbor-
kalauz. Kossuth. (Vinotéka) 
ISBN: 963-09-4179-1 kötött: 1800 Ft 

Kobáné Kecskeméti Mária: Olvasás és játék
6–7 éves gyermekek részére. Szalay Kvk. 
ISBN: 963-9178-29-2 fûzött: 820 Ft 

Koncz Károly: Történetrablás a vonaton. Ac-
cordia. 
ISBN: 963-9242-48-9 fûzött: 850 Ft 

Kopala, Jaroslav: Szülinapi kaland. Kôny-
vescéh. 
ISBN: 963-367-829-3 kötött: 319 Ft 

Koréh Endre: "Erdélyért". A székely hadosz-
tály és dandár története, 1918-1919: 1–2.
kötet. M. Ház. 
ISBN: 963-9335-01-0 fûzött: 2200 Ft 

Kornya Zsolt: A hitehagyott. [A Sötét Mersant
sorozat elsô kötete]. 2. kiad. Valhalla Pá-
holy – Árkádia – Szukits. 
ISBN: 963-9238-22-8 fûzött: 1090 Ft 

Kornya Zsolt: A kívülálló. Gyôztesek és le-
gyôzöttek: [A Sötét Mersant sorozat harma-
dik kötete]. Valhalla Páholy. 
ISBN: 963-9238-35-X fûzött: 1190 Ft 

Kôszegfalvi Edit: Egészségügyi és betegjogi
kézikönyv. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-573-3 fûzött: 5600 Ft 

Közigazgatási jog: általános rész. 1. Átd. ki-
ad. , Bíbor K. 
fûzött: 1620 Ft 

Közigazgatási jog: különös rész. 1. Torma
András: Gazdasági igazgatás. 3. átd. kiad.,
Bíbor K
fûzött: 700 Ft 

Közigazgatási jog: különös rész. 2. Területi-
mûszaki igazgatás. 2. átd. kiad. Bíbor K. 
fûzött: 714 Ft 

Közigazgatási jog: különös rész. 4. Nyitrai
Péter – Borsodiné Nagy Erika – Torma
András: Humán iga gatás. 2. átd., Bíbor K. 
fûzött: 728 Ft 

Krishnamurti, Jiddu: Nincs más forradalom.
Terebess. 
ISBN: 963-9147-39-7 kötött: 1995 Ft 

Kropog Erzsébet – Mándics Dezsô – Molnár
Katalin: Biológia 7. Tájak és életközössé-
gek, az élôlények rendszerezése. Mûszaki
Kvk. 
ISBN: 963-16-2414-5 fûzött: 2290 Ft 

Krúdy Gyula: Tizenhat város tizenhat leánya.
És más elbeszélések. Korona. (Történe-
lem, irodalom, ifjúság) 
ISBN: 963-9191-86-8 kötött: 1450 Ft 

Kubassek János: Jeles világjárók nyomdo-
kain. 1. köt. DNMK. 
ISBN: 963-86095-8-3 kötött: 3400 Ft 

Kulcsok Kolozsvárhoz. A föl nem adható vá-
ros. Korunk Baráti Társ.- Mozaik. 
ISBN: 963-697-319-9 kötött: 2840 Ft 

Kundera, Milan: Nemtudás. Európa. 
ISBN: 963-07-6524-1 kötött: 1300 Ft 

Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek.
Nemz. Tankvk. (Nyelvpedagógia tankönyv-
sorozat) 
ISBN: 963-19-1589-1 fûzött: 1969 Ft 

L

Lamb, Harold: Dzsingiz Khán. Kötet K. 
ISBN: 963-8438-02-9 fûzött: 775 Ft 

Lamb, Harold: Tamerlan. Timur Lenk történe-
te. Kötet K. 
ISBN: 963-8438-07-X fûzött: 825 Ft 

Lichtmann Tamás: Az igazságkeresô Pap
Károly. Múlt és Jövô K. (Pap Károly mûvei
8.) 
ISBN: 963-9171-59-X kötött: 1950 Ft 

Limerickek. Glória. (Faludy tárlata) 
ISBN: 963-9283-27-4 kötött: 2990 Ft 

Lôrincz L. László: Véresszakállú Leif és a lá-
vamezô. Gesta. 
ISBN: 963-8229-59-4 fûzött: 998 Ft 

Lovecraft, Howard Phillips: Árnyak a kapu
elôtt. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-59-5 fûzött: 890 Ft 

M

Magyar építészet. 1. Tóth Endre – Búzás
Gergely: A rómaiaktól a román korig. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4215-1 kötött: 5400 Ft 

Magyarország: csillagtúra. A túravezetô úti-
kalauz: útikalauz, településjegyzék, Ma-
gyarország: guide, map Hungary, settle-
ments: [Magyarország M. 1:450 000 térké-
pével: települések és 20 km-es körzetük
látnivalói, nevezetességei, vendéglátói]. M.
Almanach. 
ISBN: 963-85573-1-1 fûzött: 2500 Ft 

Magyarország XX. századi választási
atlasza. 1. köt. Hubai László: A választá-
sok története és politikai geográfiája. Nap-
világ. 
ISBN: 963-9082-75-9 kötött: 13 500 Ft (l –3 +
CD-ROM) 

Magyarország XX. századi választási
atlasza. 2. köt. Hubai László: Választóke-
rületi adattár. Napvilág. 
ISBN: 963-9082-76-7 kötött: 

Magyarország XX. századi választási
atlasza. 3. köt. Hubai László: A magyaror-
szági települések választási adatai. Napvi-
lág. 
ISBN: 963-9082-77-5 kötött: 

Makai Ágnes: "Hû vitézségért..." Az
1848–1849-es magyar szabadságharc ki-
tüntetett hôseinek emlékére. Osiris. (Histo-
ria Millitaris 2.) 
ISBN: 963-379-727-6 fûzött: 1880 Ft 

Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés
ügyében. Utánny. , Kalligram. 
ISBN: 80-7149-032-6 fûzött: 990 Ft 

Marschalkó Zsolt: Vándor az óceánnál. Hu-
manitas. 
ISBN: 963-03-9487-1 fûzött: 990 Ft 

Máthé László: Murphy asszony ingatag.
Szerelmi unikum: férfi szemmel! nôi szem-
mel! Dekameron – Halász. 
ISBN: 963-9331-05-8 fûzött: 1250 Ft 

McLaughlin, Brett: Java és XML. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4230-5 fûzött: 4500 Ft 

Meinardus, Elke: Tarka-barka állatmesék. 5.
kiad. Egmont Pestalozzi K. 
kötött: 1680 Ft 

Mérei Ferenc – Binét Ágnes, V.: Ablak – Zsi-
ráf. Képes gyermeklexikon. 27. jav. kiad.,
Móra. 
ISBN: 963-11-7605-3 kötött: 1598 Ft 

Meryn, Siegfried – Metka, Markus – Kindel,
Georg: A férfi az új évezredben. A hormo-
nális forradalom. Holistic. 
ISBN: 963-8080-27-2 kötött: 3890 Ft 

Mikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai.
Black & White K. 
ISBN: 963-9260-99-1 fûzött: 599 Ft 

Minden napra egy vers. 6–10 éves gyerme-
keknek. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-57-8 kötött: 1390 Ft 

Miscellanea. Tanulmányok a régi magyar iro-
dalomról. JAK – Kijárat. (JAK 114.) 

ISBN: 963-9136-62-X fûzött: 1250 Ft 
Mistéth Endre: Méretezéselmélet. Akad. K. 

ISBN: 963-05-7778-X fûzött: 3490 Ft 
Mítoszok földjén. A világ szent városai, meg-

jelölt helyei, ôsi települései és az elsüllyedt
földrészek. Inkvizítor. 
ISBN: 963-9030-17-1 kötött: 6500 Ft 

Mohás Lívia: Kamasznapló. 2., átd. kiad.,
Pont. 
ISBN: 963-9312-14-2 fûzött: 1260 Ft 

Molnár Imre: A citeráról mindenkinek. Antoló-
gia. 
ISBN: 963-7908-94-3 kötött: 4500 Ft 

Mordden, Ethan: Micimackó kondikönyve.
Szukits. (Meglepetés könyvek) 
ISBN: 963-9344-59-1 kötött: 1290 Ft 

Moser Miklós – Pálmai György: A környezet-
védelem alapjai. [egyetemi tankönyv]. 4. ki-
ad. , Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1854-8 kötött: 2920 Ft 

Mrozek, Slawomir: A hasonmás és más tör-
ténetek. Európa. 
ISBN: 963-07-6943-3 kötött: 1700 Ft 

Mrozek, Slawomir: A zsiráf és más történe-
tek. Európa. 
ISBN: 963-07-6942-5 kötött: 1800 Ft 

Murányi Ottó: A sas nem fog legyeket. Antik
szólások és idézetek. Totem Plusz. 
ISBN: 963-590-158-5 kötött: 1500 Ft 

N

Nagy László: Egy szablyás magyar úr Genf-
ben. A sokarcú Bocskai István. Hajdúsági
Múz. – Polgármesteri Hiv. Hajdúböször-
mény. (Studia Oppodorum Haidonicalium
4.) 
ISBN: 963-00-5428-0 fûzött: 1400 Ft 

Nagy mesekönyv kicsiknek. Black & White
K. 
ISBN: 963-9330-26-4 kötött: 1990 Ft 

Nahmias, Jean-Francois: A jeruzsálemi jós-
lat. 
ISBN: 963-9205-83-4 kötött: 2400 Ft 

Nándori Ottó: A mindenség üzenete. [Szer-
zô]. 
ISBN: 963-440-124-4 kötött: 2713 Ft 

Nemeskéri-Kiss Sándor: Egyszer volt.... Egy
vadászember emlékeibôl. DNM K. (Magyar
vadászírók klasszikusai 5.) 
ISBN: 963-86095-6-7 kötött: 2500 Ft 

Németh László: A felelôsség szorításában.
Jelek a társadalomnak, 1945–1975. 1. köt.,
Püski. 
ISBN: 963-9337-22-6 kötött: 5000 Ft (1–3) 

Németh László: A felelôsség szorításában.
Jelek a társadalomnak, 1945–1975. 2. köt.,
Püski. 
ISBN: 963-9337-23-4 kötött: 

Németh László: A felelôsség szorításában.
Jelek a társadalomnak, 1945–1975. 3. köt.,
Püski. 
ISBN: 963-9337-24-2 kötött: 

Nomád népvándorlások, magyar honfogla-
lás. Balassi. (Magyar ôstörténeti könyvtár /
a József Attila Tudományegyetem Magyar
Ôstörténeti Kutatócsoportjának kiadványai
15.) 
ISBN: 963-506-400-4 fûzött: 1800 Ft 

Norton, Peter – Mueller, John – Mansfield,
Richard: Microsoft Windows 2000 Profes-
sional. 2. köt. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-35-3 fûzött: 3640 Ft 

Nothomb, Amélie: Holt határon. Európa. 
ISBN: 963-07-6938-7 kötött: 1500 Ft 

Ny

Nyelvakadémia. Angol–német kezdô tanfo-
lyam: CD-ROM. Informania Digitalmedia
Kft.
6000 Ft 

O

Ortner, Gerlinde: Új gyógyító mesék. Vesze-
kedések, félelmek, szorongások ellen és
az, amit a 6–10 éves gyermek szüleinek
mindezekrôl tudniuk kell. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-428-8 kötött: 990 Ft 

Óvodavezetôk kézikönyve. 9. köt., Okker
Okt. Iroda. 
ISBN: 963-9228-28-1 fûzött: 1700 Ft 

Ö

Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya. Ifjúsági re-
gény. 7. kiad., Curiosa Nova. 
ISBN: 963-86093-1-1 fûzött: 1380 Ft 

P

Pacsika Emília – Tóth Attila – Novák István:
Novák István építészeti munkássága. Bá-
ba. (Térérzések, életterek) 
ISBN: 963-9347-06-X kötött: 4500 Ft 

Palocsay Zsigmond: Varjúháj. Versek. Krite-
rion. 
ISBN: 973-26-0614-2 fûzött: 750 Ft 

Paróczai Csaba: Háton vitt sarkcsillag. Alma
Graf. Stúdió és K. – Humanitas. 
ISBN: 963-00-3556-1 fûzött: 880 Ft 

Pásztorné Erdôs Éva – Kuzderné Molnár
Valéria – Fekete Zoltán: Pénzügyi jog. Adó,
illeték, vám és jövedéki jog. Bíbor K. 
fûzött: 1060 Ft 

Paungger, Johanna – Poppe, Thomas: Út-
mutató Hold. A holdnaptár alkalmazása a
mindennapi életben. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-311-7 kötött: 1490 Ft 

Perry, Steve – Perry, Stephany: A préda.
Aliens as predator. 2. kiad. , Valhalla Pá-
holy. 
ISBN: 963-9238-32-5 fûzött: 1090 Ft 

Pessoa, Fernando: Önelemzô és elméleti
írások. Íbisz. 
ISBN: 963-9294-07-1 fûzött: 1098 Ft 

Pest építészete a két világháború között.
Modern Építészetért Építészettört. és Mû-
emlékvédelmi Kht. 
ISBN: 963-00-4753-5 fûzött: 9800 Ft 

Petôfi Sándor: János vitéz. Puedlo K. 
ISBN: 963-9320-09-9 fûzött: 133 Ft 

Pierce, Autumn: Angol: alapszókincs. Cser
K. (Turbo tréning) 
ISBN: 963-9327-41-7 fûzött: 998 Ft 

Pintér Tamás, K.: Budapest architectura,
1900. 3. mód. angol–német ny. kiad., Alma
Graf. Stúdió és K. 
ISBN: 963-03-6772-6 kötött: 2800 Ft 

Pintér Tamás, K.: Mediterrán útirajzok. Alma
Graf. Stúdió és K. – Humanitas. 
ISBN: 963-03-9195-3 fûzött: 2450 Ft 

Podmaniczky Szilárd: Két kézzel búcsúzik a
leopárd. Regény. Palatinus. 
ISBN: 963-9259-88-8 kötött: 1800 Ft 

Poe, Edgar Allan: Edgar Allan Poe összes
mûvei. 1. köt., Szukits.
ISBN: 963-9344-02-8 kötött: 2990 Ft 

Polcz Alaine: Macskaregény. Utánny., Kalli-
gram. 
ISBN: 80-7149-135-7 fûzött: 1200 Ft 

Poli, Costanza: New York. Gabo. (A világ leg-
szebb helyei) 
ISBN: 963-8009-28-4 kötött: 4990 Ft 

Pomogáts Béla: Kuncz Aladár. 2. jav. és bôv.
kiad., Kriterion. (Kriterion közelképek) 
ISBN: 973-26-0623-1 kötött: 1250 Ft 

Pruzsinszky Sándor: Szelek tornya. Három
dráma. Tinta Kvk. 
ISBN: 963-9372-03-X fûzött: 1120 Ft 

R

Radnai Gáborné: Fekély. Radnai K. 
ISBN: 963-00-6516-9 fûzött: 898 Ft 

Radnai Gáborné: Szívpárbaj. Radnai K. 
ISBN: 963-00-6517-7 fûzött: 898 Ft 

Rákai Zsuzsanna: Petrovics Emil. Mágus.
(Magyar zeneszerzôk 14.) 
ISBN: 963-8278-91-9 fûzött: 550 Ft 

Ráth-Végh István: Szerelem, házasság. 1. r.,
Elektra. 
ISBN: 963-9205-79-0 kötött: 1780 Ft 

Rees, Martin: Csak hat szám. Az univerzu-
mot kialakító erôk. Vince. (Világ – egyetem) 
ISBN: 963-9192-97-X kötött: 1695 Ft 

Régi magyar mûfordítások. Válogatás 1900-
ig. Unikornis. (A magyar költészet kincses-
tára 99.) 
ISBN: 963-427-421-8 kötött: 3000 Ft 

Reich Gábor: Elôjáték. Kávé K. 
ISBN: 963-9169-30-7 fûzött: 1450 Ft 

Révy Eszter: Égô életek. [Szekták Magyaror-
szágon]. Totem. 
ISBN: 963-590-160-7 fûzött: 998 Ft 
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Röüiger, Monika: Az emberi agy. Tessloff és
Babilon. (Mi micsoda 64.) 
ISBN: 963-9182-36-2 kötött: 1650 Ft 

Russell, Bertrand Arthur William: A horogke-
reszt rémtettei. Black & White K. 
ISBN: 963-9064-06-8 fûzött: 483 Ft 

S

Saharov, Andrej Nikolaevics: Az orosz törté-
nelem új terminológiája. M. Ruszisztikai Int.
(Ruszisztikai könyvek 8.) 
ISBN: 963-7730-5 fûzött: 1600 Ft 

Sanders, Lawrence: A könnyelmû McNally.
Vincent Lardo tollából. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-71-1 kötött: 1598 Ft 

Schmidt Egon: Madárvédelem a ház körül.
Madárvédelemrôl mindenkinek. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4248-8 fûzött: 1490 Ft 

Schnitzler, Arthur: A játék. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-406-2 fûzött: 1990 Ft 

Sebôk Éva: Mimóza. Meseregény. 2. kiad.,
Lucullus 2000. 
ISBN: 963-8379-12-X kötött: 1590 Ft 

Sebôk Zsigmond: Mackó úr újabb utazásai.
Mackó úr Budapesten ; Mackó úr úton. M.
Ház. (Magyar Ház könyvek 13.) 
ISBN: 963-03-9315-8 kötött: 1950 Ft 

Semling, Marion: Papírgolyók. Cser K. (Szí-
nes ötletek 2001/22.) 
ISBN: 963-9327-45-X fûzött: 547 Ft 

Sheldon, Sidney: Vérvonal. 2. kiad., I.P.C.
Kv. 
ISBN: 963-635-201-1 fûzött: 990 Ft 

Sneddon, Peta – Coseschi, Paolo: Gyógyí-
tás oszteopátiával. A csont-izom rendszer
harmonikus mûködése. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-492-6 fûzött: 1290 Ft 

Steel, Danielle: Keserédes. Maecenas. 
ISBN: 963-203-009-5 fûzött: 675 Ft 

Steel, Danielle: Zoya. 2. kiad. , Maecenas
Kv. 
ISBN: 963-9025-56-9 fûzött: 675 Ft 

Stefaniak, Anna – Stefaniak, Lech: Ismerôs
állatok. Könyvescéh. 
ISBN: 963-367-825-0 kötött: 319 Ft 

Strathern, Paul: Crick és Watson. Elektra.
(Heuréka) 
ISBN: 963-9205-85-0 kötött: 880 Ft 

Strathern, Paul: Newton. Elektra. (Heuréka) 
ISBN: 963-9205-80-X kötött: 880 Ft 

Strén Bertalan: Adóparadicsomok. Totem
Plusz. 
ISBN: 963-590-159-3 kötött: 1998 Ft 

Sugárné Kádár Júlia: A "hangos" kommuni-
káció fejlôdése és szerepe a korai szociali-
zációban. Scientia Humana. (Scientia hu-
mana: pszichológia) 
ISBN: 963-00-5612-7 fûzött: 1300 Ft 

Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok. A ma-
gyarországi szabadkômûvesekrôl. Talen-
tum. 
ISBN: 963-645-010-2 kötött: 1790 Ft 

Swift, Jonathan: Hordómese. Halász. (Deka-
meron könyvek) 
ISBN: 963-9331-08-2 fûzött: 1690 Ft 

Sylvester Lajos: Csupa csapás az élet. Az el-
sorvadt moldvai magyar oktatás és a csán-
gó szétrajzások emlékkönyve. Háromszék
Lap- és Kvk. (Kaláka könyvek) 
ISBN: 973-98914-7-0 fûzött: 1650 Ft 

Sz

Szabó Magda: Bárány Boldizsár. Holnap. 
ISBN: 963-346-421-8 kötött: 1200 Ft 

Számlázóprogram. Cash-ügyviteli rendsze-
rek: CD-ROM. Informania Digitalmedia Kft. 
5000 Ft 

Száraz György: Budapest: a city set in time.
Corvina. 
ISBN: 963-13-5101-7 kötött: 4400 Ft 

Szász András: Erdély: ezer esztendôvel az
államalapítás után. 1. ,Antológia. 
ISBN: 963-7908-92-7 kötött: 3600 Ft 

Szász Gábor: Matematika. 1. Vektorok,
komplex számok, egyváltozós valós függ-
vények. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1852-1 kötött: 2831 Ft 

Szavalókönyv. Válogatott versek. Unikornis.
(A magyar költészet kincsestára 100.) 
ISBN: 963-427-422-6 kötött: 3000 Ft 

Szerb Antal: A királyné nyaklánca. 6. kiad.

Magvetô. (Fehér holló könyvek) 
ISBN: 963-14-2242-9 kötött: 1890 Ft 

Szincsák Tibor: Érettségi tételek történelem-
bôl. Tóth. (Thot: tudomány és mûveltség) 
ISBN: 963-9081-15-9 fûzött: 700 Ft 

Szintay István: Stratégiai menedzsment. Bí-
bor K. 
fûzött: 1080 Ft 

Szobanövények kézikönyve. Holló. 
ISBN: 963-8380-81-0 kötött: 4350 Ft 

Szvák Gyula: IV. Iván és I. Péter utóélete. M.
Ruszisztikai Int. (Ruszisztikai könyvek 8.) 
ISBN: 963-7730-28-1 fûzött: 1600 Ft 

T

Tájtanítóképzô: remetei történetek. Gyulai
Városszépítô Egyes. 
ISBN: 963-00-2516-7 fûzött: 2200 Ft 

Táncsics Mihály: Gyásznapok emléke leve-
lekben, melyeket feleségének írt Táncsics
Mihály. [Táncsics Gimn.] (Táncsics-sorozat
17.) 
ISBN: 963-00-5336-5 fûzött: 500 Ft 

Tandori Dezsô: Tandori Dezsô válogatott
versei. Unikornis. (A magyar költészet kin-
csestára 98.) 
ISBN: 963-427-420-X kötött: 3000 Ft 

The kiss. 20th century Hungarian short sto-
ries. 5. print., Corvina. 
ISBN: 963-13-4997-7 fûzött: 2800 Ft 

Tihanyi Péter: Harcok. Új Spirit Kft. 
ISBN: 963-00-6622-X kötött: 1790 Ft 

Tittel, Ed – Pitts, Natanya – Valentine, Chel-
sea: HTML 4. Kossuth. (Dummies köny-
vek) 
ISBN: 963-09-4256-9 fûzött: 3200 Ft 

19. századi magyar történelem, 1790–1918.
Korona. 
ISBN: 963-903-659-5 kötött: 2990 Ft 

Tótfalusi István: Idegen szavak etimológiai
szótára. Anno. 
ISBN: 963-375-179-0 kötött: 1483 Ft 

Tótfalusi István: Magyar szótörténeti szótár.
Anno. 
ISBN: 963-375-178-0 kötött: 1483 Ft 

Tótfalusi István: Szokatlan szavak szótára.
Anno. 
ISBN: 963-9199-32-X kötött: 1133 Ft 

Tudod-e a választ?: A természet világa. 180
kérdés és felelet. 6. kiad., Tessloff és Babi-
lon. (Mi micsoda) 
ISBN: 963-9182-05-2 fûzött: 690 Ft 

Tudod-e a választ?: Sport. 180 kérdés és fe-
lelet. Utánny. Tessloff és Babilon. (Mi mi-
csoda) 
ISBN: 963-9182-09-5 fûzött: 690 Ft 

U

Uccu az uccára!!! FSC Magyarországi Te-
reptan. Közp. Alapítvány. 
fûzött: 1120 Ft 

Univerzum Mars. Üzenet az idegenektôl:
CD-ROM. Informania Digitalmedia Kft. 
5000 Ft 

V

Vágó Zsuzsanna: Zsenik könyve. A lángész
bölcsessége. Kassák. 
ISBN: 963-9100-52-8 kötött: 890 Ft 

Vajda György: Energiapolitika. MTA. (Ma-
gyarország az ezredfordulón) 
ISBN: 963-508-271-1 fûzött: 950 Ft 

Vajda György Mihály: Egy irodalmi Közép-E-
urópáért. Kilenc tanulmány. Fekete Sas Ki-
adó. 
ISBN: 963-8254-94-7 fûzött: 840 Ft 

Változó mûvészetfogalom. Kortárs franko-
fon mûvészetelmélet. Kijárat. 
ISBN: 963-9163-59-X fûzött: 1600 Ft 

Varga Attila: Vigyázz, a Kata harap! avagy
Vályoghercegnô fejreállított kiruccanása a
nagyvilágba. Radiant BT. 
ISBN: 963-00-5852-9 fûzött: 690 Ft 

Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon.
Egy modern megközelítés. 3. átd. kiad.,
KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-571-7 kötött: 6496 Ft 

Veress Zoltán: Irgum-Burgum Benedek ; Tó-
biás és Kelemen. Mozaik. (Csillagösvény /
versek, mesék gyermekeknek 2.) 
ISBN: 963-697-294-1 kötött: 980 Ft 

Veress Zoltán: Rongy Elek, a példakép ; Pin-
duri, a kis csuri. Mozaik. (Csillagösvény /
versek, mesék gyermekeknek 1.) 
ISBN: 963-697-293-1 kötött: 980 Ft 

Vigh H. Borbála – Kondics Lajos: Összeha-
sonlító szövettan. [egyetemi tankönyv]. 7.
kiad., Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-1873-4 kötött: 4667 Ft 

Világatlasz = World atlas = Weltatlas: CD-
ROM. Cartographia. 
ISBN: 963-352-835-8 8900 Ft 

Világi énekek és versek, 1720–1846. Válo-
gatás. Unikornis. (A magyar költészet kin-
csestára 97.) 
ISBN: 963-427-417-X kötött: 3000 Ft 

Vogel, A.: Kis háziorvoslás. Hasznos és vál-
tozatos tanácsok gyûjteménye a svájci há-
ziorvoslás körébôl. Black & White K. 
ISBN: 963-9260-39-8 fûzött: 999 Ft 

Vogrinc, Joçe: A tévénézô. Pont (Forduló-
pont) 
ISBN: 963-9312-16-9 fûzött: 1380 Ft 

Voulez-vous parler un francais courtant?
Tematikus mondatgyûjtemény napjaink
francia nyelvû sajtójából. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-30-6 fûzött: 800 Ft 

W

Waite, Arthur Edward: A ceremóniális mágia
könyve. 1. köt. Hermit. 
ISBN: 963-9231-14-2 fûzött: 1500 Ft 

Warnecke, Eckart: Feng shui a párkapcso-
latban és a szerelemben. Hogyan találjuk
meg életünk párját, hogyan tegyük tartal-
masabbá és harmonikusabbá partnerkap-
csolatunkat. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-124-6 kötött: 1590 Ft 

Weninger Antal: Az egészség testi és lelki
forrásai. Szukits.
ISBN: 963-9344-32-X fûzött: 1090 Ft 

Whiting, Charles: Heydrich, a hóhér. Ármá-
dia. 
ISBN: 963-85996-3-4 fûzött: 963 Ft 

Wilder, Laura Ingalls: Almanzo, a fiú a farm-
ról. Mágus. (Könyvfalók könyvtára 14.) 
ISBN: 963-8278-88-9 fûzött: 698 Ft 

Wolf, Regina – Börner, Astrid: Fonalgrafika.
Cser K. (Színes ötletek 2001/21.) 
ISBN: 963-9327-39-5 fûzött: 547 Ft 

Wouk, Herman: Zendülés a Caine hadihajón.
1. köt., M. Kvklub. (Híres háborús regé-
nyek) 
ISBN: 963-547-346-X kötött: 3300 Ft (1–2)

Wouk, Herman: Zendülés a Caine hadihajón.
2. köt., M. Kvklub. (Híres háborús regé-
nyek) 
ISBN: 963-547-347-8 kötött: 

Z

Zagyi Magdolna: Segíthetek? [Magánkiad.]. 
fûzött: 790 Ft 

Zalatnay Sarolta: Vörös ágyasok. Szerzôi kiad. 
ISBN: 963-440-249-6 fûzött: 1680 Ft 

ZZss

Zsipp-zsupp. Gyermekdalok kicsiknek. Ker-
tek 2000. 
ISBN: 963-85888-1-0 kötött: 1133 Ft 

Zsók Béla: Én mindig itthon voltam. Néprajzi
írások Déváról. Kriterion. 
ISBN: 973-26-0605-3 fûzött: 1200 Ft 

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



KAMARÁS ISTVÁN:
Apuapu, és a leleplezett
rakoncaficánka
Ill.: Szalma Edit, B/5, kar-
tonált, 128 old. kb. 1300 Ft
Hosszú az út, ameddig a kis-
kamasz Péter és édesanyja
megtalálja az édesapát pót-
ló nagyszerû nevelôapát, az-
az Apuaput és mindezt úgy,
hogy a szülôapa emléke is a
megfelelô helyre kerül.

GÉCZI JÁNOS:
Két puli feljegyzései
Ill: Klemm Gabriella, végig
színes rajzokkal, A/5,
130x197 mm, kartonált,
kb. 1980 Ft
Két különleges pulilány el-
ragadó tapasztalatai a ter-
mészetrôl és az emberek
olykor furcsa világáról. 

BABAY BERNADETTE:
Ravasz kamaszok, avagy
SMS(e) fiataloknak
(Tök jó könyvek)
Ill.: Giuliano Rosio, A/5,
kartonált, 136 oldal, 890 Ft
Ági önéletrajzi SMS-ébôl:
„...a középosztállyal igen
nehéz egy csónakban evez-
ni, mert énvelem lapátol-
tatnak, de ôk fogják a kor-
mányrudat.”

P.G. WODEHOUSE:
Bravo, Jeeves!
Ill.: Zsoldos Vera, 120x200
mm, kartonált, 240 oldal,
1490 Ft
Bertie és a páratlanul zseni-
ális Jeeves újabb kalamajkái. 

SELMECZI TIBOR:
Az én kabarém
(Vidám könyvek)
120x200 mm, kartonált,
208 oldal, kb. 1500 Ft
A népszerû szerzô legmu-
latságosabb írásainak, ka-
barétréfáinak gyûjteménye.

LUCULLUS 2000 KIADÓ
KÖNYVHETI AJÁNLATA

FRANK JÚLIA:
Sörszakácskönyv
A/5, kartonált
104 oldal, kb. 990 Ft
E szakácskönyv
majd’ minden re-
ceptje tartalmaz sört
vagy sörhöz való ét-
ket. A 74 recept
Selmeczi Tibor
elôszavával jelent
meg.

SEBÔK ÉVA: 
Mimóza

Ill.: Kalmár István
B/5, kötve, 152 oldal

kb. 1390 Ft.
Meseregény

Mimóza Áron, 
a fehér játékmackó

rendkívüli 
kalandjairól.

DEDIKÁLÁSOK A HOLNAP KIADÓ STANDJÁNÁL: 2001. június 8-án 15.30 Kosáry Domokos
2001. június 10-én 17.00 Szabó Magda

A KÖTETEK MEGRENDELHETÔK:
HOLNAP KIADÓ ÉS HOLIKON KÖNYVESBOLT 1111 BP., ZENTA U. 5. TEL./FAX: 466-6928, 209-4694
TAN-TÁRS KÖNYVKERESKEDÉS 1072 BP., NYÁR U. 14. TEL./FAX: 322-9846

ZOLNAY VILMOS
A mûvészetek eredete

344 oldal, kötve
2300 Ft

SZABÓ MAGDA: Születésnap
264 oldal, kötve 1200 Ft

MÁNDY IVÁN: Csutak a mikrofon elôtt
Réber László illusztrációival
228 oldal, kötve  1200  Ft

BODÓ BÉLA: Brumi Mackóvárosban
168 oldal, 2 szín, kötve 1200 Ft

KÁNYÁDI SÁNDOR: Virágon vett vitéz
228 oldal, 2 szín, kötve 1500 Ft

A                KÖNYVHETI  AJÁNLATA
KOSÁRY DOMOKOS

Újjáépítés és polgárosodás,
1711–1867.

384 oldal, kötve
2500 Ft

ÚJ

ÚJ

A FALUKÖNYV-CICERÓ KIADÓ KÖNYVHETI AJÁNLATA
1133 Bp. Pozsonyi út 61. T/F: 239-0180, tel: 329-0879

E-mail: cicero mail.matav.hu



Megje len t  a  Magyar  S ta t i sz t i ka i  Zsebkönyv ,  2000.

Ez  a  k i s  fo rmá tumú,  jó l  haszná lha tó  zsebkönyv  minden évben az
e l sô  á t fogó tá jékoz ta tás t  nyú j t ja  az  e lôzô év  tá r sada lmi  és  gazda -
ság i  fo lyamata inak  a laku lásáró l .  A  tá jékozódás t  számos  gra f i kon

tesz i  szemlé le tes sé .  
A kö te t  végén a  Közpon t i  S ta t i sz t i ka i  H iva ta l  k iadványa inak  jegy -

zéke  seg í t sége t  nyú j t  az  o l vasónak  egy -egy  rész te rü le t  mé lyebb
v izsgá la tá ra .  A k iadvány ango l  nye lven  i s  meg je len ik .

Évkönyvek ,  zsebkönyvek

Demográ f ia i  évkönyv ,  1999. 3900 F t
Egészségügy i  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999. 4000 F t
Idegen fo rga lmi  évkönyv ,  1999. 2300 F t
Ipar i -  é s  ép í tô ipar i  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999. 4000 F t
A kommuná l i s  e l lá tás  fon tosabb ada ta i ,  1999. 2700 F t
Kü lke reskede lmi  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999. 3500 F t
Lakáss ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999. 2000 F t
Magyar  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999.  (magyar -ango l ) 3800 F t
Magyar  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999.  +  CD együ t t 5100 F t
Magyar  s ta t i sz t i ka i  zsebkönyv ,  2000. 1200 F t
S ta t i s t i ca l  pocke t -book  o f  Hungary ,  1999. 1800 F t
Mezôgazdaság i  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999. 3700 F t
Nemze tköz i  s ta t i sz t i ka i  évkönyv 3900 F t
Nemze tköz i  s ta t i sz t i ka i  zsebkönyv 1000 F t
Szoc iá l i s  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999. 2900 F t
Te rü le t i  s ta t i sz t i ka i  évkönyv ,  1999. 4000 F t

K iadványa ink  megvásáro lha tók :
a  KSH S ta t i sz t i ka i  

Szakkönyvesbo l t jában
1024 Budapes t ,  I I . ,  
Ke le t i  Káro ly  u .  10.

Te l . :  212 -4348

megrende lhe tôk :  
KSH Marke t ingosz tá ly ,  

1024 Budapes t ,  
I I .  Ke le t i  Káro ly  u .  5–7.

Te l . :  345 -6570,  345 -6560,  
345 -6550 

Fax :  345 -6699,  
va lamin t  a  KSH 

Megye i  Igazga tóságokon
E -mai l :

marke t ing .ksh@of f i ce ,ksh .hu

KÖNYVSZENZÁCIÓK A LÉLEK-KONTROLL SOROZATBAN

Eric Berne: Emberi játszmák 798 Ft
Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia 1300 Ft
Eric Berne: Sorskönyv 1400 Ft
Susan Forward: Mérgezô szülôk 1350 Ft
Erich Fromm: A szeretet mûvészete 698 Ft
Fritz Riemann: A szorongás alapformái 880 Ft
Fritz Riemann: Az öregedés mûvészete 698 Ft
Daniel Schacter: Emlékeink nyomában 1398 Ft
J. A. Vallejo-Náger: Szemtôl szemben a depresszióval 998 Ft

ELÔSZÖR MAGYARUL:
Aaron T. Beck: A gyûlölet fogságában 1600 Ft
A pszichológus szerzô a testet-lelket mérgezô gyûlölködés okait, gyökereit kutat-
ja, és kísérletet tesz arra, hogy kiírtsa belôlünk a dúvadot. A saját gyengeségünk
tudatától akar megszabadítani minket, akik néha rettegésünkben csoportokba
verôdünk, hibbant vezetôk szómágiáinak áldozatául esünk, és ebben az állapot-
ban mindenre képesek vagyunk: fajgyûlöletre, népirtásra, tömeggyilkosságra.

HÁTTÉR KIADÓ
1134 Bp. Váci út 19. 11–12. épület

T/F: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô: 221-6239
E-mail: hatterkiado matavnet.hu

AZ ENCIKLOPÉDIA KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI KÍNÁLATA

A könyvek megrendelhetôk az Enciklopédia Kiadónál
1114 Bp. Fadrusz utca 12. Tel: 466-9553, fax: 385-2120.

A
Központi Statisztikai

Hivatal 
kiadványai

A
Központi Statisztikai

Hivatal 
kiadványai

„ôrültek házába akartatok záratni”
JÓKAI MÓR KIADATLAN LEVELEI ÉS FESZTY ÁRPÁDNÉ JÓKAI
RÓZA EMLÉKIRATA

Sajtó alá rendezte
F. ALMÁSI ÉVA
A szenzációs dokumentum-
együttes Jókai kiadatlan leveleit
tartalmazza, és a családhoz
fúzôdô, ellentmondásoktól sem
mentes kapcsolatát mutatja be.
A Dézsy Lajos iro-
dalomtörténész hagyatékából
elôkerült iratok között
Laborfalvi, Mikszáth, Lôvey
Klára, Feszty Árpád levelek
találhatóak, valamint elôkerült
Fesztyné eddig elveszettnek hitt
memoárja is. A kötetet a családi
fotók teszik még érdekesebbé. 
Keménytáblás, 240 oldal, 2900 Ft

SOMLYÓ GYÖRGY: ÖNÉLETRAJZAIMBÓL

„Semmi sem régibb annál,
mint ami épp most múlt el.
Semmi se vissza-
idézhetetlenebb...”
Somlyó György 80-dik
születésnapjára, kicsit
megkésve, de nem elkésve
jelenteti meg a Kiadó a
költô, mûfordító váloga-
tott önéletrajzi írásait,
barátairól, költôtársairól,
utazásairól szóló esszéit.
Kötetének azt a címet is
adhatta volna, hogy
Önéletrajzainkból, hiszen
fölvonulnak a XX. század
nagyjai, kezdve Babitstól
Picassoig.  
Kartonált, cérnafûzött, kb.
400 oldal, 2400 Ft



A SAXUM KÖNYVHETI ÚJDONSÁGAI

A MAECENAS KÖNYVKIADÓ ÜNNEPI AJÁNLATA

Kurt Vonnegut:
A Titán szirénjei
Méret: 110x195 mm
Második kiadás
Terjedelem: 320 oldal
Bolti ár: 1650 Ft
Kötés: 1/1 papír

Stephen W. Hawking:
Az idô rövid története

Méret: 145x235 mm
Ötödik kiadás

Terjedelem: 192 oldal
Bolti ár: 1990 Ft
Kötés: 1/1 papír

Vekerdy Tamás: 
Gyerekek, óvodák, iskolák 

880 Ft
Az élet dolgai sorozat új kötete azt
taglalja: mire van szüksége a gyer-

meknek, hogy boldoguljon. Milyen
iskolát válasszon a szülô, milyen kü-
lönórákra járassa – ha teheti – és mi-

kortól? A szerzô a gyermekneveléssel,
iskolaválasztással kapcsolatos kérdé-

sekkel foglalkozik kötetében.

Popper Péter: Holdidô 1480 Ft
„...Ez a könyv tanuságot akar tenni arról, hogy a tegnapban is volt
szerelem, jókedv, alkotás, szellemi fény, ami idônként beragyogta
az utólag kizárólag „sötétség birodalmának” hazudott világot... A
portrét választottam mûfajul. Ôseimrôl és azokról, a korszakra jel-
lemzô figurákról írok, akik személyesen is jelentôs hatással voltak
rám. Mûvészek, politikusok, misztikusok, filozófusok, szélhámosok
arcéle villan fel. Többek között Aczél György, Füst Milán, Gráf Bé-
la, Hermann Imre, Keleti István, Lukács György, Montágh Imre,
Petô András, Révai József tekintete, szavai, mozdulatai elevenednek
meg, ahogy emlékezetemben a legszubjektívebb torzításokkal meg-
ôrzôdtek. Csak halottakról írok. Életben lévô hozzátartozóiktól, ba-
rátaiktól elnézést kérek.”

Amerikai költôk 1650 Ft
A Sziget verseskönyvek újdonsága tizenkét költô verseibôl
kínál válogatást, átfogja az amerikai költészet három nagy
nemzedékét: a tizenkilencedik századi ôsöket, a huszadik

század elsô felének nagy modernistáit és az elmúlt fél század
kiemelkedô alkotóit. 
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