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AZ ANIMUS KIADÓ AJÁNLATA GYEREKEKNEK, GYEREKEKRÔL
Christine Nöstlinger:
A cseregyerek
Az Andersen-díjas írókat bemutató sorozat
második kötete a legnépszerûbb osztrák
gyermekkönyvíró egyik csúcssikere
1290 Ft
Tony Attwood:
Különös gyerekek – Kalauz az Asperger-szindrómáról
szülôknek és nevelôknek
A könyvben leírt tünetegyüttest mutató
gyermekekkel (empátia
hiány, közömbösség,
s ebbôl fakadó zavar
a társas kapcsolatokban)
ugyan meglehetôsen
gyakran találkozhatunk,
ám a pszichológia
gyakorló szakemberei
sem túl régen diagnosztizálják. Az elsô könyv
szerzôje, mely magyarul
is megjelenik az Aspergerszindrómáról, a téma
nemzetközi
szaktekintélye.
(ÖNSEGÍTÔ KÖNYVEK)
1290 Ft

Jacqueline Wilson:
Tracy Beaker története
Jacqueline Wilson évtizedek óta
a brit gyerekek elsô számú
kedvence. Magyarországi sikerét
az is jelzi, hogy immár az ötödik
kötetét jelenteti meg a kiadó.
989 Ft

Könyvipar, könyvfesztivál
■ E számunk megjelenése egybeesik a
IX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nyitónapjával, elôzô számunkban
ugyanezen a helyen beszéltem errôl, akkor a „közérdekû tudnivalókat” részleteztem és az izgalmasnak, színesnek
ígérkezô rendezvényeket emeltem ki.
A fesztivál megnevezésében büszkén
viselheti a megkülönböztetô számot: ez
a kilencedik. Nem a nyolcadik: az tavaly volt, és nem a tizedik: az jövôre
lesz. A Könyvhét is évek óta jelen van
ott egy standon, és már az is milyen
hosszú idônek tûnik fel, pedig mi (az újság) az elsô idején még nem is voltunk.
A fesztivál az eltelt évek alatt, mint az
eseményt szervezô Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése vezetôi mondani szokták lassan „kinôtte”
a megszokott és megszeretett, reprezentatív helyszínt, a Budapest Kongresszusi
Központot, de talán jövôre a jubileumi,
tizedik könyvfesztivált még ott rendezik
meg, együtt ünnepelve a tíz évet, a magyar könyvszakma tíz évét.
Mert a fesztivál folyamatos növekvése és a magyar könyvszakma fölfejlôdése egybeesett, az elsô az utóbbinak a
tükrözôdése: nemzetközi elismertség
és gazdasági megerôsödés jelenik meg
itt. Sokszor sok helyen sokak által ismertetett folyamat a könyvszakma
helyzetének javulása a rendszerváltozást követô évek mélypontjától az
MKKE által most közzétett adatsorig,
mely szerint a 2001. évi magyarországi
könyvforgalom értéke fogyasztói áron
meghaladta a 45 000 000 000, azaz a
negyvenötmilliárd forintot. (A teljes
adatsort e számunk 14. oldalán találhatják meg olvasóink.)
A magyar könyvszakma szereplôi mindig megtették, amit megtehettek, a kiadók egyre szebb kivitelben jól megszerkesztett könyveket jelentettek meg, a kereskedelmi vállalkozások sokféle módszerrel és szervezetben árusították a könyveket az egyszemélyes kisbolttól a nagy
láncokig, és a szakmán kívüli gazdasági
környezet javulásának ütemében a vásárlók növekvô számú csengô forintokkal
honorálták a könyvszakmai iparkodást.
A vásárlók azok, akik nélkül ez a
könyvfesztivál, és ez a könyvszakmai
fejlôdés nem jött volna létre.
Köszönjük a vásárlóknak.
Kiss József
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SZERETETTEL VÁRJUK A
IX. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLRA!
2002. április 18–21.
Budapest Kongresszusi Központ

2002. április 18. csütörtök

14.00–15.30, Lehár I–II. terem: Európai
Elsôkönyvesek Fesztiválja – Kiadói kerekasztal
Moderátor: Morcsányi Géza, a Magvetô
Kiadó igazgatója
Résztvevôk: Herbert Ohrlinger (Paul
Zsolnay Verlag, Ausztria); Antonio Sellerio (Sellerio, Olaszország), Ludek Janda
(Host, Csehország); Grzegorz Nurek
(Zielona Sowa, Lengyelország); Koloman
Kertész Bagala (LCA Léva, Szlovákia)

15.00, Bartók terem: Pódiumbeszélgetés Lawrence Norfolkkal, a Fesztivál
díszvendégével
Az angol íróval Váradi Júlia beszélget

14.00–15.00, Bach terem: Kedvenc
könyveink
Az Olvasás Évéhez kapcsolódó szavazás
eredményhirdetése

16.30, Pátria terem: Ünnepélyes megnyitó
A Fesztivált Mádl Ferenc, a Magyar
Köztársaság elnöke nyitja meg

15.00–16.00, Bartók terem: Bankvilág
Magyarországon – Ombudsman 1995–
2001
Résztvevôk: Gönczöl Katalin, Kóthy Judit, Várhegyi Éva, Király Júlia, Gombár
Csaba

NYITVATARTÁS:
2002. ÁPRILIS 18. 15.00–18.00
2002. ÁPRILIS 19–21. 9.00–18.00
ÍZELÍTÔ PROGRAMUNKBÓL:

17.30, Bartók terem: Az ismeretlen Verdi
Az olaszországi Monopoli-i Konzervatórium növendékei és Donatella Failoni
zongoramûvésznô koncertje
18.00–19.00, Bartók terem:
A Budapest Nagydíj átadása
A díjat Dr. Demszky Gábor fôpolgármester adja át
Laudációt mond Esterházy Péter
2002. április 19. péntek
10.00–11.30, Bartók I. terem: Az Olvasás Éve és a magyar közoktatás
Moderátor: Pálfi József, a Nemzeti Tankönyvkiadó vezérigazgatója
Elôadók: Környei László, az Oktatási
Minisztérium helyettes államtitkára, Kôrösi Orsolya, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma helyettes államtitkára,
Kojanitz László, az Oktatási Minisztérium fôosztályvezetôje, Gereben Ferenc
10.00–11.00, Bartók II. terem: Visegrádi
kiadók, folyóiratok és szerzôik találkozója
Bemutatkozik a Czarne (Sekowa), a Petrov (Brno), a Kalligram (Pozsony), a Jelenkor (Pécs), a Borussia (Olsztyn), a
Krasnogruda (Sejny), a Host (Brno) és a
Lettre (Budapest)
10.00–11.00, Lehár terem: A „Miért éppen én? – Dávid Ibolya és beszélgetôpartnerei” c. kötet bemutatása
Résztvevôk: Dávid Ibolya igazságügyminiszter és Kámán Zsuzsa újságíró
11.00–13.00, Lehár I–II. terem: Multimédia-alkalmazások versenylehetôségei: az Europrix és az eFestival
11.30–12.00, Bartók I. terem: A Francia
Intézet „200 éve született Victor
Hugo” címû kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Stanislas Pierret, a
Francia Intézet igazgatója
12.00–13.30, Bartók I. terem: Magyarországi könyvvásárlási szokások
A TÁRKI és az MKKE reprezentatív felmérésen alapuló kutatása eredményeinek bemutatása

14.00–15.30, Bartók I. terem: Olasz
írók magyar olvasóknak
Moderátor: prof. Pál József
Résztvevôk: Enrico Brizzi, Renzo Rosso,
Alain Elkann, Isabella Bossi Fedigrotti
14.00–15.00, Lehár terem: „Újabb pokoli történetek”
Elôadó: Vujity Tvrtko
14.00–15.00, Brahms terem: Orbán János Dénes „Anna egy pesti bárban” c.
verseskötetének és Temesi Ferenc
„POR I–II” c. szótárregényének bemutatása
Résztvevôk: Faludy György, Jordán Tamás, Galkó Balázs
14.00–15.00, P 1-2-es stand: Lawrence
Norfolk dedikálja a „Vadkan képében” c. új regényét
15.00–16.00, Bartók II. terem: Könyvbemutató és beszélgetés Pawel Huelle
lengyel íróval

15.00, 214-es stand: Janikovszky Éva
dedikál

15.00–16.00, Lehár terem: Jókai Anna
új írásaiból olvas fel

15.00–16.00, P 16 stand: Kányádi Sándor dedikál

16.00–18.00, Bartók terem: Európai Elsôkönyvesek Fesztiválja – Szerzôi kerekasztal
Moderátor: Vámos Miklós
Résztvevôk: Rajeev Balasubramanyam
(Nagy-Britannia); Andrés Barba (Spanyolország); Anne-Sophie Brasme
(Franciaország); Ugo Cornia (Olaszország); Grecsó Krisztián (Magyarország);
Floor Haakman (Hollandia); Michal
Hvorecky (Szlovákia); Jirí Hajicek
(Csehország); Eva-Marie Liffner (Svédország); Reidar Palmpen (Finnország);
Annette Pehnt (Németország); Peter
Truschner (Ausztria); Michal Witkowski
(Lengyelország)

16.00–18.00, Bartók terem: Olasz írók
magyar olvasóknak
Moderátor: Barna Imre
Résztvevôk: Claudio Magris, Rosetta
Loy, Cesare Garboli, Giorgio Pressburger, Ernesto Ferrero és Ugo Cornia
17.00–18.00, Lehár I–II. terem: A Heti
Hetestôl a Börtöninterjúkig
Résztvevôk: Havas Henrik, Szalay Tamás
17.00–18.00, Bach terem: Lélegezz! –
Beszélgetés a 18 éves, nagy sikerû francia íróval, Anne-Sophie Brasmé-val

16.00–17.30, Lehár I–II. terem: Az illusztráció szerepe a gyermekkönyvben
Moderátor: Dr. Feledy Balázs
Elôadók: Axel Scheffler (Németország), P. Szabó Ernô mûvészettörténész, Békés Pál író, Rényi Krisztina
grafikusmûvész, Sárkány Gyôzô grafikusmûvész, Cs. Tóth János, a Móra Kiadó igazgatója, D. Udvary Ildikó mûvészettörténész

2002. április 20. szombat
10.00–11.00, Lehár II–III. terem: Maya
Rasker „Tartózkodási helye ismeretlen” c. könyvének bemutatója
11.00–12.30, Bartók I. terem: Európa
Matiné
Hagyományôrzô mûsoros délelôtt a mai
világirodalomról
Házigazda: Osztovits Levente, az Európa Könyvkiadó igazgatója
Vendégek: Enrico Brizzi, Luis Sepúlveda, Pavel Huelle és Darvas Iván

április 21. vasárnap
10.00–14.00, Könyvtáros Klub: CDROM-ok az olvasás tükrében – CDROM show

11.00–12.00, Lehár terem: Magyar
Sportenciklopédia – könyvbemutató
Vendégek: Dr. Schmitt Pál, a Magyar
Olimpiai Bizottság elnöke, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja; Dr. Aján
Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság fôtitkára, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja; Faragó Tamás, Albert Flórián,
Kôbán Rita, Bárdosi Sándor, Fekete
László, Egerszegi Krisztina

13.00–14.00, Lehár terem: Felgyorsult idô
Résztvevôk: Csányi Vilmos akadémikus,
Lengyel László politológus

12.00–13.00, Bartók II. terem: A Nap
Kiadó könyvbemutatója
Domokos Mátyás „A porlepte énekes.
Weöres Sándorról”
„In memoriam Kosztolányi Dezsô. Hajnali részegség”;
„Veres Péter emlékezete. A pátriárka”;
Lessing „Minna von Barnhelm”

13.30–15.00, Bartók I. terem: „Kedves,
jó Kádár elvtárs!” – Az Osiris Kiadó
történelmi újdonságai
Résztvevôk: Huszár Tibor, Rainer M. János, Pótó János

12.00–13.00, Lehár terem: Marx József
Szabó Istvánról szóló könyvének bemutatója
Résztvevôk: Szabó István, Jancsó Miklós, Grunwalsky Ferenc és Koltai Lajos

11.00–12.00, Bartók I. terem: Étkek és
vétkek
Résztvevôk: Jancsó Miklós, Székhelyi
József és Váncsa István

12.00–13.00, Brahms terem: Új verseskötetek a Mentor Kiadónál
Résztvevôk: Kovács András Ferenc, Kinde Annamária, Margócsy István
13.00–14.00, Lehár terem: Az Év Kiadója és Az Év Kereskedôje díjak átadása
A Budai-díj átadása
14.00–15.00, Bartók II. terem: Illyés
Gyula 100 éves
14.30–15.30, Bartók I. terem: Závada
Pál „Milota” c. könyvének bemutatója
– felolvas a szerzô
15.00–16.00, Bartók II. terem: A „Mexikó rövid története” c. könyv bemutatója
15.30–16.30, Bach terem: Az Év Gyermekkönyve díj átadása
15.30–16.30, P 1-2 stand: Závada Pál
dedikálja „Milota” c. új regényét
16.30–18.30, Bartók terem: Születésnapi Irodalmi Szalon
Házigazda: Tarján Tamás
Vendégek: Albert Zsuzsa, Bárány Tamás, Bodnár György, Czakó Gábor, Fekete Gyula, Göncz Árpád, Györffy Miklós, Jókai Anna, Kertész Ákos, Kodolányi Gyula, Ladik Katalin, Lakatos István, Lator László, Nádas Péter, Pályi
András, Péntek Imre, Sánta Ferenc, Serfôzô Simon, Sumonyi Zoltán, Sütô
András, Szabó Magda, Szepesi Attila,
Tornai József, Varga Lajos Márton, Vasy Géza, Veress Miklós
17.00–18.00, Lehár terem: Könyvbemutató: Magyar badar
A „300 limerik” c. gyûjteményt bemutatja Várady Szabolcs

KIÁLLÍTÁSOK:
Bartók folyosó
Nádas Péter „Valamennyi fény”
Bartók terem
200 éve született Victor Hugo
121-es stand
Díjazott magyar illusztrátorok
és díjazott magyar gyermekkönyvek
122-es stand
Mûvészkönyvek 2002

További részletes információk
megtalálhatók az Interneten
a www.mkke.hu címen.

11.00–13.00, Lehár terem: Olasz és magyar kiadói kerekasztal
Házigazda: Osztovits Levente, az Európa Könyvkiadó igazgatója
Résztvevô olasz kiadók: Adelphi, Edizioni E/O, Einaudi, Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli, Rubbettino, Sellerio
Résztvevô magyar kiadók: Argumentum
Kiadó, Athenaeum 2000 Kiadó, Bencés
Kiadó, Enciklopédia Kiadó, Helikon Kiadó, Kairosz Kiadó, Magyar Almanach Kiadó, Móra Kiadó, Orpheusz Kiadó, Püski
Kiadó, Szent István Társulat, Bastei Kiadó
12.00–13.00, Bartók II. terem: Szlovénmagyar tükör
Magyar prózai antológia
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„Umberto kicsoda?”
E-mail-váltás Lawrence Norfolkkal

Lawrence Norfolk az idei Könyvfesztivál
díszvendége. Akik szeretik a szövevényes
nagyregényeket, bizonyára szerették az
angol szerzô eddig napvilágot látott mûveit is, A Lemprière-lexikont és A pápa
rinocéroszát. Az április közepén megjelenô új regény, a Vadkan képében szintén
több szálon futó cselekményt tár elénk, ezúttal azonban idôben is két külön, egymással csak gondolatiságában közös
részre osztható. A mitológiai kalüdóni
vadászat történetén alapuló elsô könyvben hárman gyôzik le az Artemisz istennô bosszúját megtestesítô vadkant. A
második könyv története idôben közelebb
esik, a 2. világháború évei alatt és a ’70es évek Párizsában, három németországi
zsidó fiatal sorsát követhetjük nyomon. A
szerzô a vele készített e-mail-interjúban
az új regényrôl is beszél.
– A Lemprière-lexikon és A pápa rinocérosza címû nagyregényei sikert arattak Magyarországon. A IX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelenô Vadkan
képében címû új kötete hasonlít-e valamiben
az elôzôekhez?
– A Vadkan képében bizonyos részeiben inkább A pápa rinocéroszához ha-
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sonlít, de valójában olyan területeket
érint, amelyekrôl elôzô könyveimben
nem esett szó. Olyan eseményekrôl
akartam írni, amelyek mindig kimaradnak a történelemkönyvekbôl – azzal a
történelemmel foglalkozom, mely nem
hagy maga után nyomokat. A könyv kiindulópontja az általam „hatos kérdés”nek nevezett kérdés, melyet bárki feltehet. Ez így hangzik: „Hat hónap, hat
hét, hat nap, hat óra és hat perccel ezelôtt csináltál valamit. Mi volt az?”
Soha, senki nem tudja a választ, pedig
részese volt az eseménynek. Az életünk
szinte minden történése feledésbe merül. A történelem nagy része is erre a
sorsra jut. A történészek nem férnek
hozzá az elveszett emlékekhez, és a mûvészeknek általában nincs kedvük hozzá. Megpróbáltam errôl regényt írni; ez
több dolog miatt nem volt könnyû feladat. Az egyik nehézség az volt, hogy az
eltûnt történelem nyomába csak térkép,
tanúk és más anyagok nélkül szegôdhetünk. A Vadkan képében történelmi regény ugyan, de a történelem helyén háromezer éves lyuk tátong.
– Regényeit olvasva több kritikusa Umberto Ecohoz hasonlította önt. Egyetért ezzel a
megállapítással?
– Ezt a kérdést kb. huszonhetedszer
1992-ben a francia televízió „Cercle de
Minuit” címû éjszakai mûsorában tették fel nekem. Úgy emlékszem, azt válaszoltam: „Umberto kicsoda?”. Talán
azért léphetett fel ez a sajnálatos memóriazavar, mert a Betty Blue címû film fôszereplôje, Beatrice Dalle mellett ültem.
– Néhány héttel ezelôtt Márai Sándorról
és regényének angliai sikerérôl beszélt egy kereskedelmi televízió hírmûsorában. Menynyire ismeri a magyar irodalmat?
– Ismerem Esterházy Péter és Nádas Péter mûveit. Mindkettôjüket nagyra becsülöm. Angolra nagyon kevés magyar
mûvet fordítanak le, ami egyaránt zavarba ejtô és dühítô, hiszen nem tudok

magyarul. Az angol nyelv egy nagy sziget, de mégiscsak sziget. Remélem,
hogy Márai sikerén felbuzdulva más
szerzôk mûveit is kiadják majd. Jó barátom, Tibor Fischer író nagy élvezettel
mesél nekem izgalmasnak tûnô könyvekrôl, majd rendre azzal fejezi be történeteit, hogy nincsenek angolra fordítva. Gyanítom, némelyiket maga találja ki…
– Több elismerésben (Somerset Maughamdíj, beválasztották a húsz legjobb negyven
év alatti brit író közé) részesítették már. Mit
jelent Önnek, hogy idén a Könyvfesztivál
díszvendége lehet?
– Nagy megtiszteltetés számomra, de
hogy mit jelent, azt (mint, ahogy azt
minden élménnyel kapcsolatban elmondhatjuk) nem tudom, míg túl nem
jutottunk rajta. Az 1970-es években valaki megkérdezte Csou Laj kínai forradalmártól, szerinte sikeres volt-e a francia forradalom. „Korai lenne válaszolni
erre a kérdésre” – mondta.
O. A.

LAWRENCE NORFOLK
HIVATALOS PROGRAMJA A FESZTIVÁLON
2002. április 18. csütörtök
15.00–16.00 (Bartók terem) Pódiumbeszélgetés Lawrence Norfolkkal, a Fesztivál
díszvendégével, a beszélgetôtárs Váradi Júlia.
18.00–19.00 (Bartók terem) Budapest Nagydíj átadása. A díjat Dr. Demszky Gábor fôpolgármester adja át Lawrence Norfolknak, laudációt tart Esterházy Péter.
2002. április 20. szombat
14.00–15.00 (Líra és Lant stand) Lawrence Norfolk dedikálja Vadkan képében címû
új regényét.
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Lipcse tavasszal
is olvas
Lipcse büszke. Büszke magára, a visszaszerzett hírnevére. És joggal teheti ezt. Négy
éve megújult a Könyvvásár, kiköltözött a science-fiction-os, mégis megnyugtatóan
átlátható szerkezetû üveggömbbe, a város szélére – ám a célirányos villamossal elérhetô közelségbe.
■ A lipcsei Könyvvásár régibb, nagyobb
múltú, mint a legnagyobbnak számító
frankfurti – de a több évszázados hagyományt a majd’ negyvenévnyi kényszerû
izoláltság visszavetette. Az utóbbi idôben
azonban, a különleges, futurista környezetbe költözvén, a „Lipcse olvas”-logo
alatt megújult, megerôsödött és önbizalomtól duzzadóvá lett ez a négynapos
könyvünnep.
Rendkívüli az elôkészület, a protokoll,
felfokozott a hangulat. A Gewandhaus,
ami számunkra a zene nemzetközi fellegvára, volt a megnyitó ceremónia helyszíne. Résztvevôi: természetesen Lipcse
polgármestere és a szász szabadállam miniszterelnöke, Wolfgang Tiefensee és a
leköszönô Kurt Biedenkopf, a német
kulturális miniszter, Julian Nida-Rümelin – és az est fôszónoka, Konrád
György: íróként és a Berlini Mûvészeti
Akadémia elnökeként is. A magyar-est
benyomást csak erôsítette, hogy a lipcsei
Mendelssohn Kamarazenekar az est mûsorára Kodály- és Bartók-mûveket választott. A Vásár fôtémája, a dél-kelet-európai problematika volt, a látóterünkbôl
idônként kiszakadó Balkán – s ehhez
szólt elgondolkodtatóan az identitás-, a
lakóhelyválasztás- és kulturális azonosságtudatról beszélô Konrád György.
Az újonnan alapított Német Könyvdíjat
elsôként Christa Wolf kapta – méghozzá
a Günter Grass által tervezett szobrot, egy
halat tartó kezet. Az Európai Megértésértdíjat idén a szerb Bora Cosic és a cseh
költô, Ludvik Kundera kapta.
Nem kizárólag a szakmáé a vásár. Mindvégig nyitva áll a civil közönség elôtt is.
Csütörtökön és pénteken például Németország számos iskolájából – s nemcsak a
közelben lévôkbôl – utaznak ide kiskamaszok és tinédzserek, hogy élô irodalomórán vagy egyénileg kidolgozott terv szerint látogassák meg a kiadók standjait s
vegyenek részt programokban. Merthogy
ezekbôl lélegzetelállító a gazdagság.
Nyolcszáz eseményt szerveztek, ezerkétszáz író részvételével. Természetesen
nem mindenki Le Carré, Semprun vagy
Susan Sontag – hogy csak az abszolút
sztárokat említsem –, de még így is imponáló az a figyelem, amely itt személyes,

elmélyültebb, s valóban az olvasói érdeklôdés által vezérelt. Ez is elsôsorban Lipcse vonzereje: emberközelibb, kevésbé
zaklatottan üzleties, valódi olvasók keresnek könyveket, érdeklôdnek – s a kiadók
is nyugodtabban keresnek partnereket.
Oliver Zille, a Vásár fôigazgatója is ezt
emelte ki: „kommunikatív vásárt szeretnénk, igazi párbeszédet” – nos, ez úgy tûnik, sikerült idén is.
Látva a rengeteg látogatót, a szegecsekkel kivert bôrruhás, fülbevalós fiatalokat
könyvekkel, prospektusokkal, vásárprogrammal a kezükben, több órán át képregényt rajzoló, papírt merítô, betût öntô
kicsiket, idôs hölgyeket kedvenc írójukat
üldözve: valami meleg, házias, boldog érzés járja át a kietlen sürgés-forgáshoz szokott vásári látogatót.
Különleges élmény volt, hogy a nálunk
szinte alig ismert ún. „Hörbuch” példátlan népszerûségét megtapasztalni, tucatnyi német hangzókönyv-kiadó standját
felkeresni. A népszerûségi listát Kundera:
A lét elviselhetetlen könnyûsége címû regénye vezeti, de meghallgatható autóvezetés, pihenés közben vagy a speciálisan a
német nyelvterületen rendkívül elterjedt
rádiójáték verzió formájában, CD- vagy
kazetta-felvételen az Evangélium éppúgy,
mint Stephen King regényei, a NotreDame-i toronyôr vagy Hesse, Bulgakov
vagy Nabokov. Az állandó rádiós jelenlét
keretében élô rádiójáték-felvételekre zúdult a tömeg – bár több televíziós csatorna is élô közvetítéseket rendezett a
négy nap alatt.
Ugyancsak nagy teret kapott a képregény,
a japán eredetû, sokszor vitatott színvonalú manga, s rendkívüli figyelem övezte a
képzômûvészetet, a mûvészkönyveket, a
papírmûvészeket, a grafikusokat, az illusztrátorokat. Külön kamarakiállítást rendezett Lugossy Mária német galériása is a magyar mûvésznô megrázó tóra-tekercs és
emlékmû-terv plasztikáinak.
A magyar stand kissé szerényen húzódott meg a mindig elegáns és nagyvonalú
lengyel, cseh vagy horvát nemzeti standok és egyéni kiállítók szomszédságában.
Mivel a kiemelt szereplô idén Oroszország volt, természetesen ôk kapták a megmutatkozásra a legtöbb lehetôséget, s elég
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invenciózusan éltek is vele – bár a Putyinábrázolások némileg túltengtek. Bármilyen kicsi volt a Magyar Kiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése által mûködtetett kiállítói terület, a Magvetô szerzôi –
mivel személyesen is jelen voltak – méltóképpen reprezentáltattak: Esterházy Péter, Darvasi László, Parti Nagy Lajos és
Földényi F. László friss és németre is lefordított munkái sok érdeklôdôt vonzottak. Ôk a vásár számos felolvasó-helyei
közül az Európa Café-ban olvastak mûveikbôl részleteket, a berlini Magyar Ház
igazgató-helyettese, Dr. Fehéri György és
a Berlinben élô író, Dalos György szíves
moderátori közremûködésével. A német
kulturális ösztöndíj birtokosaként olvasott fel Balla Zsófia németül nemrég
megjelent vers- és esszékötetébôl. A magyar írók tehát megfelelô módon és létszámban képviselték a kortárs literatúrát,
természetesen ez azért még nem a teljesség, nem a menedzselés optimuma.
Aminthogy a stand is nyilvánvalóan bôvíthetô, csinosítható lehet a jövôben, különösen akkor, ha komollyá válik a terv:
jövôre a Visegrádi Négyek kultúráját szeretnék a fókuszba állítani. Ugyanakkor a
legmeglepôbb kérdésekkel találkozhatott
a magyar stand kicsiny stábja is: vajon
van-e könyv Mátyás királyról, létezik-e új
regénye Salamon Pálnak, van-e biciklis
térkép Borsod-Abaúj-Zemplén megyérôl,
kiadták-e újra a Péter Hangszerországban
címû nagysikerû gyerekkönyvet... Érdeklôdésben, rokonszenvben nincs hiány, s a
lipcsei vásárok magyar igazgatósága is a
lehetô legnagyobb lelkesedéssel biztatta a
magyar könyveseket a bátrabb, magabiztosabb jelenlétre.
Reméljük, jövôre már csak rajtunk múlik, élünk-e ezzel a kivételes, fókuszált európai figyelemmel.
k. b.
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leti-Kárpátokban felfedeztem
egy fantasztikus mesemondó
bácsit, aki a felvétel után nem
sokkal halt meg. A kollektivizálás utáni generáció a korábbi
mondahagyomány
80–90 százalékát tudja még,
és három–négy jó beszédû
embertôl felgyûjthetô a helyi
mondavilág teljes horizontja.
Egy egész vidéket bejárni
rendkívül fáradságos és
hosszadalmas munka. Tornában, a Gyimesekben, Kalotaszegen, Szilágyságban, Zoborvidéken és Medvesalján végeztem ilyen gyûjtéseket.
– Tudjuk, hogy egyes személyek
és mondáik mélyen kötôdnek egyegy tájegységhez, mások az egész
magyar nyelvû területen ismertek.
Hol tart a kutatás a történeti személyiségekhez kapcsolódó monográfiák összeállításában?
– Az Osiris két éve adta ki a
Rákóczi fejedelem köré szövôdött mondák összefoglalását, történetesen az én szerkesztésemben. A Rákóczi-hagyományok országos tekintetben is kiemelkedôk. Vaján
Molnár Mátyás vezetésével a
’60-as években általános iskolások segítettek abban, hogy a
még élô Rákóczi-szövegeket
összegyûjtsék. A 3000 szöveget Ferenczi Imre gondozta és
készült egy átfogó Rákóczimonográfiára. Késôbb jómagam is kísérletet tettem erre,
ahogyan a Szent Lászlóhoz és
Szent Istvánhoz kapcsolódó
történeti mondákat is áttekintettem és értelmezô monográfiába gyûjtöttem az ország
egész területérôl. Erdélyben
Báthory Endre személyéhez
fûzôdik még említésre méltó
mondahagyomány. A magyar
vonatkozású halhatatlan és
visszatérô hôsök mindegyikérôl szó esik a tanulmányomban. Durván fél tucat személyiség van, akik meghatározó
és markáns szerepet töltenek
be a népi mondákban.
– Vannak-e sajátosan magyar
vonatkozások mondahôseinknél?
– A könyvemben három típust igyekeztem elkülöníteni:
az egyik az ókori görög tradícióból származott le hozzánk,
és a nehéz helyzetben megjelenô és segítô szent képzetét
mutatja (pl. Szent László). A
másik a nyugat-európai népek
és mitológiák sajátja és az elô-

Attilától
Rudolf királyfiig
Mitológia helyett történeti mondák
hôseivel emlékezünk a múltra
■ Attila, Csaba, Szent István,
Szent László, IV. Béla, Mátyás,
a Báthoriak, Rákóczi, II. József,
Kossuth, Petôfi és Rudolf a magyar történelmi panteon legfôbb
szereplôi. Legalábbis a népi mondákban. A róluk szóló történetek
még ma is élôk és gyûjthetôk. Magyar Zoltán, az MTA Néprajzi
Kutatóintézetének munkatársa jó
évtizede búvárkodik történeti
mondakincsünkben. Nemrég az
Akadémiai Kiadónál Halhatatlan és visszatérô hôsök címmel
jelent meg a magyar történelemi
mondák legnevezetesebb alakjait
értelmezô munkája. Az Osirisnál
a múlt évben indult Magyar
Népköltészet Tára címû sorozatnak szintén ô a szerkesztôje. A sorozat elsô darabja saját Torna
megyei gyûjtésének összefoglalása
volt.
– A Torna megyei kötet a
történeti Magyarország legkisebb vármegyéje mondaanyagának a teljes keresztmetszetét
megadja. 1650 monda található benne – a korábbi legnagyobbnak mondott gyûjtemények is csak 4-500 mondát
foglaltak magukba – zömében olyanok, melyeket gyûjteni lehet, hiszen ezen a vidéken mind a mai napig élô a
folklórhagyomány. A mondagyûjtés szempontjából ez a terület fehér foltnak számított.
– Meglehetôsen sokáig fehér foltnak számított az ország jelentôs része. Meddig tekint vissza a kutatás és miért nem volt kedvelt terület
a történeti mondák gondozása?
– A történeti mondák iránti
érdeklôdés úgy kétszáz évre
tekint vissza. A nemzeti kultúra iránti érdeklôdéssel
együtt alakult ki a 19. század
elején. Elôbb irodalmárok
foglalkoztak vele, mint Garay
János vagy Tompa Mihály,
akik még átdolgozva közölték
ôket. Az elsô gyûjtések után
azonban egyfajta dezillúzió
vett erôt az elôdökön, hiszen
ôk a némethez hasonló magyar mitológiát és mítoszokat
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kerestek, de ilyet nem találtak.
Ebbôl tévesen azt a következtetést vonták le, hogy a magyarságnak nincs számottevô
történeti hagyománya. A kutatás fôsodrába csak a 20. század elsô harmadától került be
ismét. Szendrey Zsigmond kísérelte meg elôször, hogy átfogó történeti katalógust készítsen a történeti mondákból, munkája sok szempontból elavult, mégis alapmû. A
területi leírások közül sokat
hivatkoznak Balassa Iván karcsai mondagyûjtésére, mely
elsô volt az egy falu teljes
mondaanyagát vizsgáló, recens gyûjtések sorában. Néhány további jelentôs mondagyûjtemény is született:
Szabó Lajos Taktaszadán,
Dobos Ilona Bodrogkeresztúron és Tarcalon végzett hasonló munkát. Az egy vidéket
vagy régiót átfogó kötetek közül az én Torna megyei kötetem az elsô. Ezt követte az
Osiris sorozatában Raffay Judit: A mesélô ember címû
könyve, mely egy bácskai mesemondó teljes repertoárját
adja közre. A Magyar Népköltészet Tára sorozat folytatásaként lát majd napvilágot Keszeg Vilmos aranyosszéki
népköltési gyûjteménye, Pozsony Ferenc Kántáló énekek
Erdélyben és Moldvában c.
munkája, Tánczos Vilmos
moldvai csángó legendákból
állít össze kötetet, valamint
jómagam is dolgozom újabb
táji mondagyûjteményeken.
Mint említettem, a történeti
mondákat még ma is lehet
gyûjteni, bár az a bizonyos
folklorisztikai közhely velük
kapcsolatban is elmondható,
hogy a 24. órában vagyunk, és
egyes mûfajok, mint a ballada, vagy a mese már végképp eltûntek. Egészen kivételes, hogy a mondagyûjtés
során véletlenül ráakadtam a
Gömör-Tornai karsztvidék
balladaanyagára, illetve a Ke-
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zôvel ellentétben passzív hôstípus. A legendás hôs meghal,
egy hegy belsejébe húzódik
vissza, hogy alkalmas idôben
visszatérjen és megmentse a
népét. A harmadik típus sajátosan magyar, analógiája csak
a belsô-ázsiai népeknél található. Jobb híján égi lovasnak
neveztem el, legjellegzetesebb
szöveghagyománya a Csabamonda. Itt a hôs és felmentô
serege a csillagos égbôl érkezik, hogy elûzze az ellenséget.
– Ferenczi Imre szerint a magyar mondaanyagban a tragikus
események a nyugat-európainál
nagyobb súllyal vannak jelen.
– Valószínûleg igaza van. A
történelmünk errôl szólt, a
történeti emlékezet ezeket az
eseményeket jegyzete meg. A
magyar történelem derûsebb
szakaszai oly messze vannak,
hogy nem, vagy teljesen átalakulva élnek tovább a népi tudatban. Így a Mátyás-hagyománykör mondái átalakulásuk
után Rudolf köré szervezôdtek. Bár épp Mátyás esetében
nem ritka az optimista, sôt
anekdotikus beállítás.
– Idôben a jelenhez közeledve a
mondahôsök tevékenységébôl egyre
inkább eltûnik a csodaszerûség és
természetfeletti jelleg. Az utolsó
„jegyzett” hôsnek Rudolfot tartják. Születnek-e ma mondahôsök?
– Kétségtelenül alakulnak,
például léteznek ’56-os történeti mondák, melyeket Bosnyák Sándor kollégám gyûjt
kötetbe. Sok történet van,
amelyek elsô látásra igaz történetnek tûnnek, de megcsillan
bennük a sokszázados mondai
motívumkincs egy-egy darabja. A magyar hagyomány valóban Rudolfot tekinti az utolsó
mondai hôsnek. De halhatatlan és visszavárt hôsök ma is
formálódnak, elég, ha két
nemzetközi „mondahôsre”,
Elvis Presleyre vagy Jim Morrisonra utalok. Az univerzális
képzetek – nem meglepô módon – tovább élnek, akkor is,
amikor a világunk már nem
feltétlenül csodaváró.
Magyar Zoltán:
Halhatatlan és visszatérô hôsök
Akadémiai Kiadó
Torna megyei népmondák
Osiris Kiadó
Szénási Zsófia

RÉSZLET

Füst Milán
összegyûjtött levelei
„Vajmi ritka dolog az, ha valakit intim közleményei jobban jellemeznek, mint a mûvei. […] De egész más az eset, ha az író leveleiben vagy naplójában éppolyan vagy hasonló jó mûvésznek
bizonyul, mint egyéb mûveiben. Ha leveleit vagy naplóját mûfajjá nemesíti. S magam én épp erre törekedtem” – írta Füst Milán. A Teljes Napló 1999-es megjelenésével a magyar irodalom
egyik legnagyobb legendája öltött testet, s vált mindenki által
hozzáférhetôvé, értelmezhetôvé. Füst rejtett biográfiája talán feltárul leveleinek közreadásával.

MENZER REZSÔNEK
Budapest, 1948., július 28.
Drága fiam!
Az a nap, amelytôl annyira
féltem, azzal kezdôdött, hogy
reggel 8-kor hozták ajándékodat: a vadonatúj, remek felöltôt. S ez egy kicsit fájt is, mert
nem újat kértem. Ha jól ismernél, tudhatnád, hogy nyílván
szegénységembôl származóan
van egy furcsa tulajdonságom:
én annak örülök jobban, ha
magam én olyasmibôl csinálok remeket, amire más azt
mondja: – ez már nem igen
használható. Mintapédányom
e tekintetben a Te átmeneti
kabátod, amely el volt kopva:
elôl a volántól, de az ujjainak
a vége is, a gomblyukai, a zsebei – s most nézd meg, micsoda remek kabát lett abból.
Mindenki megcsodálja még
ma is. Holló Géza el akarta
cserélni egy vadonatúj idevalósival. Egyszóval: nagyon
büszke vagyok erre a remekszép felöltôre, csak attól félek,

kicsit drága lehetett s ezt nem
szeretem. Nem jól birom, ha a
hozzám tartozók ilyen vacak
öregemberre költik a drága
pénzüket, – a fiatalságnak kell,
annak jó a pénz, nem nekem.
Ezt a kis idômet egy viseltes
kabát is jól kitartotta volna,
édes Fiam. […]
Fiatalkoromban
nagyon
vágytam olyan cigarettatárcára, amely pattanjon, ha becsukják és bôrbôl legyen.
Kaptam ugyan végre egy cigarettatárcát, de az szalmából
való volt s olyan egymásra tolós. S épp aznap mikor ezt
kaptam, azt mondja nékem
egy Brázay nevû ember: – jaj
de tetszik nekem ez a tárca,
nem cserélné el az enyémmel? (Volt a szalmára varrva
egy bôrbôl való Wagner Richárd-dombormû, az tetszett
néki annyira.) S azzal ide ad
egy csattanós cigarettatárcát.
Nosza, mégiscsak megvan tehát, – gondoltam én s nagyon
meg voltam néhány órára elégedve az életemmel. Csakhogy a harmadik órában azt
mondja nékem Osvát Ernô: –
de szép cigarettatárcád van,
hol szerezted? – Elmondom
neki s azt kérdezem: – tetszik
neked? akkor a tied. – S az
öregúr rámnézett értô szemeivel és elfogadta. […] S ugyanez történt aztán […] nagyobb
dolgokban is: Peterdiért elzálogítottam az apám brilliáns
gyûrûjét, amit a magam kedvéért sose tettem, pedig magam is a legnagyobb bajban
voltam éppen akkor. Kassákért odaadtam kilenc hónapi

fegyelmi eljárás, felfüggesztés
(kommün-ügyek) utáni fizetésemet, avégbôl, hogy Bécsbe
szöktessék és akkor, mikor nálam azon a télen még egyszer
se volt fûtve. – Osvátnak mindig odaadtam Lloyd-Bankbéli
fizetésem felét és így tovább.
Igaz, hogy rosszúl is jártam
mindezekkel, de mégse bánom, hogy így történt. Ma
már nyílván nem tenném, –
viszont ér-e az olyan élet valamit, amely azzal a sivár tudással kezdôdik, amely ma bennem van? Nem azok-e a rossz
emberek, akik így is kezdik?[…]
Drága, kedves, egyetlen
Fiam, engem nagy meglepetés
ért ezen a napon, – illetve
nem is így kell kezdenem. Boszúság ért mindenekelôtt, mivelhogy én nem szeretem a virágokat. (A tökéletességük is
meg a gyors pusztulásuk is
rendkívül lever. De továbbá:
nem szeretem én azt, ami
csak szép. S minden, ami a virágban van, arra megy ki,
hogy szép legyen. A nôkben
is mindig utáltam ezt, ha ilyenek voltak.) – Egyszóval:
annyi virágot hoztak nekem,
mintha máris a ravatalomon
feküdnék. […] Rendkívül
bosszankodtam! Mert kell nekem virág? Mire van szükségem? Semmire a világon. Egy
kuckó kell nekem, ahol fekhessem is dolgozhassam is,
koszt, cigaretta, feketekávé – s
mindez van nekem most már
újra, – mire van tehát szükségem? Gatyám is van most már
elegendô. Milyen ajándékot
akarok tehát? – kérdezte tôlem Erzsikém? Semmifélét, –
ugattam én minden erômmel.
– Egy öreg embernek már
tisztában kell lennie azzal,
hogy mire van szüksége, – nekem pedig se utazásra nincs
szükségem, – se orfeum nem
kell, se hangverseny, se szinielôadás, se rádió, se társaság, se
tárlat, – virág kell a legkevésbbé, – ordítottam. – Másolópapír kell az írógéphez, meg
írógépszalag, – ordítottam.
(Egy remek, német írógépet
már kaptam Erzsikétôl, kéz
alatt szerezte így meg úgy, alig
kerûlt valamibe.) – Már töltôtollam is van igen jó, ami a
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legnagyobb
nélkülözésem
volt, de végre beszereztünk
egy pálinkamérésben egyet
így meg úgy. – Egy automobilt vegyetek, – ordítottam, –
és tartsatok hozzá soffôrt,
mert az viszont a beteg lábaimnak nagyon kéne.[...]
Megint egyszóval: virág és
virág és látogatók és telefon és
táviratok […] nagyon féltem
tôle s íme, micsoda meglepetés ért engem életem vége felé!
Mert ez az ünnepség gyönyörû lett, Rezsô. Weiner
Leó, aki ott volt, felhívott
utóbb telefonon s ez az Öreg
Hal, aki már oly közönyösen
uszkál e világi vizekben, nem
gyôzött rajongani érte, egy félóráig magyarázta nékem, hogy
mennyire megrázta ôt ez az
estély. Többek közt ezt is
mondta: – „életem egyik legnagyobb élménye volt, olyan
volt ez, mintha egy hasonlíthatatlan hangversenyen lettem volna. Az ilyesmi csupa
kûlsôség szokott lenni s ez
csupa bensôség volt.” – S magam is így éreztem. Mert
olyan volt ez, mintha szivek
áradnának felém, – az érzésem
az volt, hogy tehát, úgy látszik, mégsem éltem hiába. S
ez mégiscsak nagy szó, sose
hittem volna, hogy lesz életemben még olyan pillanatom
is, amely végleges nihilizmusomnak ennyire ellentmond.
Olybá tûnt, mintha az emberek arra kérnének tekintetükkel, hogy éljek még egy kicsit
a kedvükért, mert ôk ennek
örûlnek. Megpróbálom tehát,
amennyire rajtam múlik, megpróbálok eleget tenni ennek
az óhajnak, elmegyek hát pihenni kicsit, ha ugyan egyáltalán lehetséges számomra az
ilyesmi. Muszáj volna pihennem e rengeteg munka után,
csak attól félek, nem fog
menni, mert nem tudom,
hogy kell: pihenni én sose
tudtam.
És most ölellek, csókollak
Benneteket egész szivemmel!
(Lonját külön!)
F. M.
A Füst Milán-életmûsorozat
újabb darabja az Ünnepi Könyvhéten jelenik meg a Fekete Sas Kiadó gondozásában.
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„Mert a búcsú
– a játék vége –
szép is lehet”
Beszélgetés Varga Domokossal

– Kezdjük e beszélgetést azzal, hogy
szerintem Dombi bácsi számára a
magyar történeti hagyomány, ide
értve a rokon népek iránti érdeklôdést is, felmenôinek a tiszteletre
méltó ténykedése, nagyon fontos eszmélése óta. És mintha kálvinista
ôseinek a hitében alapvetônek számító predesztináció érvényesült
volna pályáján: ha viszonylag késôn indulva is, ennek okáról szintén
lesz szó, mégiscsak literátus, alkotó
ember lett Önbôl, bár a sors így
vagy úgy másfelé terelgette olykor.
– Családom történetének
összefonódása a magyar történelemmel a 17. századtól mutatható ki. Apám protestáns
családja a katolikus császártól,
II. Ferdinándtól kapott nemességet és nemesi birtokot: a
megnemesített ôs végvári vitéz
volt, akinek az utódai nem gazdálkodtak, inkább kitanultak,
„latinerek” lettek, ügyvédek, tanárok, papok stb. Részt vettek
az erdélyi reformmozgalomban, a 48-49-es szabadságharcban, a kiegyezést elôkészítô országgyûlésben ott ült egyik
dédapám, a költôként ismert
református püspök, Szász Károly, akinek ma is élvezhetô
fordítása a Nibelungenlied. Érdemes kézbe venni kétkötetes
nagy mûvét, A világirodalom
nagy eposzait is. Vargha Gyula
nagyapám – ô még h-val írta a
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nevét – jeles költô volt, akit a
Magyar Tudományos Akadémia másodelnökének is megválasztottak. A Magay család,
amelybôl édesanyám származott, szintén a Dunántúlról
ágazott el Kunszentmiklósra.
Édesanyám sok szép szava címû
könyvemben sok minden olvasható róluk, ahogy édesanyám örökül hagyta az utókorra. Élô rokonaim közül, a
témánál maradva, hadd említsem meg, hogy unokatestvérem Mészöly Dezsô, a kiváló
költô-mûfordító-dramaturg.
– Tradicionálisan sokgyerekes
családból származott. Önök heten
voltak testvérek, akik közül többen
országosan ismert személyisségé
váltak. Nyilván otthonról hozták a
kultúra, az irodalom és a tudomány iránti érdeklôdést?
– Az ember csak idôvel tudja
igazán fölmérni, milyen teli tarisznyával indul neki az életnek.
Teljesen szabadon böngésztünk apám gyönyörû könyvtárában. Nagyon erôs igényként
élt bennünk, hogy enciklopédikus mûveltséget szerezzünk, és
megpróbáljuk ezt a világlátást
közkinccsé tenni, elsôsorban
persze írásban. Idôsebbik
bátyám, Tamás, matematikus,
Balázs bátyám irodalomtörténész, nyelvész és tévé-személyiség volt. Egyik öcsémnek kitûnô hangja és zenei érzéke
volt, kár, hogy szerencsétlenül
alakult az élete. Másik öcsém
elég hamar rátalált a számítógépes nyelvészetre. Ida húgom végigtanított negyven évet, Éva
néném élete munkában és négy
gyerek felnevelésében telt el.
– Ön Sopronban az erdômérnöki
karon szerzett diplomát, 1945 után
mégis újságíró-lapszerkesztô lett, illetve a Rádiónál dolgozott, nem lett
tanár, ám mégis tanított, a könyveivel tudniillik.
– Tanári oklevelem nem volt,
nem taníthattam, írni viszont
írhattam. Engem világéletem-

ben csak a pedagógia érdekelt
igazán. A könyveim jórészt pedagógiai jellegûek. Ha egyáltalán szükséges valamiféle sorrendet felállítani, hiszem és vallom, hogy én inkább vagyok
pedagógus, mint író. Elsôsorban mindig pedagógiai szándékok, törekvések fûtöttek, amikor egyik vagy másik vagy harmadik könyvemhez hozzákezdtem.
– 1964-ben jelent meg elsô regénye, amely erdészkörnyezetben játszódik, de addig egy nagy megpróbáltatáson kellett átmennie.
– 1957 januárjában letartóztattak és a forradalomban való
részvételem miatt, bár csak
amolyan mellékhadszíntereken
tevékenykedtem, két évre ítéltek. A börtönben váltam igazi
íróvá, a Kisfogházban írtam a
Kutyafülûek legtöbb darabját.
Szabadulásom után jól jött a
diploma, a Budapesti Erdôgazdaságnál kaptam állást, erdészként szerzett élményeimbôl írtam elsô könyvemet. Aztán
1966-ban, négyéves hányódás
után, megjelent a Kutyafülûek,
6000 példányban, és néhány
hét alatt elfogyott. Majd „átigazoltam” a Móra Kiadóhoz,
ahol folyamatosan elláttak megbízásokkal, késôbb én álltam
elô regény-, esszé- vagy egyéb
terveimmel.
– A Kutyafülûek éppen most jelent meg a 6. kiadásban, nemzedékek nôttek fel rajta. Nyugodtan nevezhetjük tehát bestsellernek, még
inkább idôtállónak. A „nevelési
széppróza” sajátos mûfajában követte ezt a mûvét a Kamaszkrónika, a Kölyökkóstolgató, a Tisztelt
családom,-od, -ja…, és ide sorolható a Fiúkfalva címû szociografikus regénye is. Írt több mint fél tucat
ismeretterjesztô könyvet, illetve
esszékötetet (pl. Ôs napkelet, Európa születése, Vér és arany – Ég és
föld, A világ kereke – Finn testvéreink), életrajzi regényt (Hermann
Ottó), szociográfiát ( Vizek könyve,
Aranyhomok), tankönyvet. Március 15-én Kossuth-díjjal tüntették
ki. Van ez olyan fontos, mint az olvasók szeretete ?
– Én nem választanám szét, s
még kevésbé állítanám szembe
ezt a kettôt. Valóban, az én
könyveimet sokan szeretik, nagyon sok család könyvtárában
van belôlük, s fiatalabb és idôsebb olvasóim is bôven akadnak, hiszen a legtöbb munkám
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különbözô nemzedékekhez tartozókhoz is szól, a szívükhöz és
az eszükhöz egyaránt. De azt
hiszem, hogy épp ezért kaptam
meg ezt a kitüntetést: alapjában
véve mindig szépprózát írtam,
de sokféle témáról, sokféle mûfajban, s nemcsak gyönyörködtettem, hanem önmagunk és a
kerek világ megismerésére ösztönözve azokat, akik kezükbe
vették írásaimat.
– Válogatott mûveinek sorában
néhány hete látott napvilágot Víg
játék – végjáték címû kötete, amelyet „búcsúkötetnek” nevez. Ez a
rövid írásokat, interjúkat és meglepetésre verseket is tartalmazó
könyv tartalmában végletes: a játékosan vidám elsô fejezetek (A
Lyukasóra játszóterén, Rímfaragóban) után a végsô számadásként sztoikus nyugalmat példáz.
Ugye találkozik olvasóival a Tavaszi Könyvfesztiválon, akik dedikálásra és a születésnaposok
„bulijára” várják, lévén 80 éves
az idén?
– Sztoikusnak nem mondanám magam. A könyv utolsó
ciklusa a Hit és halál címet kapta. Életem már a végjáték vége
felé tart: halálos betegség hozza
mindennap közelebb a búcsú
pillanatát, de ennek a pillanatnak nagyon nyugodtan nézek
elébe, azzal a hittel, amely egész
életemet végigkísérte. Számot
vetettem magammal, és csak azt
mondhatom: nem maradt nekem semmivel sem adós ez a
földi világ, s én sem maradtam
adósa semmivel. Jó így mennem el. A Könyvfesztivál résztvevôit pedig szívbôl üdvözlöm,
de én magam, sajnos, már nem
lehetek közöttük.
Csokonai Attila

Türelmes cég a Libri
„Konkurens” bolt nyitásától
sem riadnak vissza
A Libri újabb meglepetéssel rukkolt elô a közelmúltban: uralja
immár a Skála és Centrum áruházak könyvkereskedéseit, megnyitotta a Könyvpalotát, a Mammutban egy ezer négyzetméteres üzletet, most pedig az Árkád üzletközpontban egyszerre két
boltjában várja a vásárlóközönséget.
– Az Árkád üzletközpont kereskedelmi szempontból kitûnô helyen van – mondja
Dietrich Tamás, a könyvkereskedô cég igazgatója. – A városnak azon a részén nincsen
más bevásárlóközpont és hipermarkettel sem ellátott az a
terület. A XIV., XVI., XVII. kerületben eddig egyedül a Sugár
volt olyan hely, ahol többfajta
üzletben lehetett vásárolni. Pedig szerintem ez Budapest legforgalmasabb csomópontja, átszállóhely, metró-, hév-, villamos-, buszvégállomás. Az emberek kénytelen-kelletlen megszakítják az útjukat, s ezért ott
vásárolnak. Megítélésünk alapján jó eséllyel lehet az Árkádban könyvkereskedést mûködtetni. A nagy boltra az üzletközpont tulajdonosai beszéltek rá minket, úgy gondolták,
hogy a Mammut-belihez hasonlót náluk is ki tudunk alakítani. Két könyvesboltot terveztek a bevásárlócentrumba, s az
alku során arra jutottunk, hogy
mindkettô legyen a mienk.
– Így az egy cégen belüli két bolt
gyakorlatilag egymás konkurense
lett. Hogyan osztották meg közöttük a feladatot?
– A nagy könyvesboltban
minden megtalálható, a kicsiben pedig a gyorsan fogyó kötetek, amelyekért csak beszaladnak a vevôk az Árkád üzletházba, vagy gyorsan vesznek
valamit, s amikor elhagyják az
épületet, utolsó pillanatban
még eszükbe jut, hogy ja, még
veszünk egy könyvet is. A kis
boltban minden kötetet „tükörrel” mutatunk be, vagyis a
borítólapját tesszük láthatóvá.
– Mi a véleménye, miként
aránylik majd egymáshoz a két
bolt forgalma?

– Nagyjából egyenes arányban lesz a könyvkínálatot bemutató területtel. A fölsô
részbôl a tér 15–20 százalékát
elveszi az Internet kávézó, így
ezer négyzetméteres üzlet marad, a lenti bolt pedig 250
négyzetméteres, ez az egy a
négyhez arány nagyjából
mérvadó lesz, az elsô hetek
forgalma is ezt támasztja alá.
Internet kávézót elôször a
Könyvpalotában nyitottunk
szerényen tíz géppel, majd a
Mammut-beli 1450 négyzetméteres boltban már negyvennyolc internetes masinát
helyeztünk el. Ekkora park
várja az érdeklôdôket az Árkádban is.
– Jutányos áron férhetnek hozzá
a látogatók ehhez a technikai lehetôséghez?
– Kereskedelmi cégnél nincs
ennél olcsóbb kínálat: négyszáz forint óránként. Általában jellemzôbb az óránkénti
700–800 forint. Néhol olcsóbb ennél az internetezés,
de ez csak speciális helyeken
fordul elô, mint például a
Francia Intézetben, ahol megengedhetik maguknak, hogy
ingyenesen kínálják a szolgáltatást. Mi arra vagyunk büszkék, hogy a Mammutban levô
internet kávézónkat a HVG,
amely mértékadó lap, a legjobbnak minôsítette.
– Mitôl lesz jó egy ilyen hely, a
kávé erôsségétôl vagy a számítógépek minôségétôl?
– Attól, hogy milyen a külleme, hogyan érzi benne magát az ember, milyenek a szolgáltatások, milyen gyorsan
megy az adatletöltés, a színes
nyomtatás, a lemezre mentés,
mert mindezeket a lehetôségeket kínáljuk.

– Önök jobb helyzetben vannak
a könyvtárakhoz képest, amelyek
több helyütt ugyancsak bevezették ezt a szolgáltatást?
– Más a feladatunk, ettôl
összehasonlíthatatlan a dolog. Mi kereskedôk vagyunk
egy bevásárlóközpontban, az
a feladatunk, hogy becsalogassuk a vevôt, a könyvtárban pedig információ-kiegészítés a cél.
– Összesen hány boltjuk van?
– Huszonhat üzletet mûködtetünk kilencezer-nyolcszáz
négyzetméter alapterületen.
– Akadnak szakosodott üzleteik?
– Van mezôgazdasági, valamint közgazdasági és jogi,
továbbá orvosi szakkönyveket kínáló boltunk, s néhol
például az idegen nyelvû
könyvkínálat gazdagabb az
átlagosnál.
– Kereskedelmi központként Budapestet részesítik elônyben, vagy
vidéken is hasonlóképpen terjeszkednek?
– Huszonöt boltunk van a
fôvárosban és egy vidéken,
Kecskeméten, de a Skála és
Centrum áruházakban tizenhat helyen mi üzemeltetjük a
könyvosztályt.
– Ezek szerint optimisták a
könyvkereskedelem jövôjét illetôen?
– A könyvszakmára is jó hatással van a reálbérnövekmény. A könyvforgalom tavaly tizennyolc százalékkal
emelkedett az elôzô esztendeihez képest.
– Ebben, ugye, benne van a
könyvárak emelkedése is?
– Természetesen, de azt nehéz megbecsülni, hogy menynyivel emelkedtek a könyvárak, mert mindig új könyvek
jelennek meg, ha azonos is a
cím, különbözik a papír vagy
a borító minôsége. Itt nem
hasonlítható úgy, mint a kenyérnél vagy a tejnél, az árnövekmény.
– Az életszínvonal emelkedését
említette az elôbb. Ön tényleg bíztató jeleket tapasztal a mindennapi életben?
– A reálbérnövekmény létét
senki sem kérdôjelezi meg,
legföljebb csak azt, hogy ez
csupán egy választási év jelensége-e, vagy hosszabb távon is fenntartható. A makrogazdaságról nem mernék
nyilatkozni, de az mindenesetre látható, hogy a magyar
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bérek olyan alacsony szinten
vannak, ami elôrevetíti: csak
felfelé történô mozgás jöhet
számításba, kiváltképp, ha az
Európa Unióba törekszünk.
Ausztriához képest huszonöt
százaléknál tartunk, márpedig az ott végzett munka
nem különbözik a magyarországitól.
– Milyenek a könyvárak az Európa Unióban?
– A frissen megjelent új kötetek ára 25 euro körüli, ez
6200–6300 forintot jelent.
Magyarországon ennek a
könyvnek a fordítását két-háromezer forintos áron kínáljuk. Akár az autót, akár a tévét, akár a ruházati cikkeket
vesszük alapul, mindegyiket
az itthoninál olcsóbban lehet
külföldön megvásárolni. A
könyv ára Magyarországon
nagyon elmaradt a világpiaci
árszínvonaltól. A könyvvásárlás elhalasztható szükséglet, az
emberek akkor veszik meg az
olvasnivalót, amikor marad rá
elég pénzük.
– Ilyen körülmények között hogyan tud fennmaradni a könyvszakma?
– Minimális a nyeresége,
csak az adja magát ilyen foglalatosságra, akinek van türelme
kivárni a fellendülést.
– A Libri tehát nagyon türelmes cég.
– Igen, mi fokozatosan terjeszkedünk nyolc éve, amióta
a Capital Rt. a tulajdonos. Üzleteinket 1996-ban kezdtük
szaporítani, illetve lecserélni a
kicsiket egyre nagyobbakra.
Számos tervünk van, azt hiszem, hogy sok boltot fogunk
még nyitni.
M. Zs.
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Ôsnyomtatványoktól
színlapokig
A nemzeti könyvtár kincsei
■ „A magyar nemzeti könyvtár megalapításának gondolata
a nemzeti tudóstársaság, egy
tudományos akadémia megalapításának szándékával párhuzamosan alakult ki. Nemzeti uralkodó hiányában ezt a
feladatot természetszerûen
vállalták fel magyar arisztokrata családok” – írja dr. Monok
István az OSZK fôigazgatója
Kincsek a nemzet könyvtárából
címû album elôszavában.
Gróf Széchényi Ferenc
(1754–1820), az ország egyik
leggazdagabb fôura 1802-ben
felajánlotta könyvtárát egy
nemzeti könyvtár alapítására.
Miután elnyerte az uralkodói
engedélyt, a könyvtárat a következô év ôszétôl a közönség
szolgálatára bocsátották. Az
alapító fôrend halálakor több
mint 20 000 dokumentumot,
köztük 6000 térképet ôrzött a
bibliotéka. Az ô példáját követve több arisztokrata, tudós
és mérnök adományozott jelentôs
könyvmennyiséget,
kéziratokat és térképeket a
gyarapodó gyûjteménynek. A
könyvtár egésze természetesen
hungaricumcentrikus.
A Széchényi Országos
Könyvtár (kezdetben hivatalosan így nevezték) a Nemzeti
Múzeum keretében mûködött, a két intézmény közös
története 1949-ig tartott, a
könyvtár ekkor önállóvá vált.
1846-ban kaptak a gyûjtemények otthont a Polláck Mihály
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tervezte Múzeum körúti épületben. Az Országos Széchényi Könyvtár 1985-ben foglalta el mostani helyét a Budavári Palotában.
A nemzeti könyvtár megalapításának 200. évfordulójára
megjelenô gyönyörû kiadvány
az OSZK és a Magyar Könyvklub közös munkájának kézzelfogható eredménye. Ambrus Éva kiadóvezetôt kérdeztem a kötet megszületésérôl,
tartalmáról és alkotóiról.
– Tavaly kötöttünk szerzôdést az Országos Széchényi
Könyvtárral, hogy közösen jelentetjük meg a gyûjteményeket bemutató nagy, színes albumot. A fotókat Hapák József
készítette, az elmúlt augusztustól idén januárig olyan
könyv- vagy kézirat-ritkaságokat fotózhatott, amikhez nem
fért hozzá fotós az utóbbi ötven évben. Ebbôl a fotóanyagból állítottuk össze a
könyvet. Annyira fantasztikus
a gyûjtemény, hogy végül is a
tervezett 170 oldalas helyett
420 oldalas könyv lesz, amelyben kb. 500 fotó van, képaláírással. Ebben a mûben,
amelynek tervezôje Kiss Ilona,
a látvány, a kép a lényeges. A
szöveg viszonylag kevés, az
egyes gyûjteményeket röviden
bemutató írásokat a gyûjtemények „gazdáitól” (Velenczei
Katalin, Karsay Orsolya, Földesi
Ferenc, Plihál Katalin, Szônyiné
Szezô Katalin, Kelemen Éva,

Belitska-Scholtz Hedvig, Cseh
Mária, R. Kutor Beáta) kaptuk.
Az egészet a fôigazgató, dr.
Monok István gondolta ki, ô
állította össze a kötetet, ô írta
hozzá a bevezetôt. A könyv
szerkezete egyszerû: bemutatja a Kézirattárat, a Régi
Nyomtatványok Tárát, a Zenemûtárat, a Térképtárat, a
Kisnyomtatványtárat és a
Színháztörténeti Tárat. Mindenhonnan a legértékesebb
darabokat kiválogatva. Kiadványunk a nagyközönségnek
szól elsôsorban, a szakmai érdeklôdôk kíváncsiságát a kötet végén található képjegyzék
keltheti fel. Debrecenben az
Alföldi Nyomdában készül a
könyv. A nyomdai kivitelezés
méltó a célkitûzéshez, nagyon
jó minôségû a könyv papírja,
jó néhány színes kép elôtt lesz
pergamen. A kötetet lapozgatva kitûnik, hogy nagyon izgalmas könyvtörténeti mû
lesz, majdnem ezer év publicitásnak szánt írásos anyagát
láthatjuk, a Pray-kódexben
megôrzött elsô összefüggô
szövegemlékünket, a Halotti
Beszédet, a kódexirodalom
legjelentôsebb emlékét, a Képes Krónikát, a magyar irodalom elsô fennmaradt lírai emlékét, az Ómagyar Mária-siralmat, az 1985-ben felfedezett

ún. Budapesti Töredéket.
Képletesen a 13. századból indulunk el, a gyönyörûséges
kézírásos kódexektôl, a miniatúrákkal és iniciálékkal díszített krónikáktól. Aztán egyszer csak elérkezünk a török
hódoltság idejébe, amikor a
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nyomdák szegények voltak, a
kiadványok fekete-fehérek,
bár mai szemmel nézve remek
egy 16. századi, reformáció
korabeli Biblia, históriás
könyv vagy szórakoztató népkönyv. Innen „visszajutunk” a
barokkos pompába, majd
megint csak a 19. század végén jelennek meg a színek, fôleg a plakátokon. Bennem
csak most tudatosult, milyen
fantasztikusan gazdag az
OSZK térképtára! De ugyanolyan izgalmas az aprónyomtatványok tára. Amiket nem
lehet mindig megközelíteni,
ennek az anyagnak a legnagyobb része megint visszavándorol a tárlók mélyére, eltûnik
a közönség elôl. Illetve ebben
a kiadványban megszemlélhetô ezentúl!
A kötet a magyaron kívül három nyelven jelenik meg, az
angol és olasz verziót az
OSZK készíttette, a német
fordítást mi rendeltük meg.
Hosszú, aprólékos, igazi csapatmunka finisében vagyunk
most, a hónap elején, mert április 29-én, Széchényi Ferenc
születésnapján lesz az ünnepélyes könyvpremier a Könyvtárban. Esterházy Péter vállalta a kötet bemutatását. S
hadd tegyem végezetül hozzá,
hogy május 16-tól augusztus
20-ig lesz egy nagy corvina-kiállítás az OSZK-ban, ahol egyrészt a saját corvináikat mutatják meg, másrészt pedig Bécsbôl, Wolfenbüttelbôl és Firenzébôl hoznak haza kölcsönbe
corvinákat. 50–60 kötetet állítanak ki. Annak a katalógusát
is mi csináljuk. A nagyszabású
rendezvény címe Uralkodók
és corvinák lesz.
Lejegyezte: Csokonai Attila

Könyvforgalom
Magyarországon
■ A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése
évek óta elkészíti a magyar
könyvforgalmat összegzô éves
statisztikáját a könyvkiadók
önkéntes adatszolgáltatása
alapján. A 134 kiadó adatait
összegzô számsor olvasható
itt, hozzátéve persze, hogy
némely esetben az Egyesülés
csupán szakmailag megalapozott becslésként közölt adatot. Az adatokból, melyeket a
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése
bocsátott lapunk rendelkezésére, kiderül, hogy tavaly is
folytatódott a trend: a könyvforgalom növekedett a megelôzô évihez képest. 2001-ben
a növekedés az inflációt meghaladó mértékû volt, a belsô
arányok nem változtak lényegesen, kivéve a gyerekkönyvek eladásából elért forgalmat, ezek esetében a forgalom
csaknem megduplázódott.
2000-ben 10, 2001-ben már
kettôvel több, 12 cég forgalma haladta meg az egymilliárd forintot, az ô részesedésük az összforgalomból
51,83%. Ennek a jelentésével
mindenki tisztában van, de
nem árt egy bôvített mondatban újra megfogalmazni:
több ezer, tevékenységi körében a könyvkiadást is megjelölô cég mellett, több száz,
aktív könyvkiadói tevékenysé-

get folytató cég mellett a magyar könyvpiac több mint felét 12 könyvkiadó birtokolja,
s ez megerôsíteni látszik a korábbi évek elôrejelzéseit a piaci koncentrációról.
Egy másik adatsorból a korábbi évek forgalmi adatait hasonlíthatjuk össze: az irányzat
jól kivehetô, csökken a címszám és a példányszám,
ugyanakkor nô a forgalom, öt
év alatt majdnem a duplájára,
ami mindenképpen a könyvek
árának növekedését illusztrálja, azzal a szikár ténnyel
együtt, hogy a magyar könyv
még mindig nem éri el a világpiaci árat, amelynek természetesen számos kedvezôtlen következménye van.
A 2001. évi könyvforgalom
45 742 293 000 Ft volt. (2000ben a regisztrált forgalom
38 642 427 927 Ft volt, a növekedés tehát 18,37%.)
Az adatközlô, 134 piacvezetô
cég együttes tavalyi forgalma:
40 371 947 000 Ft
Az import könyvek forgalma: 3 070 346 000 Ft
Az adatot nem szolgáltató, illetve 1-2 könyvet publikáló,
kis cégek becsült forgalma:
800 000 000 Ft
A félárú könyvek becsült diszkont forgalma: 1 500 000 000 Ft
A 2001. évi összforgalom:
45 742 293 000 Ft

A könyvforgalom tematika
szerinti megoszlása:
A 2001. évi könyvforgalomból 12 599 968 000 Ft-tal, az
összforgalom 27,55%-ával részesedik a közoktatási tankönyvek (nyelvkönyvek) ágazata.
(2000-ben az ágazat forgalma
10 772 891 827 Ft, 27,8% volt.)
Az ismeretterjesztô könyvek 10 707 796 000 Ft-os piaca az összforgalom 23,41%át tette ki. (A 2000-es adatok:
10 575 573 909 Ft, 27,4%.)
A tudományos mûvek, szakkönyvek, felsôoktatásban használatos kiadványok, lexikonok
és szótárak 2001. évi összforgalma 8 787 054 000 Ft volt, a
piac 19,21%-a. (Ez az adatsor
2000-ben 7 748 664 959 Ft volt,
20,1%.)
A szépirodalom kategóriájába
sorolható
mûvek
7 057 199 000 Ft-os forgalma a
tavalyi piac 15,43%-át alkotta.
(2000-ben 5 878 653 362 Ft-ért
adtak el szépirodalmi alkotásokat, ami az összforgalom
18,2%-át képviselte.)
A gyermek- és ifjúsági könyvek tavalyi 4 299 406 000 Ft-os
forgalma az összforgalom
9,40%-át tette ki. (2000-hez képest, amikor a forgalom

1 839 754 870 forint volt, az
összforgalom 4,8%-a, az ágazat piaci részesedése csaknem
megduplázódott.)
A CD-ROM-ok elmúlt évi eladási adatai a piac 5,0%-át jelentik, 2 290 870 000 Ft-tal.
(Tavalyelôtt 1 826 934 000 Ft,
3,8% volt.)
Az
importkönyvek
3 070 346 000 Ft-os tavalyi eladási adata az összforgalom
6,71%-a.
Az álfélárú könyvek diszkont
árusítása – becsült adataink
szerint – az összforgalomból
1 500 000 000 Ft-tal részesedett, 3,28%-ot tett ki.
A magyar könyvpiac 12 legnagyobb, saját kiadású könyvbôl milliárd Ft feletti forgalmat
elérô cége a 2001. évi forgalom
51,83%-át produkálta, együttesen 23 707 038 000 Ft-ot.
A külföldi tulajdonú cégek
magyarországi piacrészesedése
2001-ben 27,12% volt, összforgalmuk 12 404 797 000 Ftot tett ki. (2000-ben a
9 764 500 000 Ft-os forgalmuk
25,3%-ot képviselt.)
Az MKKE adatai alapján

A könyvkiadás statisztikai adatai
1997-ben
1998-ban
1999-ben
2000-ben
2001-ben

címszám

példányszám

8.911
10.626
9.731
8.986
8.837

45 738 000
47 046 000
44 652 000
35 246 000
32 615 000

forgalom

24 434 000 000
29 997 000 000
33 477 000 000
38 642 000 000
45 742 293 000

A KÖNYVHÉT A KÖNYVFESZTIVÁLON, A 105-ÖS STANDON
Április 19. péntek
11–12 óra: Kiadók órája
COMPUTERBOOKS KIADÓ A kiadót képviseli
Salgóné Sziklai Klára, a kiadó
vezetôje, dedikál
14–15 óra: Kiadók órája CANISSA KIADÓ A kiadót képviseli Magyar Tibor kiadóvezetô
15–16 óra: Kiadók órája BÁBEL
KIADÓ Ács Gábor dedikálja a
Zsidó breviárium c. könyvét
16–17 óra: Kiadók órája BBSE KIADÓ Bártfai Barnabás
dedikál

Április 20. szombat
10–11 óra: Kiadók órája
Tarján Tamás dedikál
11–12 óra: A dalai láma legújabb könyvét ajánlja a fordító,
Sári László
12–13 óra: Iszlai Zoltán
dedikál
13–14 óra: Turgut A. Akter
török költô dedikál
14–15 óra: Csemer Géza dedikál
15–16 óra: Kiadók órája AKGA JUNIOR KIADÓ
16–17 óra: Kiadók órája KÉTEZEREGY KIADÓ A kiadót

képviseli Benda Judit kiadóvezetô
17–18 óra: Kiadók órája Fekete
Sas Kiadó: Zórád Ernô dedikál
Április 21. vasárnap
10–11 óra: Nádor Tamás
dedikálja Fejek c. kötetét
11–12 óra: Bitó László
dedikálja Izsák tanítása c.
kötetét
14–15 óra: Bodor Pál dedikálja DIURNUS 365 jegyzete a
régi Magyar Nemzetben c. kötetét

15–16 óra: Kertész Ákos dedikálja könyveit
A Kiadók órája programsorozaton megismerkedhet a
kiadók képviselôjével, megtekintheti, megvásárolhatja kiadványaikat
A programsorozatban szereplô kiadók könyvein kívül
standunkon kiállítjuk és megvásárolhatók az Ab Ovo,
Gesta, SZAK, Századvég kiadó könyvei.

A KÖNYVHÉT standján a szerkesztôség munkatársai is szeretettel várják olvasóikat, partnereiket.
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EMBER ÉS GONDOLAT

Kiss Gáborral
beszélget

Nádor Tamás
A szavak embere a szó szoros értelmében. Esetében ez nem puszta játék a szavakkal, hiszen mesterségének címere éppen az anyanyelv. A Magyar szókincstár gondozója, s e minôségében társítója rokon értelmû szóknak és ellentétüknek. Továbbá: honi új
szavak és jelentésük rendszeres figyelôje, rögzítôje. Hivatása és
hobbija, mi több: otthona ez a nyelv, szakszerû szeretettel óvja
hát veretes régiségeinket, de rugalmasan kíséri a folyton változó,
eleven nyelvi jelenségeket is, higgadt örömmel fogadva ôket. Középen áll tehát: a maga módján szemléli és leírja a magyar nyelv
aranymetszetét.
– Nyelvészt, kivált szókincstanászt
úgy képzelhetni: filológus bogarászással tölti az életét. Így volt-e,
van-e valóban, vagy jutott ideje
egyéb földi hívságokra is? Magyarán: honnan jött, mi szél hozta hivatásába?
– Gyermekkoromban sok
idôt töltöttem nagyszüleimnél
Cserháthalápon, egy nagyon
békés életet élô, sok archaikus
nyelvi elemet ôrzô falucska közösségében. Kevés pénz forgott
ott, a legszükségesebbeket ki-ki
megtermesztette kertecskéjében, katonaviselt öregek száján
forogtak még elsô világháborús
történetek. Megszûrték, értéke
volt ott a szónak. Ahogyan –
másképp – a budapesti piarista
gimnáziumban is. Magyartanárom, Fekete Antal avatott nyelvész volt, több könyvet publikált a magyar keresztnevek
rendszerérôl. Középiskola után
programozó matematikusnak
jelentkeztem, aztán egy építôtáborban láttam, mennyire csinosak a bölcsész lányok (köztük a késôbbi feleségem), így az
általános és alkalmazott nyelvész szakot is elvégeztem.
1979-tôl dolgozom az MTA
Nyelvtudományi Intézetében;
kezdetben beszélô számítógépek programját írtam. Idôvel
átkerültem a lexikográfiai és lexikológiai osztályra. Ott jutottam igazán közel a szótárakhoz, kivált fônököm, atyai
mesterem, A földrajzi nevek
etimológiai szótárának szerkesztôje, Kiss Lajos révén.
Mindeközben négy gyermek
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apja lettem, velük és feleségemmel szépen éltünk és élünk.
Nem vagyok tehát „eltemetkezô” nyelvész, sokat dolgoztam, de azért családomra, köznapi örömökre is jutott idôm.
– Például a Tinta Könyvkiadó
megalapítására 1992-ben. Ez nem
mutat arra, hogy kímélô életmódra
fogta volna magát. Vagy az ön
számára szellemi diéta, hogy szorosabbra vonta szellemi cselekvéseinek körét?
– A Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztô Bt. irányítójaként inkább tágítani igyekeztem
ezt a kört, immáron belsô-külsô
munkatársaim segítségével. Tapasztaltam, hogy az elôször
1978-ban kiadott Magyar Szinonima Szótár megannyi erényén túl is hagyott maga után
kívánnivalót. Kivált a szakmán
túli közönség igényeit nem
tudta kellôen kielégíteni. A
Tinta Kiadó elôször vagy öt
évig fôként nyelvészeti szakmunkák és szótárak szerkesztésével foglalkozott. Ezenközben
négy esztendôn át, tizenöt kitûnô szakember közremûködésével elkészítettük és megjelentettük Magyar szókincstár – rokon értelmû szavak, szólások és
ellentétek szótára címû, valóban hiánypótló kötetünket. Értékét mutatja: már hatodik kiadásában is szépen fogy. Sajátos
munka ez, nincs teletûzdelve
minôsítésekkel, kommentárokkal, ám alkalmas arra, hogy általa passzív szókincsünket bármikor mozgósíthassuk. Ezért is
nevezem kínálati szótárnak.

– Sokan nyelvünk szegényedésérôl, romlásáról beszélnek, és úgy vélik, ôrizni kell. Mások azt mondják: a nyelv eleven organizmus,
mindig megtalálja a maga legjobb
lehetôségeit. Ön ezt hogyan látja?
– Hol parázslik, hol föl-föllángol ez a vita. A nyelvtörvény
kapcsán most megint tüzelôállást foglaltak el az ellenfelek.
Szerintem valójában álvita zajlik, hiszen a nyelvet gondozni,
ápolni kell, de megmerevíteni,
kalodába zárni, ha akarnánk se
tudnánk. Mert a nyelv valójában nem romlik, csak változik.
Vannak bizonyos egyezményes
szabályok – ilyen például a helyesírás –, amelyekhez természetesen tartanunk kell magunkat, de a változásokat, a folytonos felfrissülést is tudomásul
kell venni. (Ezt a szándékunkat
tanúsítja Új szavak, új jelenségek címû, Pusztai Ferenccel közösen szerkesztett kötetünk,
amely elsô ízben 1997-ben közölte szókincsünk több mint
kétezer újszerû elemét, példamondatba helyezve.) Az idôk
során vagy harminc könyvet
adtunk ki, mindegyiknek közvetlen-közvetett köze van anyanyelvünkhöz. Szerepelnek köztük szótárak, nyelvészeti segédkönyvek és „mestermûvek”
(ezek egyike a József Attilával
kapcsolatos sajnálatos affér miatt méltatlanul mellôzött Horger Antal Magyar szavak története címû alkotása). Az említett nyelvmûvelô vitában tehát
én középen állok.
– Mire gondol? Arra, hogy a
korábbiaktól sok tekintetben gyökeresen eltérô világunk jelenségeit,
de még tárgyait se fejezhetjük ki
korábbi szavakkal? Vagy, hogy
régi szavakhoz új jelentések is tapadnak?
– Mindkettônek tanúi lehetünk. A nyelv nem konzerv.
Nem helyes kövületként tekinteni rá. Nincs abban semmi
úgy kôbe vésve, hogy hozzá
csak vak tisztelettel szabadjon
közelíteni, azt csak leírni legyen szabad. És azokat, akik a
nyelv fékezetlen burjánzását
nem kívánják gátak között tartani, szintén szélsôségesnek vélem. Valójában: érdemes ápolni azt, ami jó, ami szép, ami
oly erôsen összekapcsolja
mindazokat, akik magyarul be-
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szélnek. De örömmel fogadhatjuk az izgalmas újdonságokat is. A friss jelenségeket kifejezô olyan összetett szavakat
például, mint a fénymásoló. Ez
telitalálat. Tudomásul kell
venni azt, hogy míg a kártya
valamikor csak a zsugát jelentette, most már van bankkártya, telefonkártya, benzinkártya stb. A tanácsháza szó egy
kor jellemzô szava volt, a miénket az önkormányzat jellemzi. És szomorú életformaváltásra utal, hogy a kábítószerfogyasztás kapcsán új jelentést
kapott például az anyag, a fû.
A számítógépvilágban szintén
megjelentek már találó szavak,
köztük legjobb: a honlap. És
az imázs helyett is sokan használják már a közkép kifejezést.
S vannak persze magyarosodott idegen szavak is, ilyen például a videó. Tudomásul kell
vennünk: a nyelv élôlény. Rügyet hajt, levelet, virágot hoz.
Van, ami idôvel elhervad, és
van, ami örökzöld marad.
– Ám bármennyire rugalmas,
mozgékony szemléletû is a nyelvész,
túl sokat tudva mesterségérôl, óhatatlanul akadékoskodóvá, ebbenabban netán akadémikussá válhat. Tud-e még ön elengedetten olvasni-írni?
– Ha szép, életszerû, számomra cselekményében vagy
intellektuálisan
izgalmas
könyv kerül a kezembe, még
ma is átadom magam az élménynek, és félreteszem szakmai ártalmaimat. Az írással
már másképp vagyok. Egykoron könnyen siklott a tollam,
amikor például nagyszüleimnek írtam gyakran és szívesen
mindenrôl beszámoló leveleket. Könnyen írtam naplómat
is, ebbe most már csak ritkán
jegyzek föl ezt-azt. Ám tanulmányaimat, cikkeimet, egyéb
munkáimat sok töprengés
árán, nagy körültekintéssel,
gondosan, magyarán: eléggé
nehézkesen írom. Segít valamicskét a számítógép, hiszen
tudom, hogy amit leírtam,
nem szól az örökkévalóságnak,
így bármit, bármikor korrigálhatok. De azért említett szakmai ártalmaimtól nem tudok
szabadulni. Ha akármit leírok,
azt tüzetesen, „százszor” is ellenôrzöm, újragondolom.

S

zeretném fölhívni olvasóim figyelmét egy
stiláris jelenségre, mely
mögött több van, mint stílusprobléma. Ideológia húzódik
meg mögötte, sôt végsô soron
morál. Már a (független) kereskedelmi televíziók híradásaiban is úgy nevezik meg laza
könnyedséggel Rácz Károly,
mûvésznevén Terry Black elôadómûvészt, hogy „a transzvesztita”. Például: „Az ügyvédje szerint a transzvesztita
jóhiszemûen szerzett jogot…”
stb. Tehát nem „Terry Black”,
nem „Rácz Károly”, nem „az
elôadómûvész”, hanem „a
transzvesztita”.
Nem lehet stiláris megfontolásból, hogy a szöveg változatosabb legyen, szinonimaképp
használni a „transzvesztita”
kifejezést! Alapvetô emberi jogokkal fölruházott személyiségnek nem szinonimája az,
hogy transzvesztita. Sem az,
hogy buzi, sem az, hogy
zsidó, sem az, hogy cigány.
Hogy világos legyek: lassan
ott tartunk, hogy „Pege Aladár, a nagybôgô virtuóza, a
köztársasági elnök kezébôl átvette…” stb. helyett úgy lehet
majd fogalmazni, hogy : „A
cigány nagybôgôs átvette…”
Vagy: „Dr. Stern Béla szívse-

bész sikeres transzplantációt
hajtott végre…” helyett: „A
zsidó sikeres transzplantációt
hajtott végre…” stb. E néhány
példa mintájára számtalan változat lehetséges. Tessék elképzelni egy amerikai televíziós

megbélyegzéshez úgy fogalmazni, hogy „a csuhás”.
Félek, hogy ennek a „transzvesztita” kifejezésnek a felhangjait se a riporter, se a híradó szerkesztôje, se más felelôs személy a televíziónál ma

Kertész

Ákos

A transzvesztita
mûsort, melyben „Collin Powel külügyminiszter arról nyilatkozott…” helyett azt
mondja a bemondó: „A nigger arról nyilatkozott…” stb.
Tudom, sokan ezt nem is kifogásolnák. De a kölcsönösség
azt kívánná, hogy akkor az is
megengedhetô legyen, hogy
dr. Szûcs Endre sarusdi plébánost csak úgy nevezzék meg:
„a pap”. Holott ennek a szónak még nincs is negatív mellékzöngéje, de azonnal lehet,
ha meggondoljuk, hogy Dr.
Szûcs Endre plébánost minimum az a meghatározás illeti
meg, hogy „a plébános úr”.
Vagy „a fôtisztelendô úr”. Ehhez képest már „a pap” is finoman dehonesztáló, nem kell a

már észre sem veszi. Nem
rosszhiszemû, nem tehet róla:
egyszerûen nem hallja, hogy
hamis. Botfülû. És miért is
venné észre, ha a hírszerkesztô
hûségesen leírja és a hírolvasó
hûségesen bemondja a hivatalos szervek hivatalos szövegét,
(és a szöveg tartalmának képmutató fonákságát se égen se
földön senki szóvá nem teszi),
hogy „a gyermek érdeke, hogy
hagyományos családban nevelkedjék.”
Milyen is a hagyományos
család? A macsó férjjel? Aki jó
magyar emberként nem veti
meg a jó bort (sört, pálinkát),
és tudja a hagyományos népi
igazságot, hogy a pénz olvasva, az asszony verve jó?

Aki megagyalja az asszonyt is,
a gyereket is, ha visszapofázik,
hiszen az a hagyományos,
szebb szóval: konzervatív, évszázados értékrend, és úgyse
kéri számon rajta a kutya sem,
családi ügyekbe a rendôrség
nem avatkozik. Egyébként
sincs az a hagyományos, konzervatív értékeket tisztelô ember, aki kételkedne abban,
hogy a férfi a családfô. És az
ideális családfô kemény, karakán, aki tudja, mit akar, és érvényt is szerez az akaratának.
Ehhez képest Rácz Károly,
aki azt se tudja, fiú-e vagy
lány, még a végén majd Danikának egy személyben anyja
és apja lesz. Jó lesz hozzá és
gyöngéd. És még arra a marhaságra is megtanítja, hogy a szeretet a fontos, nem a fegyelem. A jóság a fontos, nem a
kemény ököl. Hogyan él meg
majd az a kölyök ebben a világban, ahol az a nemes konzervatív értékrend uralkodik,
hogy hulljon a férgese?! Hogy
attól nemesedik a nemzet
(hogy ne mondjam: faj), hogy
a gyöngébb elpusztul, és az
erôsebb fönnmarad, és az erôsebb adja tovább a maga értékesebb, életképesebb génjeit?!
EL A KEZEKKEL DANIKÁTÓL!

Balzac, az író és a dandy
A Budapesti Tavaszi Fesztivál eseményeként ezzel a címmel nyílt kiállítás márciusban
a Petôfi Irodalmi Múzeumban.
■ A dendizmus Angliából került át
Franciaországba a 19. század elsô évtizedeiben. Kezdetben egyszerû divatmajmolást jelentett, ám hamarosan mentalitássá, életfelfogássá válik.
A dendik megjelenésükkel, elegáns viselkedésükkel, (olykor különcködô) magatartásukkal arra törekednek, hogy elkülönüljenek a feltörekvô polgárságtól és bekerüljenek az arisztokraták közé. A „különbözés kultusza az egyformaság századában.”
A dendi szerepet játszik, érvényesülni
akar a társasági életben, ezért állandóan
jelen kell lennie a nyilvánosság elôtt. Az
elegáns élet, mint az arisztokrácia jellegzetessége, összeegyeztethetetlen a hagyományos értelemben vett munkával, ezért
egy dendi legfeljebb újságíró lehet. Rengeteg szabadidejét társasági kapcsolatok
építésére és ápolására használja fel.

Balzac már fiatalkorában ismerkedik meg
a dendizmussal és reprezentánsaival. Ô
maga is vágyik társasági sikerekre. Külsôségekben utánozni igyekszik a kor neves, elegáns fiatalembereit. Komoly költségekbe
veri magát, hogy megfeleljen a jó megjelenés követelményeinek. Robusztus alakja,
jellegzetes sétapálcájával, a jogarnak is beillô „türkizköves sétabottal” a karikaturisták
kedvelt figurája lesz.
Mûvei tanúsága szerint Balzac a dendizmusban a külsôségeken túl mélyebb értelmet látott. Leggyakrabban visszatérô hôsei között számos dendit találni.
A dendizmus – az örökké változó divatjelenségekkel ellentétben – azért érhetett
meg olyan hosszú idôt, mert Balzac a krónikásává szegôdött.
Az egyben irodalomtörténeti, divat- és
mûvelôdéstörténeti kiállítás a párizsi Mai-
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son de Balzac anyagára támaszkodik. A
19. századi enteriôrben eredeti kéziratok,
levelek és az író más személyes tárgyai tekinthetôk meg május 31-ig, hétfô kivételével, naponta 10-tôl 18 óráig.
-élján-
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OLVASÓSZEMÜVEG

Egy örökké
kényelmetlen szellem
■ Így utólag olyan az egész,
mintha kitaláltam volna – pedig megtörtént. Tavaly nagyon
szerettem volna írni Kecskeméti György elfeledett munkásságáról, s ehhez remek ürügyet
látszott kínálni, hogy születésének kerek, éppen századik éve
telt be október 31-ikén. Amit
szétszórtan megjelent cikkei
közül el tudtam érni: a Századunk meg a Szép Szó hasábjain
megjelent opuszokat, mind elolvastam, de közben az is kiderült, hogy publicisztikai munkássága mellett van Kecskemétinek két, kéziratban lévô drámája is. Utóbbi két mûrôl pedig nem kisebb személyiség írt
elragadtatott sorokat, mint Füst
Milán. Úgy éreztem, ezek ismerete nélkül méltatlan dolog
volna írni arról a Kecskeméti
Györgyrôl, akinek kivételes
szellemi teljesítményére büszkének kellett volna lennünk,
ehelyett a teljes elfeledettség jutott osztályrészéül. (Azt, hogy
mint a nácizmus zsidó áldozatát, aki – valószínûleg – Auschwitzban végezte, ha ugyan elért
odáig, a mártír írók egyikeként
méltatták, nem számítom elismerésnek). Egyetlen nyomon
tudtam elindulni: a kilencvenes évek közepén az Ars Scribendi sorozat Kecskeméti
György írásainak gyûjteményét
is ígérte, aztán sajnos, mint
még sok más fontos tervét,
pénzhiány miatt ezt sem tudta
megvalósítani. A sorozat spiritus rectorához fordultam tanácsért, vajon nincs-e nála véletlenül a két dráma is? Sajnos, ez
az út sem vezetett sehová, így
aztán szomorúan elkönyveltem, hogy lerovandó adósságaim száma megint eggyel szaporodott.
Idén márciusban aztán megjelent az Ulpius-Ház kiadásában
Kecskeméti György válogatott
írásainak kötete. Benne volt a
két elérhetetlennek vélt dráma
és Göncz Árpádnak minden
formalitástól mentes, ôszinte
megrendülésrôl tanúskodó bevezetôje. Ilyen csoda általában
nincs, gondoltam, de egyszer az
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életben igazán megeshet. Tartok azonban attól, hogy ez a
szép és tartalmas kötet, ha csak
el nem kezdünk kiabálni róla,
mármint azon kevesek, akiknek
Kecskeméti neve mond valamit, megmarad elkésett mementónak. Holott ami itt végre
együtt olvasható, az nemcsak
önmagában és nemcsak önmagáért érdemel figyelmet. Kecskeméti György ugyanis a nemlétezôként kezelt hazai polgárságnak egyik legfelkészültebb,
legverzátusabb képviselôje volt.
1901-es születésû lévén, szemtanúja, késôbb elemzôje lehetett
az 1918/19-es forradalmaknak,
a rájuk következô fehérterrornak, no meg a további évek történelmének is. Egyebek közt a
numerus clausus intézményét
sem könyvbôl ismerte... Élménye és tapasztalata lett mindaz,
amit a nemzetiszocializmus
magyarországi hódítása, az egymást váltó jobboldali kormányok demagógiája, s mindeközben az acsarkodó frakciókra
szakadt baloldal tévelygése, tehetetlenkedése, doktrinersége
mûvelt a polgársággal és az értelmiséggel. Mennyiségre is, de
fôképp minôségét illetôen kivételes mûveltsége, a dolgok
elemzésére képes racionális elméje révén olyan cikkek sorát
(sajnos, kelleténél rövidebb sorát) produkálta, amelyek e kor
folyamatainak megértéséhez
máig nélkülözhetetlenek. Méltánytalanság volna mégis, ha
fentiek bizonyítását idézetekre
bíznám, mivel számos, fontos
igazságot ugyan ô mondott ki
annak idején elôször, ám az,
amit mások írtak ugyanerrôl,
idôközben megjelent, míg
Kecskeméti György gondolatai
folyóiratok hasábjain porosodtak. Amit például a kulákok sorsáról írt az orosz proletárdiktatúrában, frappánsan és tárgyszerûen, az egyúttal azt is sejtenünk engedi, hogy a pártállami
idôkben miért nem lehetett
még csak gondolni sem egy
Kecskeméti-kötet megjelentetésére. Azt egyébként most sem
értem, hogy ebbôl a kötetbôl,

melynek összeállításánál cenzúrális okok már nem játszhattak
közre, miért maradt ki a Trockij
emlékiratairól 1930-ban, a Századunkban publikált esszéje,
valóságos párja az elôbbinek.
Másfelôl éppily érthetetlen számomra, hogy miért kellett mellôzni a Stefan Georgéról írt nekrológját, melybôl annak idején
még vita is lett, olyan pregnáns
kifejezôje volt egy radikálisan
baloldali, nem-doktrinér, de
nem is militáns, tehát rendhagyó álláspontnak.
Voltak persze Kecskeméti elfeledettségének egyéb okai is:
elkövette azt a hibát, hogy a
völkisch-narodnyik-népies ideológia néhány tételével vitába
szállt, nevetségessé téve a fajelmélet teóriáit, egyszersmind
azt is bemutatva, hogy ô, akit
származása az üldöztetésre predesztinált, többet tud errôl, sôt,
mélyebben érti a jobboldali elméleteket, mint akik ezeket a
jobboldalon képviselték. Nietzsche-cikkének máig párja nincs,
már csak tárgyilagossága okán
sem. Az új népi romantikáról,
civilizáció és kultúra mûvi ellentétérôl ô mutatta ki pompás
elemzéssel annak német eredetét – mindez megbocsáthatatlan szellemi vétségnek számított, hiszen például Kodolányi
János (és más népi írók) világképének ez volt az egyik pillére.
A jobboldali értelmiségnek azt
a kínos problémáját, hogy a vitákban rendre alulmaradt, fôképp olyankor, amikor a baloldalt nem szemellenzôs pártfunkcionáriusok, hanem Kecskeméti Györgyhöz hasonló ragyogó elmék képviselték, végül
a zsidótörvények oldották meg
sajátos módon: a Kecskemétiféle értelmiségiek többé nem
juthattak szóhoz, vagy ha jutottak, nem mondhatták ki, amit
gondoltak. A másik tábor így
egyedül maradt a porondon és
végre gyôztesen abszolválhatta
a polémiákat.
Most viszont itt ez a könyv,
akár elégtétel is lehetne mindezért, ám Kecskeméti György
ebben is még mindig (vagy éppenséggel már megint?) olyan
szellemnek mutatkozik, akinek
nincs sok esélye rá, hogy „divatba jöjjön”, és alighanem a
hatalom számára is örökké ké-
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nyelmetlen figura marad. Nem
véletlenül. Amit ô írt egykor álmélkodva
Tocqueville-rôl:
„...az a megrázó érzésünk támad, hogy itt egy évszázad – és
micsoda évszázad – távolából
szól valaki a mi saját korunkhoz”, azt akár mi is elmondhatnánk ôróla. Összegyûjtött írása
nem szellemi múzeumba illô,
pusztán históriai érdekû régiségek, nemcsak egy letûnt kor dokumentumai.
Kecskeméti
György is mintha „a mi saját
korunkhoz” szólna, a mi saját
korunkból. Ebben persze közrejátszik az is, hogy az idô kereke visszaforogni látszik s éppen a Kecskeméti életének évtizedei felé. Rögeszmék, balhitek,
ideológiai koncepciók, melyekrôl azt hittük, egyszer s mindenkorra túl vagyunk rajtuk, ismét
éledeznek, virulensnek bizonyulnak, s attól is tartanunk lehet, hogy nemcsak teóriák formájában, de mindennapi gyakorlatként is szembe kell néznünk velük. Így válik a Kecskeméti-kötet puszta emlékidézésnél sokkal többé: valóságos kiskátéjává a politikai zsákutcákban való közlekedés szabályainak. Mégsem állom meg idézés
nélkül, mert (sok más mellett)
találtam valamit, amit a szerzô
1937-ben publikált a Cobden
címû folyóiratban, de ha a nevet és a dátumot letakarom, azt
hihetnénk, hogy pár hete írták.
Íme: „Lehetnek helyzetek, mikor a jobboldali politika helyesnek mutatkozik, és a baloldal
katasztrofális tévedésekre ragadtatja magát. De hosszú idôn keresztül a jobboldal uralma feltétlenül visszafejlôdésre, szellemi és anyagi sírvadásra vezet,
a helyes és saját belsô logikája
szerint megvalósult baloldali
politika viszont átmeneti hibák
és gyengeségek ellenére is végsô
soron az emberiség alkotó szellemének igazi hordozója.”
Kecskeméti György: Philippos és
Demosthenes (válogatott írások)
Ulpius-Ház, Bp. 2002, 451 oldal
2380 Ft

Írófaggató
Nádra Valéria megkérdezte

Bodnár Györgyöt
BODNÁR GYÖRGY (1927) Karcagon
született, 1952-ben szerzett diplomát a
Pázmány Péter Tudományegyetem angol-magyar szakán. Eötvös-kollégista
volt, különbözô folyóiratok (Társadalmi
Szemle, Új Hang) szerkesztôségében dolgozott, majd 1957-tôl 1997-ig az MTA
Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, 1992-tôl nyugdíjba vonulásáig
igazgatója. Számtalan kisebb publikációja és öt könyve jelent meg, a legutóbbi,
Kaffka Margitról szóló monográfiája
2001-ben. Munkásságát József Attila-,
Illés Endre-, Literatúra-, Komlós Aladár-, és Ipolyi Arnold-díjjal, valamint
Eötvös József-koszorúval ismerték el.
– Egy pályatársáról, akinek 49 évesen jelent meg elsô
könyve, éppen Ön írta: „Amikor a nyilvánosság elôtt
is megszólal, szavait telítetté teszi a nagy ismeretanyag”. Az Ön elsô könyve, a Törvénykeresôk is akkor jelent meg, amikor betöltötte 49-ik évét, s az elôbbi
idézet beillene önjellemzésnek is. Vajon miért késett
annyit az elsô könyv, holott összeállításakor legfeljebb
a bôség zavarával küszködhetett?
– Tizenhét éves voltam, amikor 1944-ben szülôvárosomat bevették az orosz csapatok. Tehát
már gimnáziumi éveim alatt át kellett élnem egy
világtörténelmi korfordulót. Egyetemi tanulmányaimat még a koalíciós idôkben kezdtem el, s
diplomámat a Rákosi-korszak legsötétebb évében kaptam meg. Egy fiatalembernek, ha óvakodni képes az önteltségtôl és az illúzióktól, elég
megküzdeni a maga tudatlanságával és formátlanságával, a történelem beavatkozásai alakulástörténetébe csak növelhetik az adót, amit az érvényes szóért meg kell fizetnie. Ha a fenti gondolatmenet hiteles, akkor érthetô, hogy elsô írásaim talán csak a korszak dokumentumaiként
tarthattak számot a figyelemre. Azt a néhány kritikát és tanulmányt, amelyben önértéket is találtam, beállítottam gyûjteményes kötetem kompozíciójába, mert nemcsak az önítéletet vállaltam, hanem elsô íróm, Kaffka Margit következtetéseit is: a múltunkat „megtagadni soha, csak
túlfejlôdni szabad”. Amikor 1957. október 1-jén
felvételt nyertem az Irodalomtudományi Intézetbe, már többé-kevésbé szabad voltam korábbi
belsô és külsô gátlásaimtól, de igazodnom kellett
az intézményes kutatómunka feltételeihez is. A
hatvanas években az akadémiai irodalomtörténet V–VI. kötete számára dolgoztam. A „spenótba” én könyvméretû egységeket írtam, s ha
lehetôségem nyílt volna ezek kiemelésére, legalább két könyvem jelenik meg a hatvanas évek
második felében. Mégis életem fônyereményé-

nek tekintem az ott töltött négy évtizedet, mert
olyan párbeszédbe kapcsolt be, amely egyszerre
vezetett át a tágabb irodalomtörténeti felismerésekig és az egyetemes elméletek és módszerek alkalmazásáig.
– Jövô múlt idôben címû kötetének egyik írásában
olvasom, hogy az intézet munkatársainál „a megbízatások, a tudatos vállalás és a véletlenek összjátéka”
döntötte el, kinek mi lesz a kutatási témája. Önnél
azonban mintha más dominálna. Talán a legelsô
publikációja volt 1951-ben egy bevezetô tanulmány
Kaffka Margit Színek és évek c. regényéhez, negyven
évvel késôbb pedig megjelent Kaffka Margitról szóló
összegzô monográfiája. Vajon mindez egy rögeszmének, a téma ismerôjét mindig megtaláló felkéréseknek,
vagy egy nálunk ritkaságszámba menô koherenciára
törekvésnek a jele?
– Az irodalomtörténeti és a kritikai tárgy feldolgozása az én igényeim szerint nem különbözik lényegesen egymástól. A múlt felé a jelen,
vagy a jelenek tesznek fel kérdéseket, a jelenben
születô kortársi mûvek pedig valamilyen összefüggések keresztezôdési pontjai. Ezek az összefüggések legalábbis részben történetiek, s a kritikusi ítélet érvényesebb, ha magába foglalja az
egyszeri és megismételhetetlen csoda felismerését, valamint a dialógust, melyet minden mû vállalni kénytelen elôtörténeteivel és kultúrkörével.
Kaffka Margit-monográfiám utószavában elmondom, hogy milyen szigorlati véletlenek vezettek el életmûvéhez. Kutatásaim további történetét azután ugyancsak intézeti életem formálta.
Az életmû fô mûveit és mûfajait már a hatvanas–hetvenes években feldolgoztam. Azt kérdezi, hogy visszatérésem a befejezetlen Kaffkamonográfiához nem rögeszme-e? Én semmiféle
munkát nem látok véglegesen lezárhatónak,
mert az újabb korok újabb kérdéseket tesznek fel
a múltnak. De ugyanez a józan megfontolás arra
ösztönzi a kutatót, hogy a megállított idôben
mégis megvalósítható teljességet igyekezzen elérni. Így született mindenekelôtt a Kaffka-könyv
és késôbb a Juhász Ferenc-monográfia. De közben ugyancsak sikerült A „mese” lélekvándorlása
címmel egy monografikus teljességigénynek
megfelelô könyvet írnom, amely a modern magyar elbeszélés kialakulásának történetét rekonstruálja. De a Törvénykeresôk vagy a Jövô múlt
idôben is monográfia-lehetôségek, amelyek kiteljesítéséhez kevés egy emberi élet.
– Pályatársai (korra, nemre, pártállásra, ízlésre való
tekintet nélkül), mind úgy emlékeznek az Ön által évtizedekig irányított intézetre, mint olyan mûhelyre,
ahol védôernyô borult a fejük fölé és nem számított
más, csak a munkájuk minôsége. Életmûnek már ez az
irodalomszervezôi tevékenység se volna kevés, de Bodnár György, mint irodalomtörténész, valósággal megsokszorozta a teljesítményét, amióta „nyugdíjas”. Ezt
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már csak azért is idézôjelbe kell tenni, mert úgy tûnik,
többet dolgozik, mint jóval ifjabb kollégái. Vajon kedvelt íróiról (Kaffkán kívül Juhász Ferencrôl is) elkészített könyvei után most mi izgatja, min dolgozik, mit
olvashatunk Öntôl a legközelebb?
– Valóban, az intézetet olyan szigetnek láttam
és látom, amelyen érvényesül az irodalom és a
mûvészetek reális megközelítésében eleve benne
rejlô pluralizmus. Normális állapotnak lehetne
nevezni az intézet belsô helyzetét, amely bizonyos határok között érvényesülhetett. Ennek kialakítása és fenntartása sok ember érdeme volt.
Sôtér István, Klaniczay Tibor és Szabolcsi Miklós egyaránt nélkülözhetetlennek bizonyult közös történetünkben. Én a XX. századi osztály
élén, majd igazgatóvá választásom után, 1992tôl szívesen vállaltam a nekem jutó hasznos szerepeket, hiszen mint kutató, magam is haszonélvezôje voltam az intézet belsô szabadságának.
Ennek köszönhetô, hogy nemcsak a Kaffkakönyv anyagát hoztam magammal az intézettôl,
hanem a huszadik századi magyar korrajzregény
történetét is. Ha valóban válaszolni akarok pályakezdésem kérdéseire, aligha térhetek ki valamiféle emlékirat elôl, amelyet párbeszédnek képzelek el a múló idôvel. Mindezen túl pedig fel
kellene idéznem életem izgalmas szellemi kalandjait. 1965-tôl majdnem harminc éven át állandó mûsoraim lehettek a Magyar Rádióban.
Ugyancsak a hatvanas évektôl a nyolcvanas évek
közepéig a Budapest Filmstúdió külsô tanácsadójaként részt vehettem vitákon és vetítéseken.
Jancsó Miklós Így jöttem címû forgatókönyve
volt az elsô témám, amelyet aztán követett a
Szegénylegények s valamennyi Jancsó-mû a
Mester itáliai korszakáig. Fel kellene idézni a
Quint eszpresszóban töltött éveket is. Az 1956
utáni depresszióban itt valóságos informális akadémiát találtunk, melynek olyan tagjai voltak,
mint Németh Lajos, Kondor Béla, Juhász Ferenc, Nagy László, az építész Molnár Péter és
sok más szellemi szegénylegény. Persze mindazt,
amit még tennem kellene, nem az egy emberi
élet lehetôségeihez mérem. Legfeljebb könyvlehetôségek maradnak, mint legtöbb íróportrém.
S abban bízhatom, hogy megsejtenek valamit lehetôségeikbôl.
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SZEMMAGASSÁGBAN

A könyv tavaszünnepei
félcédulái
■ Az Olvasás Éve – sok egyéb remélhetô pozitívum mellett –
újabb olvasnivalókat is eredményez, melyek részben magáról az
olvasásról informálnak, az olvasástevékenység mai jellemzô formáit,
stratégiáit, hatásfokát tárják fel a
tudományszakok számára (vagy
máris tudományos, következtetô
közelítésben). Olvastad már? – kérdezi a Pont Kiadó és a Pest Megyei
Könyvtár (Szentendre) által megjelentetett, ízléses tervezésû kötet címe. Könyvajánlások – gyermekszemmel: igazít el az alcím. Az összeállítás és a szerkesztés munkáját példás szakértelemmel (és érezhetôen
„nagy szívvel”) elvégzô Nincsevics
Klára a 2001 tavaszán 10–14 éves
korú Pest megyei fiatalok számára
hirdetett pályázat legkiemelkedôbb darabjaiból válogatott. Ötvenegy településrôl mintegy 200
pályamû érkezett. Töprenghetünk, hogy ez vajon sok-e vagy kevés, magához a könyvhöz viszont
– látva az eredményt – éppen elegendô. A „könyvkeresô”, olvasmánykeresô – s egyben szövegelemzô, olvasmányajánló – akció
és versengés ötször annyi leányt
mozgatott meg, mint ahány fiút;
ezt a bizony elônytelen arányú
összképet szükségképp az Olvastad
már? is tükrözi.
Nagy Attila olvasáskutató Az olvasás: kapcsolatteremtés címû okos
utószava a felelôsség aspektusából
ajánl szempontokat ahhoz, hogyan forgassa és hasznosítsa a kötetet a felnôtt olvasó (a fiatalok, a kisés nagykamasz korosztály számára
olyasféle élmény lehet beleolvasni
a gyûjteménybe, mintha internetes
leveleket váltanának egymással, ezúttal a „kedvenc könyvem” témakörben). E sorok írója a tartalomjegyzék láttán egyre kisebbre zsugorodott szégyenében, mivel a
vizsgált alkotások sorából hatnakhétnek a tanulmányozását eddig
elmulasztotta (noha már gyermekkorában is elolvashatta volna ôket,
még Eric Knight Lassie hazatér
címû munkáját is, mely iránti
szinte megmagyarázhatatlan ellenszenvét talán csak most, épp e
könyvnek köszönhetôen küzdötte
le). A diák-könyvismertetések kö-
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zül természetesen azok a legsikerültebbek, melyek lehetôleg elkerülik az iskolai dolgozatok sablonjait
– s melyek mintegy megszemélyesítik, antropomorfizálják, barátként hozzák közel a bemutatott olvasmányt. Szerencsés dolog, ha
egy-egy kiválasztott szövegrôl értékszembesítô módon több írást is
kapunk.
Külön vizsgálódást érdemelne,
hogy mely klasszikus vagy kevésbé
klasszikus mûveket lapoztak fel a
gyerekek. Korántsem törvényszerû, hogy Homérosz Odüsszeiájával itt találkozzunk; hogy Tatay
Sándortól a Kinizsi Pál még akkor
is hasson, amikor rejtett politikai
szólamai (akármilyen meglepô: a
Mátyás király-mesébôl a Rákosi
Mátyás-ellenes lázongás) kivesztek
és Kinizsi deheroizálását sokszorosan elvégezte a történettudomány;
hogy Jules Verne ne Verne Gyula
legyen, és épp a Kétévi vakáció „fusson be”. A Harry Potter kitüntetett
helye megjósolható volt – világirodalmi követként viszont Roald
Dahlé aligha. S így tovább: rengeteg érdekességet és tanulságot tár
fel a böngészés. Néhány név és cím
pontatlan írása a gyermeki toll félresiklásaként sem lenne nagy vétség (bár belénk idegzôdhetne
végre, hogy Shakespeare hôsének
Romeo a neve, két rövid o-val, és
nem Rómeó), de legjobb, ha ezt a
számítógép ördögére fogjuk.
A gyerekeket arról is megkérdezték, ki az a ma élô magyar író vagy
költô, akivel a legszívesebben találkoznának. Janikovszky Évára
esett a választás, aki aztán jelen is
volt a díjkiosztáson. Aki viszont
az Olvastad már? szerzôivel, magukkal a gyerekekkel szeretne
megismerkedni, a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál keretében megteheti, ugyanis – jó és
kedves gondolatként – ôk fogják
dedikálni a gyûjteményt, bizonyára a Pont Kiadó pavilonjánál,
vagy könyvbemutató keretében.
A költészet napjára idôzítette a
Fekete Sas Kiadó egyik megbecsült
szerzôjének, Timár Györgynek Este
a hegyen címû, válogatott és új verseket tartalmazó kötetét. Timár a
test törôdöttsége és a lélek sérel-

mei folytán nemigen mozdul ki
otthonából (sajnos, amikor szép
kerek számú születésnapját ünnepelte, akkor sem jött el a könyvfesztivál immár hagyományos –
idén április 21-én, záró eseményként is megtartandó – „születésnapos” délutánjára), s ez az önkéntes
bezártság, a külvilág részleges elvesztése, a messzeség emlék- és
fantáziaképpé válása az újabb költemények egyik fô, ám általában
nem a panasz, hanem a belátás,
megértés hangján felzendített témája. Palackposta-jelleget öltött
tehát a könyv, melynek rengeteg
ajánlásából, intertextusából és lényegi gondolatából kitetszik,
hogy a (már egy írótárs regényében is megjelenített) Mester utcai
lakás „remetéje” a szellemi rokonság, a szolidaritás ezer szálával kötôdik azokhoz, akiket van oka
társként, barátként becsülni: s
hogy a költô valószínûleg intenzívebben benne él korában, mint
számos kollégája, aki naphosszat
az utcát rója, a szerkesztôségeket
járja. Érezhetô, hogy a morózus
Timár intellektuális rokonszenvét
nem könnyû kivívni. Ôt egyébként is a különféle (nem csupán
nyelvi, stiláris) torzulatok glosszátoraként ismerik sokan – s mûveli
is azt a kismûfajt, amelyet lírai,
bölcselgô glosszának nevezhetnénk. A bôven, ám rejtetten
buzgó humor és az állandó, élményszerû, aktivizáló nyelvi játék
mellett a kezdettôl meglevô, csak
az idônként közvetlenebb vagy
publicisztikusabb megszólalás által olykor eltakart filozofálás teljesíti ki Timár jelenlegi költôi pályaszakaszát. A vallomásos Még mindig címen összefogott legújabb
termés általában profanizáló, a
mindennapi valóságot nem kendôzô verseit például a haiku forma kultiválása, egyéni mívelése is
a gondolatiság és az elvontság felé
mozdítja.
Csak a korlátozott terjedelem teszi, hogy a friss költeményeket leválasztjuk a válogatás törzsérôl.
Timár szerelmi poézise, fájdalmas
gyermek- és kamaszkor-fényképei,
szöveggé lényegített kultúraélménye olykor kifelejtôdik ugyan
nemzedéke interpretációs kánonából, de ettôl még ott van, megvan, mûködik. A mai olvasó talán
a „macskás” Timárt (a „madaras”
Tandori Dezsôvel verslevelezôt)
képzeli maga elé a legélénkebben:
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„...nekem e konyhaasztal / marad
immár örökkön, / plusz ágyam
meg a fürdôszoba és a / macska,
éjjel az egyébre nem jó, / repedt
mosdóban elhelyezve / (repedt
mosdómon macska ül, he-he!)” –
de lassan másfél évtizeddel az idézett Terepasztal elôtt, a Hatvanadik
születésnapomra „datálású” Fürdôszobai litánia kétsorosaiban is ez a
morc derûjû elégikusság áramlott:
„Szólhat a harang itt belül / Az
ember meg nem istenül // Ahogy
a tükörbôl kilép / Múlékony mint
a többi kép...” Egy közismerten
fáradhatatlan alkotó pillanatnyi
összegzése a kötet. A kegyelmet
nem kérô tartás, bátorság minden
versszavából a kegyelem reménye
sugárzik.
Az Erdélyi Híradó ugyancsak költészetnapi idôzítéssel bocsátotta
közre az Elôretolt Helyôrség Könyvek
darabjaként Fried István Irodalomtörténések Transsylvaniában címû tanulmánygyûjteményét. A kötet
„hazament” Kolozsvárra, hiszen
az 1996 és 2001 között írt szövegek, valamint az elsôül itt közölt
„...és tovább...” (A legújabb fejlemények) uralkodó tárgya maga az Elôretolt Helyôrség mint mûhely,
nemzedék, költô- és írósziget. Bár
az irodalomtörténésznek nem a
jövendölés az erénye (még akkor
sem, ha – mint megtudjuk – az
Antihorger Antalnak aposztrofált
szegedi tudós olyan személyiséggé
intézményesült, hogy – karinthysan szólva – „beléje jár egyetemre
a fél Elôretolt Helyôrség”), megbabonázó, amint a kötetnyitó két tanulmány téziseit fél évtized alatt is
igazolja azoknak a fiataloknak az
útja, akik az imént idézett szavak
szabályszerûtlen büszkeségével
vallják mesterüknek az ôket tudományos fokozatig is elsegítô tanáregyéniséget. „Kis erdélyi irodalomtörténet” a könyv, természetesen ezt csak egy metszetre értve.
Orbán János Dénes, László Noémi, Fekete Vince, a könyvet szerkesztô Gáll Attila és mások törekvéseirôl szólva a rokonszenvezô
tárgyilagosság eleganciája: a beszédmóddá lett szellemi szövetség
szabályozza a textusokat. Mint
minden jó tanár-tudós, Fried is
testál. Feladatokat. Bizonyos gondolatsorait csak megkezdi vagy
megpendíti, és nem is kell lábjegyzetben rögzítenie (bár elôfordul,
hogy megteszi): a folytatást diákjaitól, tanítványaitól várja.
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A BALASSI KIADÓ AJÁNLATA
Kozák Gyula:
A hazugság mindennapi életünkben
„A hazugság mindennapi életünk szerves része.
Megszoktuk, nélküle nem is létezhetünk. Hazugság nélkül megállna az élet. Nem mûködnének a hivatalok, ellehetetlenülnének az emberi
kapcsolatok...” – írja bevezetôjében a történészszociológus szerzô.
A súlyos etikai dilemmákat szórakoztató stílusban elemzô könyv tükröt tart olvasói elé, s arra
készteti ôket, hogy fontolják meg, ôk miként
használják a hazugság kétélû fegyverét.
A/5, kb. 280 oldal, kartonált
1800 Ft
Kristó Gyula:
A székelyek eredete
Kristó Gyula munkája a magyar történettudomány egyik örökzöld témájának, a székely eredetkérdésnek a feldolgozására vállalkozik. Több
tudományág eredményeit felhasználó vizsgálatai
meglehetôsen egységesen arra az eredményre vezetnek, hogy a székelyek eredendôen belsôázsiai eredetû, török nyelvet beszélô, lovasnomád nép volt, és egy kis csoportjuk többszörös
népelválás után csatlakozott a magyarsághoz a
IX. század elsô felében.
A/5, 176 oldal, kartonált
1200 Ft

Pesti Mizsér Gábor: Új Testamentum
A Bibliotheca Hungarica Antiqua sorozatban
Pesti Gábor négy evangéliumot tartalmazó fordítása 1536-ban látott napvilágot Bécsben. Nyomtatásban az evangéliumok korábban nem jelentek meg. E fordítást Szilády Áron 1895-ben betûhíven közzétette, ám e kiadáshoz ma már
csaknem olyan nehéz hozzáférni, mint az öt teljes és tizenkettô csonka példányban fennmaradt
eredeti kiadványhoz.. A hasonmás kiadás megkönnyíti a kutatók munkáját, de az érdeklôdô olvasók számára is élvezhetô szöveget nyújt. A kísérô tanulmányt írta: Hubert Ildikó.
105 x 155 mm, 512 oldal, egészpapír
4000 Ft

Szarka Klára:
Fotográfia nônemben
Hogy tíz nô tízféle, az talán természetes. Hogy
tíz kortárs magyar fotográfusnô tízféle, az már talán korántsem ennyire természetes.
Az életük és munkásságuk iránt érdeklôdô kérdezô-beszélgetôtársnak bár a magyar fotográfiai élet
és társadalom objektív ismeretén alapuló, ám
mégis óhatatlanul szubjektív szándéka sorakoztatta itt ôket egymás mellé. Külön-külön is érdekes emberek. Együtt, bízunk benne, még inkább.
A/5, 384 oldal, kartonált
1800 Ft

Sipos János: Bartók nyomában Anatóliában
Hasonló magyar és török dallamok
A könyv elsô részében Bartók Béla anatóliai
gyûjtésével ismerkedhetünk meg, és beszámolót
kapunk Sipos János gyûjtôútjairól is. A kötetet
fényképek és kották egészítik ki; a közölt dallamok szövegei török és magyar nyelven egyaránt
olvashatók. A könyv korábbi, angol nyelvû kiadásához egy CD-válogatás is készült (az Európai Folklór Intézet és a FONO Records közös
kiadásában), amely szintén megvásárolható.
B/5, kb. 250 oldal, kartonált
1900 Ft

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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A Központi Statisztikai Hivatal kiadványai

NÉPSZÁMLÁLÁS 2001
Az 1999. évi CVIII. törvény alapján
2001. februárjában került sor Magyarország
14. hivatalos népszámlálására.

A részletes népszámlálási adatok összeállításához a kérdôívek teljes feldolgozása szükséges, ami idôigényes feladat. A Központi Statisztikai Hivatal azért, hogy minél elôbb tájékoztatást adhasson a népszámláláskor összeírt adatokról, képviseleti minta kiválasztása
mellett döntött. Ez lehetôséget teremtett arra,
hogy a társadalom jellemzôirôl gyûjtött legfon-

tosabb információkat már a népszámlálás
évében közzé tehesse. A most megjelenô, közel 500 oldalas kötet a népszámlálási kötetsorozat elsô tagja, amely az Elôzetes adatokat
tartalmazza.
A képviseleti mintából két kiadvány készült. A
Részletes adatok címû kötet táblázatai az
összevont országos adatokon túl régiókra és
megyékre bontva mutatja be a népesség demográfiai, iskolázottsági, vallási, foglalkozási
adatait, háztartás- és családösszetételét, lakásviszonyait.
A könnyebb kezelhetôség érdekében megyénként megjelenô, de lényegében egy kiadványnak tekinthetô, Az országgyûlési egyéni
választókerületek adatai címû húsz füzet pedig
– némileg szûkebb adattartalommal – az országgyûlési egyéni választókerületek hasonló
adatait tartalmazza.

Árak:
Népszámlálás 2001 – 1.
Népszámlálás 2001 – 2.
Népszámlálás 2001 – 3.

4000
4000
2000
1500

Ft
Ft
Ft (Budapest)
Ft (megyék)

Kiadványaink megvásárolhatók: a KSH Statisztikai Szakkönyvesboltjában 1024 Budapest II., Keleti Károly u. 10. : 212-4348
Megrendelhetôk: KSH Marketingosztály  1024 Budapest II., Keleti Károly u. 5–7. : 345-6570, 345-6560, 345-6550, Fax: 345-6699,
valamint a KSH Megyei Igazgatóságokon. E-mail: marketing.ksh@office.ksh.hu

AZ AULA KIADÓ AJÁNLATA
BOD PÉTER ÁKOS
GAZDASÁGPOLITIKA
INTÉZMÉNYEK, DÖNTÉSEK,
KÖVETKEZMÉNYEK
A kötet a nyitott gazdaságokra ható költségvetési és monetáris politika eszközeit, a szerkezetalakító állami cselekvés lehetôségeit, az állam szektor létébôl adódó reguláló
és terelô eszközöket veszi sorra, mindig utalva arra, hogy
a sikeres kormányzatnak számolnia kell a külsô nyitottság tényével és a változóban levô társadalom igényeivel. A könyvet a gazdaságpolitika tudománya iránt érdeklôdô egyetemi hallgatók mellett azok is haszonnal forgathatják, akik jobban meg akarják érteni a gazdaság nagy folyamatait befolyásoló erôket, mozgásokat, intézményeket.
284 oldal, kötött, 3400 Ft
E-GOVERNMENT
avagy kormányzati és önkormányzati
kihívások az on-line demokrácia korában
Szerkesztette: BUDAI BALÁZS BENJÁMIN
A könyv célja, hogy megismertesse az olvasóval az új „e-világ” összes jellegzetességét és követelményét az államigazgatás és az információs társadalom szempontjából, hogy
megfogalmazza és felvázolja a közigazgatás elôtt álló új, elektronikus és szervezési
kihívásokat mind a központi kormányzat, mind a településirányítás szintjén. Bemutatja a közigazgatási eljárások elektronizálásának irányát és folyamatosan bôvülô lehetôségét, ezáltal juttatva el az olvasót egy olyan szintre, melynél képes
meghatározni azt az ösvényt, amit a harmadik évezredbeli köztisztviselônek és
közalkalmazottnak járnia kell ahhoz, hogy munkájában sikeresen használhassa az
elektronika gyorsan bôvülô eszköztárát.
386 oldal, kötött, kb. 4800 Ft
MÉSZÁROS TAMÁS
A STRATÉGIA JÖVÔJE – A JÖVÔ STRATÉGIÁJA
A könyv célja, hogy a stratégiai menedzsment elôzményeiben megtalálja – mind nemzetközi, mind hazai
összefüggéseit tekintve – a fejlôdés fôbb elemeit és mozgatórugóit. Ne csak leírja, hanem elemezze is a vezetôi
elôrelátás, vagy ahogy manapság érthetetlenül kevésbé
használjuk, a tervezés evolúcióját, mutassa be a stratégiai gondolkodás leginkább elfogadott modelljeit, típusait, iskoláit. A mû egyfajta jövôképet ad arról
a vállalatról, amely várhatóan tipikus és sikeres lesz az új évezred elsô évtizedeiben, és amelynek megalkotását kell megcéloznia a már alakítandó, de önmagában is változó stratégiának.
264 oldal, kötött, 3500 Ft
„Az AULA KIADÓ a IX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 108-as
számú standján, 20% kedvezménnyel várja minden kedves vásárlóját.”

A BÁBEL KIADÓ ajánlata
S. J. Agnon: Valaha régen
Shmuel Josef Agnon, héber író, az
1966-os irodalmi Nobel-díj kitüntetettje
(Buczacz, 1888 – Jeruzsálem,1970).
A legjelentôsebb mûvének tartott Temol
Shilshom (1945) az 1900-as évek Palesztinájában játszódik, hôsei kelet-európai, többnyire álmodozó, szegény
sorsú kivándorlók, zömükben fiatalok,
akik az új világot egy romos pusztaság
földjének megmûvelésében és egy
szunnyadó nemzet feltámasztásában
remélik megtalálhatni. A regény fôhôse
egy galíciai fiatalember, Jichák, szerelmi története során magyar – vallásos
és orosz – világi kedvese közt hányódva, bepillanthatunk két, sajátságos fényben ábrázolt, egymástól eltérô és megragadó világba. Fordította Ács Gábor.
A Nobel-díjas írónak 50 év után elôször jelenik meg nagyepikai mûve
magyarul.

640 oldal, 3600 Ft.

Ács Gábor: Zsidó breviárium
Történelmi novellái, versei és számos
fordítása után a szerzô most publicisztikai írásainak, esszéinek és novelláinak válogatásával lép az olvasóközönség elé. Írásaiban az olyannyira közkeletû holocaust-identitás helyett vagy kiváltására kíván fogódzót nyújtani egy
tartalmasabb zsidó kulturális kötôdés
kialakulásához. Novelláiban igyekszik
körüljárni a nagy életválasztások kényszerítô, ámde felemelô erkölcsiségû
vagy éppen szabadnak tûnô, de kicsinyes zsákutcákat rejtô lehetôségeit és
behatároló torlaszait.

320 oldal, 1600 Ft.
Érdeklôdni a kiadónál: 1396 Budapest 62. Pf.: 482.
Tel.:/Fax: 36-1-351-0229. E-mail: bbabel@axelero.hu

KAPHATÓ: Atlantisz Könyvsziget, Írók Boltja, Osiris Könyvesház,
Líra és Lant könyvesboltok, Lap-Ics, Merhavia , Pult , Új Ex Libris,
Zagóra-2000, Fix+3, Sziget, Sunbooks könyvkereskedések

A Hamvas Intézet
tavaszi könyvajánlata

Darabos Pál
HAMVAS BÉLA – EGY ÉLETMÛ
FIZIOGNÓMIÁJA I–III.
I–III. kötet: 6700 Ft

Hamvas Béla a XX. század kiemelkedô
magyar gondolkodója és írója. Darabos
Pál három kötetes monográfiájában nagy
szakmai felkészültséggel mutatja be
Hamvas Béla életének, gondolkodásának
és törekvéseinek állomásait és szellemi
építkezéseit.
ÉGÔ KATEDRA – Visszaemlékezések Szentkuthy Miklósra
200 oldal, 2300 Ft

Páskándi Géza: MÉLTÓ TÚLÉLÉS
206 oldal, 1800 Ft
P. Sebôk Anna: KOLOZSVÁRI PEREK 1956
300 oldal, 2700 Ft
Zinner Tibor: A KÁDÁRI MEGTORLÁS RENDSZERE
450 oldal, 2900 Ft
ANTAL IMRE – A CSÁNGÓ FESTÔ
110 oldal, 3950 Ft
Antal Imre csángó mûvész gyönyörû festményein keresztül tárul elénk a Gyimesek
világa: hegyek, völgyek, házak, emberek,
egy olyan világ, melyet „mi nagyvárosi
emberek elveszítettünk, mégis vágyódunk
utána, mert sokkal emberibb, mint a mi
világunk”.

Károlyi Palota Kulturális Központ
Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet
1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.
Telefon: 317-3143/ 237 · Fax: 235-0391
E-mail: intezet@karolyipalota.hu

Könyvfesztivál a Szak Kiadónál is

A T E R I C U M K I A D Ó A J Á N L ATA
TAVA S Z R A É S N Y Á R R A !

Magad uram, ha gondod van…
Outlook Outlook 2000, Outlook

ÚJDONSÁG! – Sólem Áléchem: ÉNEKEK ÉNEKE
keménytáblás védôborítóval, 1370 Ft

Express
304 oldal, Ára 5000 Ft.
Megjelent: április 8.

Sólem Áléchem: TEVJE, A TEJESEMBER
keménytáblás védôborítóval,1570 Ft
ÚJDONSÁG! – Erica Jong: RETTEGÉS A REPÜLÉSTÔL – regény
keménytáblás védôborítóval, 2370 Ft

A sorozat hamarosan megjelenô
további kötetei:
Magad uram, ha gondod
van…Windows; Magad uram,
ha gondod van… a PC-vel

Figyelje folyamatosan weblapunkat!
Mindig a legfrissebb, legpontosabb és a legrészletesebb
információkat kapja könyveinkrôl!
www.szak.hu
XML
Lépésrôl
lépésre
Kb. 890 oldal
Ára kb.
8000 Ft
Várható
megjelenés:
április közepe

Lin Yutang: AZ ÉLET SÓJA
keménytáblás, védôborítóval, 2770 Ft
Luciano De Crescenzo:
A GÖRÖG FILOZÓFIA RENDHAGYÓ TÖRTÉNETE
keménytáblás, 1970 Ft

Office XP
Lépésrôl
lépésre
CD-vel
Kb. 800 oldal
Ára kb.
11 000 Ft
Várható
megjelenés:
április vége

Szak Kiadó Kft.  2060 Bicske, Diófa u. 3.
 06 22 350-209 (fax is) • 06-22-565-310 • info@szak.hu • www.szak.hu

Mata Hari
Van-e, aki nem ismeri Mata Hari, a híres-hírhedt táncosnô,
kémnô nevét? Bizonyára alig.
Ám ismerjük-e, tudjuk-e, ki volt
ô valójában? Amikor ennyi évvel
a kivégzése után szülôvárosa perújrafelvételt indítványoz, mert
ártatlannak véli ôt, érdemes felidézni ellentmondásos alakját.
Egy férjét, gyermekét elhagyni
képes, nagyravágyó és nagyra
törô holland nô elhiteti a világgal, hogy ô India szülötte, a szent
brahma kaszt tagja, és dicsô bajadérok leszármazottja.
Hisznek neki. A huszadik századra ébredt Európa a lábai elôtt
hever. Puccini virágcsokrot küld
neki egy milánói fellépése alkalmával, Picasso viszont felháborodva
távozik egy bemutatója után, és tehetségtelennek, csalónak nevezi.
Egy dologhoz bizonyára értett. Ha ismerkedni kellett, csak gazdag,
befolyásos férfiakkal ismerkedett, akiktôl fontos információkat tudott meg – az ágyban. Egyesek szerint kettôs ügynök volt, mások szerint közönséges prostituált.
Bár Richard Skinner nagysikerû regénye sem szolgál kikezdhetetlen bizonyítékokkal Mata Hari személyét illetôen, nagy érdeme,
hogy az izgalmas és szórakoztató cselekmény mellett a regény lapjain néhány huszadik század eleji kulturális és mûvészettörténeti érdekesség is helyet kap.
1792 Ft

Tiara Könyvkiadó
1133 Budapest, Kárpát u. 1/B.
Telefon: 349-3790
Fax: 320-3412
E-mail: gatip@aranypont.hu

ÚJDONSÁG! – Lin Yutang: MI, KÍNAIAK
keménytáblás, védôborítóval, 2770 Ft

TERICUM KIADÓ
1277 Budapest, Pf. 39, telefon: 326-2723, fax: 326-1427
e-mail: tericum@vnet.hu

A Tessloff és Babilon Kiadó újdonságai
a Mi Micsoda sorozatban
Multimédia

(69. kötet)

Hogyan változtatja meg életünket a multimédia? Többi köteteinkbôl már jól ismert szerzônk
az igények, az elôállítás és a felhasználás szempontjából mutatja be a multimédiát ebben a
gazdagon illusztrált könyvben.

Ára: 1860 Ft
Megjelenik 2002. április

Elektromosság
(67. kötet)
A vasút
(68. kötet)
Az ókori
Egyiptom titkai
(40. kötet
változatlan
utánnyomása)
A kínálatunkban szereplô könyvek megrendelhetôk
a kiadó címén: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a.
Telefon: 322-3871, fax: 322-6023.
E-mail: kiado@tessloff-babilon.hu, http://www.tessloff-babilon.hu

Libri sikerlista

A Fókusz Könyváruház sikerlistája
2002. március 15–31.

2002. március 22. – április 4.
A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

ISMERETTERJESZTÔ

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Parsons, Tony:
Apa és fia
Európa Könyvkiadó

1. Nasar, Sylvia:
Egy csodálatos elme
Gabo Könyvkiadó

1. Miler, Zdenek–
Doskocilova:
A vakond
és a nyuszimama
Helikon Kiadó

2. Havas Henrik:
Szeretôk
Alexandra Kiadó

2. Márai Sándor:
Füveskönyv
Helikon Kiadó

3. Dr. Kende Péter:
A Viktor
Hibiszkusz
Könyvkiadó

3. Márai Sándor:
Mágia
Helikon Kiadó
4. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig
égnek
Helikon Kiadó

4. Lugosi Lugo László–
Klösz György:
Budapest 1900–2000.

5. Ensler, Eve:
A vagina monológok
Dee-Sign Kiadó

5. Markas, Jenny–
Rhimes Shonda:
Álmok útján –
Britney Spears
Szukits Könyvkiadó

7. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

7. Sachar, Louis:
Laura titkos társasága
Animus Kiadó

8. Frei Tamás:
Egy riporter dossziéja
Park Könyvkiadó

8. Boci-boci tarka –
Mondókák
Santos Kiadó

9. Müller Péter:
Jóskönyv
Doctor Herz Bt. –
Magyar Könyvklub

9. Lowry, Lois:
Az emlékek ôre
Animus Kiadó

10. Pálfy Katalin:
Látnivalók
Magyarországon
Well-Press Kiadó

Európa Könyvkiadó

4. Moldova György: Régi nóta

Urbis Kiadó

5. Lowry, Lois: Az emlékek ôre

Animus Kiadó

6. Fielding, Helen: Mindjárt megôrülök! Európa Könyvkiadó
7. Horváth Ferenc: A maradék idô

Magánkiadás

8. Tolkien, J. R. R.: A Gyûrû keresése

Szukits Kiadó

9. Merle, Robert:

Európa Könyvkiadó

Ármány és cselszövés
10. Rowling, J. K.:

5. Hápi és barátai
Program Junior

7. Tolkien, J. R. R.:
A babó
Ciceró Kiadó

Dee-Sign Kiadó

3. Parsons, Tony: Apa és fia

4. Kerekecske
dombocska...
Vidám mondókák
Program Junior

6. Szutyejev,
Vlagyimir:
Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

10. Fielding, Helen:
Bridget Jones naplója
Európa Könyvkiadó

2. Ensler, Eve: A vagina monológok

3. Nöstlinger,
Christine:
A cseregyerek
Animus Kiadó

6. MacLaine, Shirley:
Camino – A lélek
utazása
Édesvíz Kiadó

9. Follett, Ken:
Vadmacskák
Gabo Könyvkiadó

1. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

2. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.
Animus Kiadó

6. Tolkien, J. R. R.:
A gyûrûk ura I–III.
Európa Könyvkiadó

8. Vámos Miklós:
Apák könyve
Ab Ovo Kiadó

Szépirodalom:

Animus Kiadó

Harry Potter és a Bölcsek Köve

Ismeretterjesztô:
1. Hall, Cally: Drágakövek

Panemex/Grafo Kiadó

2. Dr. Kende Péter: A Viktor

Kendeart Kiadó

3. Hankiss Elemér:

Helikon Könyvkiadó

A tízparancsolat ma

Well-Press Kiadó

4. Látnivalók Magyarországon
5. Lázár A. Tibor (szerk.): 4 év tévúton

10. Janikovszky Éva:
Velem mindig történik
valami
Móra Ferenc
Könyvkiadó

2002 Társaság

6. Bayer Zsolt: Hol a pofátlanság határa?

Kairosz Kiadó

7. Lovas István: K.O.

Kairosz Kiadó

8. Havas Henrik: Szeretôk

Alexandra Kiadó

9. Horváth Ilona: Szakácskönyv
10. Mérei–V. Binét: Gyermeklélektan

Vince Kiadó
Medicina Könyvkiadó

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

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

www.artbooks.hu

vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi,
idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.
„Mindenfélét, de nem mindent”

régi és új mûvészeti könyvek

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

Minden könyv egy helyen!

VÁLTOZÓ

TANKÖNYVCENTRUM

1. A választójog – Dezsô M. – Nagyné Szegvári K.
– Rytkó E. – Máthé G.
2. Görögország – Pintér Attila
3. A táplálkozás – Dudás Róbert

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!
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V I L Á G – sikerlista

PRESS PUBLICA Kiadó 1132 Budapest, Váci út 54.
T/F: (1) 329 4447, e-mail: kiado@valtozovilag.hu
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AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ PROGRAMJA
A IX. BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON
Budapest Kongresszusi Központ (XII. Jagelló út 1–3.)
Április 19. péntek 15 óra
Európa Könyvkiadó standja
Claudio Magris (Kisvilágok)
és Enrico Brizzi (Jack Frusciante otthagyta a bandát)
olasz írók dedikálnak.
Április 20. szombat 11 óra
Bartók I. Terem
Európa Matiné
Hagyományôrzô mûsoros délelôtt
a mai világirodalomról.
Vendégek: Luis Sepúlveda spanyol író,
Pavel Huelle lengyel író,
Enrico Brizzi olasz író,
Darvas Iván és mások.
A filmbejátszással, képvetítéssel
színesített mûsort Osztovits Levente
igazgató vezeti.
Közremûködik: Lengyel Ferenc színmûvész.
A Matiné után szerzôink dedikálnak
a kiadó standján.
15 óra
Bartók II. Terem
Pavel Huelle Weiser Dávidka címû regényének
bemutatója, és beszélgetés a lengyel íróval.
Beszélgetôtárs: Pálfalvi Lajos
irodalomtörténész.
A rendezvény után a szerzô dedikál
a kiadó standján.

Gazdag kínálattal és

16 óra
Európa Könyvkiadó standja
Szabó Magda dedikál.
17 óra
Európa Könyvkiadó standja
Darvas Iván dedikálja
Lábjegyzetek címû könyvét.
Április 21. vasárnap 15 óra
Európa Könyvkiadó standja
Pavel Huelle dedikálja Weiser Dávidka
címû regényét.
16 óra
Európa Könyvkiadó standja
Darvas Iván dedikálja
Lábjegyzetek címû könyvét.
17 óra
Lehár Terem
Magyar badar (300 limerik)
Várady Szabolcs költô,
a kötet szerkesztôje
és összeállítója mutatja be
a könyvet.
Közremûködik
Máté Gábor színmûvész,
valamint a kötet szerzôi.

20 %-os kedvezménnyel várunk
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minden érdeklôdôt az Európa Könyvkiadó A/1 standján.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Irodalomtörténet
A tudós, könyvtáralapító,
kultúraközvetítô
Kultsár István
A Komárom-Esztergom megyei
Önkormányzat és a Kernstok
Károly Mûvészeti Alapítvány
kiadása.
Tatabánya, 2001, 272 oldal
Ez a mûvelôdéstörténeti tanulmánygyûjtemény
nem
azért jelent meg, mert Kultsár
István születésének (1760)
vagy halálának (1828) éppen
kerek évfordulója van, tehát a
kötet célja nem holmi penzumkipipáló, formális tiszteletadás, hanem valóságos értékek megôrzése és felmutatása
a mának. Kultsár, Komárom
megye nagy szülötte (a kiadvány érdeme, hogy ezt fényesen bebizonyítja), nagyon is
megérdemli, hogy neve és
munkássága ne hulljon feledésbe. A sajtó alá rendezés
Hidvégi Violetta munkáját dicséri. Ez az ember, aki – ha
kellett – könyvet adott ki, ha
kellett, színházat vezetett, ha
arra volt szükség, lapot szerkesztett, máskor (szinte mindig) mecénása volt kora tehetséges mûvészeinek és tudósainak, csaknem olyan középponti figurája volt a hazai
szellemi életnek, mint Kazinczy, de messze nem volt olyan
diktátor, mint ô. A tanulmányok (olykor bizony egymás
állításait ismételgetve) meggyôzôen mondják el, menynyire fontos volt, hogy Kultsár megvegye azt a bizonyos
telket, amely aztán a továbbiakban az egész Nemzeti Színház-ügy anyagi alapját képezte, mekkora tett volt kiadni Mikes Kelemen leveleit,
megindítani az elsô magyar
újságszerû újságot, a Hazai
(késôbb Hazai- és Külföldi)
Tudósításokat, amely újításként például Európa térképét
küldte el mellékletként elôfizetôinek. Ám kiderülnek a kötetbôl még más, némiképp árnyékban maradt érdekességek
is: ki tudta azt (e sorok írója
például nem), hogy Kultsár
volt az elsô olyan szerkesztô,
aki a költôknek mûveikért ho-
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noráriumot fizetett! (Valljuk
be: sorsdöntô fordulat volt).
Épp ennyire fantasztikus adalék, hogy Kultsár nem csupán
népdalgyûjtésre ösztökélt, de
„táncrajzolásra”, vagyis népi
koreográfiák megörökítésére
is. Az ember ilyen sok egybehangzó dicséret olvastán mármár kezd nosztalgiát érezni
ama hajdani, a mostanira semmiben sem emlékeztetô kulturális közélet iránt, amikor
végre talál néhány megnyugtatóan ismerôs momentumot is;
Schiller egyik dramaturgiai
dolgozatának közléséért fel
akarták (de fel is lehetett
volna) jelenteni Kultsárt. És
még egy: érdemek ide vagy
oda, azért Toldy Ferenc fontosnak tartotta megjegyezni
róla, hogy „talentuma és ízlése kevés” Vagyis hát azért a
19. század eleje sem volt fenékig tejfel.
Ny. A.

Külföldi irodalom
Giovanni Pozzi Claudio
Leonardi:
Olasz misztikus írónôk
Európa Könyvkiadó, 554 oldal,
2500 Ft
A misztikával való foglalkozás
egyre nagyobb teret követel
magának a tudományban, divatossá vált a modern szépirodalomban, sôt a lektûrökben
is. Minden kutatás elsôdleges
feltétele a források összegyûjtése és közreadása. Az eddigi
kutatások legfôbb akadálya az
volt, és részben az is maradt,
hogy hiányoztak a megbízható szövegek. Ezért döntött
úgy a freiburgi egyetem néhány hallgatója, hogy összegyûjti a kolostorok és más
egyházi intézmények, könyvtárak mélyén lappangó anyagokat, mégpedig azokat, amelyek nôi szentekhez, apácákhoz, vagy akár laikusokhoz
kapcsolódnak. A munkát
végzô csoportnak számtalan
nehézséggel kellett szembenéznie, hiszen a legtöbb nô
nem tudott írni, így misztikus
élményeiket a lelki vezetôjük

örökítette meg, ízlése szerint
hozzátéve vagy elvéve bizonyos részleteket. A különféle
egyházi rendek más és más
vallási mozzanatokat tartanak
fontosnak vagy kevésbé fontosnak, ennek következtében
sokszor érdekükben áll elhallgatni, elrejteni dokumentumokat. Némelykor nem marad más, csak egy-egy szent
életének története, mint
egyetlen tájékozódási pont. E
mostani válogatást haszonnal
forgathatják a kutatók és a
nagyközönség egyaránt. Egy
azonban biztos, a középkori
gondolkodásban, a misztikában járatlan olvasó számára
hátborzongató élmény. Mai
gondolkodásunktól, értékrendünktôl, bizonyos pszichikai
megnyilvánulások megítélésétôl fényévekre van ez a világ.
Nôk esetében e misztikus élmények, megnyilvánulások
még extrémebbek, mint a férfiaknál, hiszen nekik kevesebb
lehetôségük volt a hit beteljesítô megélésére. A laikus olvasónak el kell fogadnia, hogy
nem ôrültekkel és nem betegekkel van dolga, hanem egy
merôben más világgal. Az eligazításban nagy segítségünkre van a kitûnô bevezetô,
a jegyzetanyag, a bibliográfia,
s nem utolsó sorban a misztikus kifejezések kisszótára.
-avH.G.Wells:
Mr.Polly lázadása
General Press Kiadó, Bp. 2001,
242 oldal, 1700 Ft.
Tulajdonképpen három H. G.
Wells létezik, mármint a köztudatban: az elsô az, aki A láthatatlan embert, Az idôgépet
és a többi ôs-scifit írta, a másik Az emberiség története és
különféle fabiánus teóriákat
hirdetô mûvek tudós szerzôje, a harmadik pedig az a regényíró, aki a máig élvezhetô,
az Edward-kori Angliát bemutató regényeket: a Kipps, A
szerencse kerekei, A szerelem
és Levisham úr címûeket írta.
Igazság szerint mind a három
Wells elfelejtôdött – de a regényíró méltatlanul. Ezekben
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az ironikus idillekben sok báj
és finom megfigyelés rejlik:
hûséges és mulatságos lenyomatai egy olyan világnak,
melyben a kerékpár (a „szerencse kerekei” is valójában
biciklikerekek), még valami
forradalmi újdonságnak számít, ráülni pedig hallatlan
merészségnek. E regények sorába tartozik az is, melynek a
pechjére vezetéknévként lánynevet viselô Mr. Polly a fôhôse és most a Nagy Siker
Volt címû sorozat darabjaként jelent meg újra. Kilencvenkét éve íródott a mû, de
mintha ásatagabb volna azoknál a regényeknél is, amelyeket két- meg háromszáz éve írtak. Wells írói módszere – lehet, hogy egyszer még divatba
jön – ma mindenesetre fárasztónak és bosszantónak hat: figuráit mint marionett-bábokat rángatja, a mesét szeszélyesen, önkénnyel szövi,
belsô logikájára nem sokat ad.
A mindent tudó író mesél itt
általa fölényesen lekezelt alakokról, de a modor, mellyel
közelít hozzájuk, korántsem
oly szellemes és szórakoztató
önmagában is, mint – példának okáért – Bernard Shaw
egyes regényeiben. Van aztán
még egy különös tehertétele
ennek a mostani kiadásnak: a
fordítás. Számomra nehezen
érthetô, hogy miért kellett a
derék Gaál Andor nehézkes,
poros, hajdani átültetését
használni, amikor 1970 óta
létezik a Szepessy György-féle
modern és filológiailag is
pontosabb fordítás. Szepessy
például megfejtette azt, amivel Gaál nem tudott mit kezdeni: utóbbinál a csavargó
„valami ismert héber szót”
hajtogat s az így hangzik: ’Itchabod”. Szepessynél ez így
fest: „Nicsebó”, és a kifejezés
„egy ismert orosz szó”. Gaál
Andornál Mr. Polly „öreg pajtás”-nak szólítja élete új párját, a kövér asszonyt, Szepessynél – logikusan – „öreganyó”-nak. Tartok tôle mindazonáltal, hogy a siker, ha elmarad, nem ezek miatt a (különben fontos) árnyalatok miatt marad el.
-s –s

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY
RENDEZVÉNYEI
A NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON
KÜLÖNTERMES PROGRAMOK
* Az írás és a könyv története
Beszélgetés Várkonyi Nándor mûvérôl az Olvasás Éve
alkalmából Keresztury József, dr. Madas Edit, Mezey Katalin,
dr. Várkonyi Péter részvételével
Bach-terem, péntek, 19-e, 15 óra
* Jókai Anna új írásaiból olvas fel
Beszélgetôtárs: Tarján Tamás
Lehár-terem, szombat, 20-a, 15 óra
Dedikálások a Könyves Szövetség földszinti R/1-es standján:
Április 19-én és 20-án (péntek, szombat) 11 óra:
Vasadi Péter: A zendülés vízszaga
Április 20-án, szombaton 14 óra:
Salamon Pál: A menyegzô
Április 20-án 15 óra:
Jámborné Balog Tünde: Medárd lépcsôjén
Április 21-én, vasárnap 11 óra:
Körmendi Lajos: Az együttleges szellem
Április 21-én, vasárnap 12 óra:
Miklóssy Endre: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél...
Széphalom Könyvmûhely
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. T/Fax: 351-0593
iroalap@interware.hu, www.szephalom-konyvmuhely.hu

A Múlt és Jövô Lap- és Könyvkiadó
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra
megjelentetett újdonságai:
János apostolnak mennyei
jelenésekrôl való könyve
Ámos Imre illusztrációival
Kôbányai János tanulmányával díszkötésben 13.000 Ft.
Ámos Imre képsora a holokauszt
alatt született az Újszövetség utolsó fejezeteinek soraira. A több
mint két tucat rajzot, valamint vázlatokat, a Szentendrei Múzeum
anyagát, reprint kiadásban láthatja
az olvasó.

Daniel Sibony:
A három monoteista vallás
2300 Ft
A francia szerzô magyarul elôször
megjelenô könyvében a három egyistenhit (zsidó, keresztény, mohamedán) történeti, vallásfilozófiai és
komparatív elemzésére, és a közöttük évszázadok óta fennálló konfliktus megoldására vállalkozik.

Bibó István:
Zsidókérdés Magyarországon
1944 után
1850 Ft
Az olvasó Bibó egyik legtöbbet idézett tanulmányát tartja a kezében, a
magyar társadalomnak a magyar
zsidóság elpusztításában való felelôsségérôl és az odáig vezetô történelmi helyzetrôl.
Giorgio és Nicola Pressburger:
Nyolcadik kerületi történetek
1650 Ft
A Nyolcadik kerületi történetek
egy ikerpár elbeszéléseit tartalmazza a háború utáni évekrôl. Az
olvasó elé színes képet tárnak a kerület zsidók lakta szegény, kispolgári világáról.
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Múlt és Jövô Lap-és Könyvkiadó
1024 Bp., Keleti Károly u. 27.
Telefon/Fax: 316 70 19
E-mail: mandj@multesjovo.hu
Honlap: www.multesjovo.hu
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KÖNYVAJÁNLÓ
Életrajz
Keleti Ágnes:
Egy olimpiai bajnok
három élete
A szerzô kiadása
202 oldal, 1500 Ft
Keleti Ágnes élô sportlegenda. Az elmúlt száz év legeredményesebb magyar nôi sportolója. Önéletrajzírása elsô
olimpiai aranyérme 50. évfordulójára íródott. 1952-ben
Helsinkiben és 1956-ban Melbournben 5 arany, 3 ezüst és
2 két bronzérmet szerzett, és
két világbajnoki aranyéremmel gazdagította a hazai torna
sportot.
A híres sportolónô azért ragadott tollat, hogy felidézze
pályafutása fôbb állomásait.
Az ifjúságát, amikor a numerus clausus tört ketté sorsokat és a nyilasterror gyilkolta
meg ártatlan emberek százezreit. Keleti Ágnest ekkor
Juhász Piroskának hívták,
idegen papírokkal, álnéven
kényszerült bujkálni. Édesapját az auschwitzi haláltáborban ölték meg, de férje
hazatérhetett Mauthausenbôl a háború után. Ettôl az
idôtôl datálódik a „második
élet”, melyben a sportnak jutott fôszerep. Ez az idôszak
igazi sikertörténet, Keleti Ágnes 26 évesen nyert elôször
magyar bajnokságot és 31
éves, amikor Helsinkiben
elsô aranyérmét szerzi. Ekkor már a Testnevelési Fôiskola oktatója is.
A harmadik etap a melbourne-i olimpia után vette
kezdetét. Ezt az életet Ausztráliában kezdte újra, majd Izraelben lelt új hazára és alapított családot. Könyvében
érzékletesen írja le a sport világában szerzett külhoni tapasztalatait, bele-bele szôve
a történetbe a magánéleti
szálakat is.
A sport ma már egészen
más formát öltött, mint korábban. Az eredménycentrikus követelmények mind fantasztikusabb teljesítményre
ösztönzik a résztvevôket. Fokozottan vonatkozik ez a tornasportra, ahol egyre fiata-
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labb gyermeklányok kényszerülnek lélegzetelállító produkciókra. Csak közben – sugallja ez a könyv – elvész a
lelkesedés, a sport szépsége és
szeretete – mindaz, ami a korábbi generációkat a tornatermekbe vonzotta.
(Tausz A.)

Mûvelôdéstörténet
Paulus Zacchias:
A házastársi kötelességrôl
Európa Könyvkiadó, 128 oldal,
2500 Ft
Nemcsak a 17. századi olasz
szerzô, Paulus Zacchias házastársi kötelességekrôl vallott nézetei képezik az elegáns tipográfiájú, különleges
kiadvány egyik fô humorforrását. A minden részletet abszolút komolyan elôadó és
néven nevezô szerzô tudniillik a törvényszéki orvostan
atyja. A szexualitásról szóló
mûveiben a jogi kérdések
mérlegeléséhez rendkívül
precíz leírásokat kellett adnia. Aprólékos szakszerûsége
napjainkra bumfordi bájt kapott, s az örök témát (azaz,
hogy mikor, hogyan és hányszor gyakorolja a férj és a feleség a szerelmet) sajátos,
kuncogtató árnyaltsággal eleveníti meg.
Ellenállhatatlanul komikus
magyarázkodásaira ügyesen
rádupláz a mi Magyar László
Andrásunk, aki lírai tehetsége ellenére (vagy talán éppen azért) módfelett otthonos a témában. Megközelítései persze teljesen modernek.
Szövegmagyarázatai beillenek a szexrôl írott munkák
seregszemléjének. Soha nem
él vissza azzal a helyzetével,
hogy közel négy évszázada
született, s az egyház törvényeinek rigorózus betartására reszketve ügyelô elôdjét
akár ki is nevettethetné. Kicsúfolása helyett arra vigyáz,
hogy egy egész kicsivel kevésbé szókimondó legyen
Zacchiasnál. Ezzel a tudatos
visszafogottsággal eléri, hogy

tartalmas lábjegyzetei nem
telepednek rá a klasszikus
szövegközlésre. Magyar mosolygós bölcsességére mi sem
jellemzôbb, mint ez a – nôi
orgazmusról elejtett – félmondata: „keveset nyomnak
a tények a latban, ha tudományról van szó”.
A kötet harmadik alkatrésze
Horányi Ildikónak köszönhetô. Ô a még 1602-ben elhalt
Agostino Carracci húsz rézmetszetének közzétételével s
a melléjük készített tanulmányával járul hozzá a testi élvezetek taglalása révén keletkezhetô szellemi gyönyörûségek látványos kiteljesítéséhez... A szerelmi pózokat ábrázoló metszetek létrejöttének története legalább annyira érdekes, mint leplezetlen
erotikájuk. Megtudjuk ugyanis, hogy a X. Leó pápa megrendelésére készült képeknek
eredetileg elrettentôlegesen
kellett volna bizonyítaniuk,
mennyire bûnös cselekményeket hajtanak végre a rajtuk
észlelhetô (többnyire mitológiai) egyének. Az erkölcsnemesítô szándékból hamarosan híres versciklus támadt.
Az ábráktól megihletett
költô, Aretino tizenhat szonettet írt a pozitúrák dicsôítésére. (A komorabb olvasók
megnyugatására közlöm: magyar fordításuk – sajnos –
nincs benne a kedvesen életvidám kiadványban.)
Iszlai Zoltán

Filozófia
Georges Bataille:
Az erotika
Nagyvilág Kiadó
357 oldal, 1800 Ft
Ateista misztikus – mondták
Georges Bataille (1897–1962)
filozófusról és szépíróról.
Mind elméleti, mind szépírói
munkássága nagyhatású, az
„új regény” egyik úttörôjének
tartják. Írásaiban a „pôre vallomást filozófiai elmélkedéssel és misztikus búvárkodással társította” (Nadeau). Böl-
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cselete Pascal és Nietzsche tanításán alapul. Legjelentôsebb tanulmánykötetében
(l’Expérience Intérieure, ’Belsô tapasztalat’), ahogy más filozófiai és irodalmi alkotásaiban is, egyfajta vitális teljességet keresett, és ennek eléréséhez szükséges egyik eszközként a szerelmet és az
erotikát határozta meg. Magyarul is olvasható, Az erotika címû bölcseleti munkájában (mely az 1958-as francia
kiadás alapján készült) az
erotikát társítja a halállal és a
szentséggel. Szembefordul a
nézettel, miszerint az erotika, mint téma nem ’komoly
ember’ számára való. Hangoztatja ugyanakkor, hogy az
erotikát a tudomány módszereivel nem lehet megközelíteni, a téma vizsgálatához
magát az embert kell tanulmányozni. Azt a nézôpontot
keresi, ahonnan kitûnik az
emberi lélek egysége. A
könyv elsô részében módszeresen, összefüggéseiben mutatja be az emberi életet és
különbözô megnyilvánulásait, az erotika szemszögébôl
nézve. Szó esik a halálhoz,
valamint a szaporodáshoz
kötôdô tabukról, kettejük
kapcsolatáról, gyilkosságról
és áldozatról, a vallási áldozatról, orgiáról és kereszténységrôl, a megszegésrôl, a
szépségrôl és a prostitúcióról. Idôben az ôsembertôl
napjainkig terjed az áttekintés, melyben történelmi, régészeti, mûvelôdéstörténeti
és pszichológiai tényeket az
erotikával való kapcsolatukban szemlél. Könyve második felében egymástól független tanulmányok sora következik többek között Sade
márkiról,
vérfertôzésrôl,
misztikáról és érzékiségrôl.
„Árván hagyott világunkban,
amelyben kísértetként bolyongunk, az emberi szenvedélynek csak egy tárgya van.
Többféleképpen közelíthetünk hozzá. A legkülönbözôbb megnyilvánulásai lehetnek, de jelentésüket csak akkor érthetjük meg, ha felfedezzük a köztük lévô mély
összefüggéseket.”
Sz. Zs

A FEKETE SAS KIADÓ
TAVASZI KÖNYVAJÁNLATA
1067 Bp. Csengery u. 51. T/F: 332-8931
1067 Bp. Eötvös u. 10 T/F: 322-7263
feketesas@mail.pharmanet.hu
Fabó Kinga: Fojtott intenzitással, fojtottan
Fabó Kinga hatodik kötete koherens egész. Fabó Kinga köteteit
szeretik, kifejezetten keresik az olvasók. Versei angol és német
fordításban is megjelentek. (A/5, kartonált, 112 oldal, 790 Ft)
Varga Dániel: elégiák: szürke és ragyogás
Varga Dániel ötödik mûve (eddig két regénye s két verses
gyûjteménye jelent meg) valódi olvasmányélmény. A költemények színeket, hangokat idéznek, s fölidéznek „néhány tárgyat”, néma felhôket, esôszagú hajnalokat, száraz ôszirózsaárnyakat, idôt s idôket. (A/5, kartonált, 80 oldal, 672 Ft)
Timár György: Este a hegyen. Válogatott és új versek
Timár György e kötete áttekintés, „termés-betakarítás”, és
cseppben a tengerként tükrözi a timári oeuvre színeit s rezdüléseit. (A/5, kartonált, 248 oldal, 1568 Ft)
Turgut A. Akter: Egek örök körei. Modern szufi versek
(Fordította: Erdôdi Gábor)
Az Egek örök körei címû kötet az egyik legkiemelkedôbb szufi verseskötet, ami valaha is megjelent. Páratlan alkotás, kivételes mû. Néha már-már elviselhetetlenül gyötrelmes, ám fantasztikus utazás a lélek legbensôbb tartományaiba. (A/5, kötött, 120 oldal, 1904 Ft)
Zórád Ernô: Tabán. A lebontott romantika
Zórád Ernô képemlékei
Zórád Ernô képeiben megidézi és újraalkotja a valahai Tabánt, „Budapest Montmartre-ját”. A mûvész átélte, dokumentálta és megfestette a romantikus városrész lebontását, s megörökítette „a csendes vén Tabán” girbe-gurba utcáit, helyszíneit, jellegzetes alakjait. Az albumban szereplô 84 kép egy része mindmáig nem publikált alkotás. (B/5, kötött, színes mûnyomó, 128 oldal 4256 Ft)
ZÓRÁD ERNÔ: KALANDOZÁSOK EGY RÉGI
FIÁKEREN c. könyvét dedikálja a Könyvfesztiválon,
szombaton, 17 órakor a Könyvhét standján (105-ös stand)
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GYEREKKÖNYV-AJÁNLÓ

Jónál jobb könyvek
sorozatban

■ A 6. b hírhedten rossz osztály: új osztályfônök kell, aki
ráncba szedi ôket. S megjelenik
„a Bagyula”, akit a háta mögött
mindenki vadállatnak hív. A
fiúk úgy érzik, mindennek vége. Bagyulával nem bírnak, és a
Hunor Tér Kupából sem lesz
már semmi! Pedig focitanból a
6. b a legjobb, merthogy ebbe
az osztályba jár többek közt
Mara Donna, Krójf Jancsi, Cinadin Cidan, Eu Zebio, és
maga a mesélô, Toncsi is jól focizik. Csakhogy Bagyula biztosan nem engedi ki ôket, lévén
bentlakásos iskola a Mágusképzô. Csúcsos fekete süveg, varázspálca… – ez valami Harry
Potter-történet? Mármint Petôcz András meséje, amely a
Zsiráf Könyvek sorozatban jelent meg Kelemen István illusztrációival. Csak annyit árulhatok el, hogy… Nem, nem. Inkább olvassa el mindenki, aki
egy jópofa, mai gyerektörténetet akar olvasni.
Aki pedig meg akarja tudakolni, hogy mire valók a csontok, mi van a test belsejében,
miért nem egyforma a bôrünk
színe, mi az agy feladata, hogyan születnek a kisbabák, az
vegye kézbe a Tudakoló sorozat darabját, amely Az emberi
test címmel jelent meg. A színes fotókkal, pontos ábrákkal
és jó néhány vidám rajzzal illusztrált kötet kérdezz – felelek formában dolgozza fel a
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roppant fontos és érdekes témát, a gyerekek a végén ellenôrizhetik, mire emlékeznek az
olvasottakból. (Jim Bruce szövegét Dobrás Zsófia ültette át
magyarra.)
Cseregyerek érkezik Londonból Bécsbe, hogy Ewaldnak legyen egy barátja, akitôl
megtanulhatja a tökéletes angol kiejtést. Azonban Jasper (a
kétszeresen is cseregyerek! –
magyarázat a könyvben!), legalábbis kezdetben, lehetetlenül viselkedik: csak éjszaka
táplálkozik, a nappalokat bezárkózva tölti a szobájában, a
fürdôszobát nem látogatja.
Talán ennyi is elég kellemetlen szokásairól és tulajdonságairól. Már-már az ôrületbe
kergeti vendéglátóit, elsôsorban „persze” a felnôtteket,
akik érzik, nem képesek kibírni Jasperral hat hetet.
Hogy fog így javulni Ewald
csapnivaló angol kiejtése? A
nagylány, Bille viszont rögtön
a cseregyerek pártjára áll, az-

tán Ewald véleménye is megváltozik, végül… Az 1984 óta
Andersen-díjas osztrák írónônek, Christine Nöstlingernek
már vagy fél tucat könyve
megjelent magyarul. Eme saját rajzaival illusztrált kötete
is eséllyel pályázik a sikerkönyv rangra. A szerzô nagyon is valós problémát boncolgat: miért „problémás gyerek” Jasper. Azért is szórakoz-

tató, ahogy egy osztrák család
mindennapjait (belülrôl) ábrázolja, mivel Ewald meséli el
iskolai „élménybeszámolójában” ezt az izgalmas, s nem
utolsó sorban tanulságos
nyári történetet.
Felnôttek és gyerekek egyaránt élvezhetik Varga Domokos igaz történeteket megörökítô kötetét, amely a szerzô
legsikeresebb könyve, hiszen
immáron 6. kiadásban látott
napvilágot. A Kutyafülûek „hódító útja” még a 60-as években
kezdôdött, tartalma változatlanul érdekes mindenki számára, aki családban él, pláne
nagycsaládban, mondanivalója fontos mindenkinek, aki a
hétköznapok legelemibb történéseiben is meglátja a mélyen emberit, fanyar humoráért is lehet kedvelni ezt a novella-füzért, amely tizennégy
emlékezetes darabból áll. Szülôi (apai) önvallomás ez a mû,
egy család életének természetes és bensôséges ábrázolása, a
hat gyerek fejlôdésének pontos leírása, a szülô és gyermek
közötti érzelmi kölcsönhatások igaz, igazságos és kiigazító
leltározása. A kötetet gyerekrajzok díszítik, alkotóik, Vida
Magdolna és Sarolta az unokák
korosztályát képviseli. (Varga
Domokos válogatott mûvei.)
A világirodalom egyik klaszszikus alkotása, Jack London
egyik leghíresebb regénye A
beszélô kutya, amely minden
erôltetés nélkül belefér az ifjúsági irodalom kategóriába.
Nem kell átdolgozni, megszelidíteni ahhoz, hogy a tizenévesek is élvezhessék, a magukénak érezhessék. (Jómagam
se lehettem több 12–13 évesnél, amikor elôször kézbe vettem. A távoli, egzotikus világban játszódó komor történet
(rabszolgakereskedelem, kannibalizmus) persze mást mond
a gyerekolvasónak, mint a tapasztaltabb, sokkal több írásmûvet ismerô felnôttnek, de a
befogadói élmény akkor is teljes, ha az értelmezés, e realista
kalandregény „üzenetének”
megértése
életkor-függôen
részleges. Egyszóval: Jack London olvasásával nem kell várni
a felnôttkorig. (A fordítás
Szász Imre munkája.)
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A Holnap Kiadónak a világirodalom népszerû regényeit magában foglaló sorozata után
jöjjön a Ciceró Kiadó népszerû
Tök jó könyvek szériája. Sorozat
a sorozatban Rosie Rushton
négy kötete, amelyeket tizenéves lányokról és fiúkról írt, no
meg azok szüleirôl. Az angol
kisvárosban játszódó történetek szereplôinek élete olykor
zûrzavaros, ôk maguk persze
rokonszenvesek, s bár egy bizonyos Leehamptonban élnek,
felbukkanhatnának a közvetlen közelünkben is. Jemma,
Laura, Szumitha, Chelsea és
Jon életfelfogása, szövege nagyon sok magyar tizenévesével
rokon, a problémák és azok
megoldása is nagyjából azonos
itt és ott. Emiatt, és persze az
apró-cseprô különbségek miatt
olvashatjuk nagy-nagy élvezettel ezeket az ôszinte hangú,
alapjában vidám könyveket,
cím szerint: Ne cirkuszolj,
anyu!, Becsszavamra kinyúlok!,
Hogy tehetsz velem ilyet, anyu? és
az újdonság: Gôzöm sincs, mihez
kezdjek? (Uóbbit fordította:
Szabó Mária.)
Petôcz András: Kalandjaim a
Mágusképzôn. Móra Könyvkiadó. 62 old. ; Varga Domokos:
Kutyafülûek. Hét Krajcár Kiadó,
152 old., 1280 Ft; Jim Bruce: Az
emberi test. Tesloff és Babilon, 32
old.; Jack London: A beszélô kutya. Holnap Kiadó, 267 o1d.;
Christine Nöstlinger: A cseregyerek. Animus Kiadó, 144 old.,
1290 Ft; Rosie Rushton: Gôzöm
sincs, mihez kezdjek? Ciceró Kiadó, 180 old.
(Cs. A.)

AZ AB OVO

A Canissa Kiadó ajánlata

KIADÓ
KÖNYVHETI ÚJDONSÁGAI
Vámos Miklós:
Öt kis regény
kb. 480 oldal, 2500 Ft
Az Ab Ovo kiadó 2002 könyvhetére jelenteti meg Vámos Miklós:
Öt kis regény címû kötetét. A
könyvben, ahogy a cím is jelzi, Vámos kisregényeinek egy válogatását
tarthatja kezében a tisztelt olvasó.
A kötetben szereplô kisregények: a
Borgisz, az Én és én, az Emily néni
szakálla, a Hanyatt-homlok és a Jaj.
A legkorábbi írás a ’70-es évek elején, a legutolsó a ’80-as évek végén
jelent meg elôször. Ez a mostani lesz
az elsô átdolgozott újrakiadásuk.

Szécsi Magda:
Töredéklét
kb. 176 oldal, 1680 Ft
Szécsi Magda ebben a munkájában a magyar társadalmi lét peremén vegetáló embertársaink, a
hajléktalanok világát mutatja be.
Szécsi Magda maga is nagyon
bátor asszony, hogy ezt a hihetetlenül kemény feladatot magára
vállalta; a látleletet elkészítette,
páratlan megfigyelô-képességgel,
emberi melegséggel.

Jean-Jacques Schuhl:
Ingrid Caven
Fordította: Szoboszlai Margit
kb. 260 oldal, 1900 Ft
Jean-Jacques Schuhl 2000-ben ezzel
a könyvével elnyerte a legrangosabb
francia irodalmi díjat, a Goncourt-t!
Ingrid Caven, a könyv címszereplôje, Rainer Werner Fassbinder, né-

A Wehrmacht katonái
Ár: 3980 Ft

met filmrendezô istenített felesége
volt. Caven szerepelt a rendezô
filmjeiben, s világszerte ismert énekesnô lett belôle. Schuhl ebben a
regényében nem csupán Fassbindert, Ingrid Cavent, a színésznô-feleséget, hanem a mûvészvilág sok
más világhírû alakját, mint Andy
Warholt vagy Ives Saint Laurent-t is
megörökíti rendkívül érzékeny
megfigyelôként és ügyes stilisztaként, hanem az említett húsz esztendôt is, és az ô nagy találkozását
Ingrid Cavennel.

Wilhelm Keitel:
Életem
Ár: kb 2690 Ft
Erika Rosenberg:
Én, Oskar Schindler
Ár: 2980 Ft
Stefanie Zweig:
Hontalanul Afrikában
Ár: 1980 Ft

Szabó Gábor:
Filmes könyv – Hogyan
kommunikál a film?

Rózsás János:
Duszja nôvér
Ár: 1980 Ft

kb. 184 oldal, 2600 Ft
Bian Innes:
A kínzás és kínvallatás
története
Ár: 2800 Ft

A magyar és a nemzetközi könyvkínálatban számos mû foglalkozik részint a filmkészítés technikájával,
részint a vizuális kommunikáció elméletével. Ám nincs olyan, amelyik
olvasmányos, közérthetô formában
fogalmazná meg, milyen sajátos eszközökkel mesél el egy történetet a
film. Ez a könyv arra vállalkozik,
hogy egy európai filmmûvész és
operatôr-tanár több évtizedes személyes tapasztalata alapján „értelmezô szótárt” nyújtson filmkészítôk és filmkedvelôk számára annak
érdekében, hogy közös nyelvet beszéljenek; hogy amit az egyikük
mond, azt a másik úgy értse, ahogy
a beszélônek szándékában állt, és
hogy ez a közös nyelv ne az utcai
szleng – a film esetében a tömegtermelésbôl fakadó sztereotípiák – pár
száz szavas szókincsébôl álljon.
Nem szabálykönyv, hanem gondolkodásra késztetô, olvasmányos
esszé született e szándékból.

N. László Endre:
Mátyás király utolsó
mosolya
Ár: 1890 Ft
Zala varázsa
Fotoalbum
Ár: 5500 Ft
Nyuszi család boldogsága
Ár: 850 Ft

Keressen bennünket a Könyvfesztivál 105. standján
Magyar és Társa Kft. Canissa Kiadó
8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
Tel/fax: (93) 310-968 E-mail: canissa@matavnet.hu
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Meg jelent könyvek
2002. március 22 – április 4.
111 híres külföldi regény. 1. köt. 5., jav. kiad.,
Móra K.
ISBN: 963-11-7650-9 kötött: 3180 Ft (l-2.)

111 híres külföldi regény. 2. köt. 5., jav. kiad.,
Móra K.
ISBN: 963-11-7651-7 kötött:

A tavasz dala. Antológia: a Kláris elsô tíz éve.
Uránusz.
ISBN: 963-9304-42-5 fûzött: 1587 Ft

Az 1848–1849-es magyar szabadságharc története [Elektronikus dok.]. Szöveg és képek. Arcanum: Média '21 Kft.
ISBN: 963-9374-22-9 Mûanyag tokban: 5600 Ft

A
A 100 legjobb bárány- és birkaétel. Kistarcsa,
Sajgó.
ISBN: 963-9266-24-8 fûzött: 298 Ft

A Zala megyei zsidóság történetének levéltári
forrásai. 1716–1849. Zala M. Lvt. (Zalai gyûjtemény 52.)

ISBN: 963-618-276-0 fûzött: 2500 Ft

A DOLCE Mûvészeti Magániskola fél évtizedes
tapasztalatai. 1997–2002. Bába.
ISBN: 963-9347-66-3 fûzött: 870 Ft

Ajtonyi István – Gyuricza István: Programozható
irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-1897-8 kötött: 3950 Ft

Akron – Banczhaf, Hajo: A Crowley-Tarot: kézikönyv Aleister Crowley és Lady Frieda Harris
kártyáihoz. Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-48-X fûzött: 1700 Ft

Alkotmányjogi jogszabályok. [I–II.]. Dialóg Campus. (Conpendiarium)
ISBN: 963-9310-50-6 fûzött: 1980 Ft

Allerhand, Jacob: A Talmudtól a felvilágosodásig.
[Középkor]. Filum.
ISBN: 963-9351-18-0 kötött: 2490 Ft

A Lyukasóra tíz éve [Elektronikus dok.]. Tíz
éves a Magyar Írók Egyesülete Szöveg és képek Magyar Írók Egyesülete.
ISBN: 963-8435-19-4 3150 Ft

A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai. Napvilág.
ISBN: 963-9082-95-3 kötött: 4800 Ft

A magyar helyesírás szabályai. Black & White K.
ISBN: 963-9407-43-7 fûzött: 400 Ft

A magyar nemzet története [Elektronikus dok.]
Szöveg és képek. Arcanum.
ISBN: 963-9374-26-1 Mûanyag tokban: 5600 Ft

Amatôrcsillagászok kézikönyve. 2. jav. bôv. kiad., MCSE.
ISBN: 963-00-9427-4 fûzött: 1999 Ft

A nácik kincse. Black & White K.
ISBN: 963-9407-41-0 fûzött: 725 Ft

Andersen, Hans Christian: Mesék. Palatinus.
ISBN: 963-9380-52-0 kötött: 2800 Ft

A nemzetiségi törvényjavaslat országgyûlési vitája, 1868. Természet- és Társadalombarát
Fejlôdésért Közalapítvány: Kortárs. (Magyar
nézô)
ISBN: 963-9297-48-8 fûzött: 1600 Ft

Angold, Michael: Bizánc. Híd az ókor és a középkor között. General Press. (Különleges
könyvek sorozat)
ISBN: 963-9282-73-1 kötött: 2200 Ft

Antal B. Gábor: Többnyelvû italkislexikon. Magyar nyelvû magyarázatokkal. Paginarum.
ISBN: 963-9392-08-1 kötött: 3500 Ft

ISBN: 963-251-2 fûzött: 790 Ft

Beke Albert: Röpirat az irodalom védelmében.
Szenci Molnár Társ. (A Herman Ottó Társaság
nemzetpolitikai sorozata 20.)
ISBN: 963-250-055-5 fûzött: 790 Ft

Beke Albert: Szabó Dezsô és Szíj Rezsô történelemszemlélete. Szenci Molnár Társ. (A Herman
Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata)

ISBN: 963-7226-41-9 fûzött: 1500 Ft

Ács Zsolt: Linux. Az alapoktól a felhasználói szintig. ComputerBooks.

ISBN: 963-250-050-4 fûzött: 400 Ft

Beke Albert: Lakájok és hulló csillagok. Szempontok egy hiteles magyar irodalomtörténethez
(1956–2000). Szenci Molnár Társ. (A Herman
Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata)

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

ISBN: 963-250-049-0 fûzött: 790 Ft

ISBN: 963-9351-08-3 kötött: 890 Ft

Bajomi-Lázár Dávid – Simek Zsuzsa: Málta
2002–2003. Tábla és Penna Kvk.
ISBN: 963-00-8972-6 fûzött: 2290 Ft

Bakk Pál: Szentkatolnai krónika. Hely- és mûvelôdéstörténeti dolgozatok. Kézdivásárhely,
Ambrózia.
ISBN: 973-98717-2-0 fûzött: 1200 Ft

Bakonyi István: Nap-lom. Fehérvári krónika,
1996–2000. Székesfehérvár, Prohászka K.
ISBN: 963-00-8886-X fûzött: 1066 Ft

Balatonfüred. Tihany. Térkép. Stadtplan. Karte.
M. 1:12 500. Cartographia.
ISBN: 963-352-397-4 CM 420 Ft

Balázs Boglárka: A rekedtség kezelése gyermekeknek és felnôtteknek. Nikol Kkt.
fûzött: 1984 Ft

Balla D. Károly: La giornata della poesia. Antologia poetica. Noran.
ISBN: 963-9356-32-8 kötött: 1400 Ft

Balogh Margit – Szabó Csaba: A Grôsz per. Kossuth. (Híres politikai perek)
ISBN: 963-09-4312-3 fûzött: 1980 Ft

Barabás Miklós, 1810–1898. Elôadások a mûvész halálának 100. évfordulójára szervezett
konferencián: Sepsiárkos 1998. június 21. Sepsiszentgyörgy, Charta.
ISBN: 973-8326-02-8 fûzött: 1800 Ft

Baranyay Ferenc: Baranyay József nagyobb
munkái. Kalligram. (Csallóközi kiskönyvtár)
ISBN: 80-7149-449-6 kötött: 2700 Ft

Bárány Tamás: Államcsíny Paránában. 2. kiad.,
Hét Krajcár.
ISBN: 963-8250-70-4 fûzött: 1200 Ft

Bartos Csaba: A sötétség rabságában. Székesfehérvár, [s.n.].
ISBN: 963-440-702-1 fûzött: 800 Ft

Batmanghelidj, F.: A tested vízért kiált! Mandala
Véda.

Benzoni, Juliette: York Rózsája. 2. A varsói sánta. Geopen.
ISBN: 963-9093-46-7 fûzött: 1490 Ft

Beregszászi György: Pernye. TerraPrint.
ISBN: 963-9186-41-4 fûzött: 1400 Ft

Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe.
3. kiad, Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2664-4 kötött: 4600 Ft

Bodonyi Miklós – Malatinszkyné Lovas Irén –
Márkus Gábor: Az ellenôrzés „technológiája”.

ISBN: 963-547-599-3 fûzött: 1990 Ft

Beke Albert: Élet vagy halál? A magyar irodalom
tanulsága. Szenci Molnár Társ. (A Herman Ottó
Társaság nemzetpolitikai sorozata 19.)

ISBN: 963-00-8421-X fûzött: 790 Ft

Constanca. Konstanca. Konstanza. M. 1:11 000.
Centru. Belváros. Innenstadt. City. M. 1:5 500.,
Cartographia.
ISBN: 963-352-780-5 CM 890 Ft

Crawford, Steve: Harckocsik a II. világháborúban. Hajja. (20. századi hadtörténet)
ISBN: 963-9329-40-1 kötött: 2996 Ft

Cs
Csete György: Csete György és Dulánszky Jenô.
Kijárat. (Vallomások... architectura sorozat)
ISBN: 963-9136-72-7 kötött: 2100 Ft

Csorba Béla: Kacifánt és Bakafánt. Hatodik Síp
Alapítvány.
ISBN: 963-8294-56-6 fûzött: 680 Ft

Csörgô Anikó – Füzesi Zsuzsa: Csodaország. 1.
Foglalkoztatókönyv óvodásoknak, kisiskolásoknak. 13. kiad., Csodaország.
ISBN: 963-918-001-7 kötött: 3300 Ft

ISBN: 963-394-463-5 kötött: 3990 Ft

Bokor Imre: Gróf Teleki Pálról és Bárdossy Lászlóról. Szenci Molnár Társ. (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata 18.)
ISBN: 963-250-053-9 fûzött: 690 Ft

Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós.
Szenci Molnár Társ. (A Herman Ottó Társaság
nemzetpolitikai sorozata 17.)
ISBN: 963-250-053-9 fûzött: 690 Ft

Boncza Berta: Csinszka versei. Noran.
ISBN: 963-9048-76-3 kötött: 1200 Ft

Bonta János: Modern építészet, 1911–2000.
Terc.
ISBN: 963-00-8241-1 fûzött: 3900 Ft

Börcsök László – Orbán Anita: Érettségi, felvételi tételek, témakörök: fizika. Szukits Kv.
ISBN: 963-9441-02-3 fûzött: 1290 Ft

Buda Béla: Szexuális viselkedés. Animula.
ISBN: 963-8089-41-5 fûzött: 2300 Ft

Budd, Martin: Miért vagyok ennyire kimerült? Bioenergetic.
ISBN: 963-9343-47-1 fûzött: 1700 Ft

Burgerné Gimes Anna: A mezôgazdasági földtulajdon és földbérlet. Akad. K.
ISBN: 963-05-7859-X fûzött: 1490 Ft

Burján Károly: A keresztyénség és a magyarság
veszedelme. A radikálisok kultúrája. 2. változatlan kiad., Szenci Molnár Társ. (Új kincsestár 8.)
ISBN: 963-250-037-7 fûzött: 1280 Ft

ISBN: 963-86202-0-X fûzött: 1590 Ft

Bausenhardt, Hans: Szicília. Biztos tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)

ISBN: 963-85750-4-2 fûzött: 890 Ft

Chinmoy, Sri: Sziddhártha Buddhává válik. Madal Bal.

Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása. 1. Soproni
Levéltár. (Sopron város történeti forrásai 2.)
ISBN: 963-8327-19-7 fûzött: 2600 Ft

Babits Mihály: Jónás könyve. Filum.

ISBN: 963-00-6473-1 fûzött: 890 Ft

Chinmoy, Sri: Mester és tanítvány. 2. kiad., Madal Bal.

C
Canning, Joseph: A középkori politikai gondolkodás története 300–1450. Osiris. (Historia philosophiae)
ISBN: 963-389-212-0 kötött: 2980 Ft

Chinmoy, Sri: Meditációs technikák. Madal Bal.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

D
Daniels, Michael: Útjelzô szavaink. Önmagunk
felfedezése a jungi úton. Osiris.
ISBN: 963-379-353-X fûzött: 1480 Ft

Demeter M. Ibolya: Adatbázis kezelés Visual Basic-ben: lépésrôl lépésre. Panem. (Programozók könyvtára)
ISBN: 963-545-168-7 kötött: 2800 Ft

Dezsô Márta – Nagyné Szegvári Katalin – Rytkó Emília: A választójog. Press Publica. (Változó világ 50.)
ISBN: 963-9001-71-6 fûzött: 540 Ft

Döbbelin, Hans Joachim – Bulling, Hermann:
Ünnepek. vendégvárás: 17 harmonikusan
összeállított ételsor az esztendô vidám ünnepeire. Kossuth.
ISBN: 963-09-4318-2 bôr: 5990 Ft

Dolhai Lajos: Bevezetés az ökumenizmusba. Katolikus nézôpontból. Jel.
ISBN: 963-9318-30-2 fûzött: 670 Ft

Doskocilová, Hana: A vakond és a nyuszimama.
Helikon/Albatros.
ISBN: 963-208-769-0 kötött: 1680 Ft

Douglass, Klaus: Az új reformáció. 96 tétel az
egyház jövôjérôl. Kálvin.
ISBN: 963-300-906-5 kötött: 1800 Ft

Doyle, Peter: Értékvezérelt marketing. A részvényesi értéket és a vállalati növekedést támogató marketingstratégiák. Panem: John Viley
& Sons Ltd. (Panem modern gazdasági ismeretek)
ISBN: 963-545-318-3 kötött: 6490 Ft

Drexlerné Stanchich Ilona: Társadalmi viselkedéstan: alapmû. 1. Kedvcsináló. Bp. [s.n.]
ISBN: 963-440-774-9 fûzött: 1390 Ft

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

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

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

Kizárólag elôfizetôknek!
Elôfizetési díj 2002. évre (10 szám) 4400 Ft.

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.

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

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

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2002. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

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

Kérem küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

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

CÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÚJDONSÁGAINK
A KÖNYVFESZTIVÁLON

TALÁLKOZZUNK
ÁPRILIS 18–21. KÖZÖTT
A BUDAPESTI NEMZETKÖZI
KÖNYVFESZTIVÁLON

Boda Miklós:
Stúdium és literatúra
(Középkori mûvelôdéstörténeti
tanulmányok)
Dedikálás: 04. 19., 13 óra

A Móra Kiadó programajánlata

Balla D. Károly: Világvége
(Válogatott novellák)
Dedikálás: 04. 19., 15 óra

Móra-díj átadás

Kaiser Ferenc:
A Magyar Királyi Csendôrség
története
a két világháború között
Bemutató: 04. 20., 16 óra,
Brahms terem

„A magyar gyermekkultúráért”
végzett kiemelkedô tevékenység elismerése,
átadása április 19-én, 11 órakor

Mattyasovszky-Zsolnay
Miklósné Gosztonyi Erzsébet:
Az elfeledett Zsolnayak
Bemutató: 04. 19., 16 óra,
Brahms terem

A Móra Kiadó 214-es standján dedikáló szerzôk
április 19-én, pénteken 15 órától

Janikovszky Éva
április 20-án, szombaton 11 órától

Sánta Gábor: Portéka
(Irodalmi tanulmányok)
Dedikálás: 04. 20., 14 óra

Petôcz András
április 21-én, vasárnap 11 órától

Egressy Zoltán

Várjuk szeretettel
az A15-ös standon!
Pannónia Könyvek,
könyvek
Pannoniából

15 órától

Petôcz András
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E

Gy

E-kereskedelem. Századvég. (A Budapesti Kommunikációs Fôiskola tankönyvei 3.)

Györke Zoltán: Határsáv. Hatodik Síp Kárpátaljai
Kulturális Alapítvány/ Hatodik Síp Alapítvány/Mandátum.

ISBN: 963-9211-33-8 fûzött: 2240 Ft

Élelmiszergazdasági marketing. Mûszaki Kvk.

ISBN: 963-8294-64-7 fûzött: 980 Ft

ISBN: 963-16-2802-7 kötött: 3900 Ft

Ellis, Bret Easton: A vonzás szabályai. Európa.
ISBN: 963-07-7126-8 fûzött: 1800 Ft

Emlékezés egy pécsi természettudósra, Lambrecht Kálmánra. Bibliográfia. [Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet]
ISBN: 963-641-848-9 fûzött: 1493 Ft

Eörsi István: Ismerôs úr a csúszdán. Publicisztikai írások. Noran.
ISBN: 963-9356-38-7 kötött: 2500 Ft

Epstein, Jason: A könyvkiadás múltja, jelene és
jövôje. Európa.
ISBN: 963-07-7145-4 kötött: 1600 Ft

Érettségi, felvételi tételek, témakörök: matematika. Szukits.
ISBN: 963-9441-01-5 fûzött: 1190 Ft

Eszes István – Bányai Edit: Online m@rketing.
Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2777-2 kötött: 3270 Ft

F
Farkas Csaba: Gyalog a hídon át. Tárcák, novellák. Accordia.
ISBN: 963-9242-59-4 fûzött: 990 Ft

Feist, Raymond Elias – Wurts, Janny: A birodalom úrnôje. Beholder.
ISBN: 963-9399-09-4 fûzött: 1498 Ft

Fekete István: Vuk. 4. kiad. Móra. (Fekete István
mûvei)
ISBN: 963-11-7670-3 kötött: 890 Ft

Ferenczi Tihamér: Vízjel. Hatodik Síp Kárpátaljai
Kulturális Alapítvány/ Hatodik Síp Alapítvány/Mandátum.
ISBN: 963-8294-60-4 fûzött: 490 Ft

Figyelô [Elektronikus dok.]. Üzleti és gazdasági
hetilap: 1995–2001. Szöveges adatbázis Arcanum: VNU Budapest. (Arcanum digitéka)
ISBN: 963-9374-23-7 Mûanyag tokban: 5600 Ft

Földi Pál: Panzenmeyer. Kurt Meyer, a WaffenSS tábornokának élete. Anno.
ISBN: 963-9199-45-7 fûzött: 625 Ft

Forster, Edward Morgan: Szoba kilátással. Lazi K.
ISBN: 963-9227-99-4 kötött: 1690 Ft

Frazer, James George: Az aranyág. 2. jav. kiad.,
Osiris. (Osiris könyvtár. Antropológia)
ISBN: 963-379-453-6 fûzött: 2480 Ft

G
Geday Ildikó – Geday Gábor: Babakonyha.
Egészséges, egyszerû és gyorsan elkészíthetô
receptek kisbabáknak, kismamáknak és kispapáknak. 3. kiad., Pupa BT.
ISBN: 963-00-7495-8 fûzött: 750 Ft

Geday Ildikó – Geday Gábor: Barkácsrecept: természetes alapanyagokból. Pupa BT.
ISBN: 963-00-7494-X fûzött: 820 Ft

Gergely Jenô: A Mindszenty-per. Kossuth. (Híres
politikai perek)
ISBN: 963-09-4274-7 fûzött: 1600 Ft

Gerô Zsuzsa: Érzelem, fantázia, gondolkodás
óvodáskorban. Flaccus.
ISBN: 963-9412-06-6 fûzött: 1680 Ft

Globalitástól a lokalitásig. Természet- és környezetvédelmi olvasókönyv. Pont. (Gúla könyvek)
ISBN: 963-3912-38-X fûzött: 1800 Ft

Gödöllô. Térkép. Stadtplan. Map. M. 1:14 000.
Cartographia: Szarvas Térképészeti Ügynökség.
ISBN: 963-352-399-0 CM 420 Ft

Goethe, Johann Wolfgang von: Die Leiden des
jungen Werther. Noran. (Kentaur könyvek 26.)
ISBN: 963-9048-63-1 fûzött: 1600 Ft

Goldberg, Bruce: Asztrálutazók kézikönyve. Dimenziók átlépése mesterfokon. Édesvíz.
ISBN: 963-528-563-9 fûzött: 1790 Ft

Golnhofer Erzsébet: Az esettanulmány. Mûszaki
Kvk. (Kutatás-módszertani kiskönyvtár [3.])
ISBN: 963-16-2812-4 kötött: 1440 Ft

Gombor Gábor – Kiss Ágnes: Bábel emlékei.
Magánkiad.
ISBN: 963-4407-81-1 fûzött: 2000 Ft

Göndi Gréta: Remény mindig van... Válogatott
versek. Uránusz.
ISBN: 963-9304-47-6 fûzött: 1100 Ft

Gósy Mária: GMP beszédészlelést szûrô teszt:
védônôknek, óvónôknek. Nikol Kkt.
fûzött: 637 Ft

Gósy Mária: GMP-Diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata. Nikol Kkt.
ISBN: 963-8461-95-0 fûzött: 3117 Ft

Gósy Mária: Listening to english. Tesztcsomag
az angol nyelvi beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálatára: útmutató. Nikol Kkt.
Mûanyag tokban: 1984 Ft

Gráfik Imre: A nyereg. Népr. Múz. (A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 6.)
ISBN: 963-7106-85-5 fûzött: 2800 Ft
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H
Haffner, Sebastian: Megjegyzések Hitlerhez. Európa. (Mérleg)
ISBN: 963-07-7127-6 fûzött: 1200 Ft

Halász Gábor: Az oktatási rendszer. Mûszaki
Kvk. (Pedagógus könyvek)
ISBN: 963-16-2769-1 kötött: 2520 Ft

Hann Ferenc: Ef Zámbó István. Szikszai Károly
interjújával. B-Humanitas Stúdió. (Kortárs magyar képzômûvészek 2.)
ISBN: 963-00-2760-3 fûzött: 1600 Ft

Harrison, Hazel: Akvarell-, olaj és akrilfestés.
Glória. (Gyakorlati kézikönyv)
ISBN: 963-7495-95-9 fûzött: 2490 Ft

Harrison, Hazel: Rajzolás és pasztellfestés. Glória. (Gyakorlati kézikönyv)
ISBN: 963-7495-96-7 fûzött: 2490 Ft

Házi czukrászat és befôttek könyve. Hírneves
magyar, franczia, angol és német források nyomán. Black & White K.
ISBN: 963-9407-31-3 fûzött: 400 Ft

Hegyi Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Osiris. (Osiris könyvtár
Történelem)
ISBN: 963-389-205-8 fûzött: 1980 Ft

Helyismereti Könyvtárosok VII. Országos Tanácskozása. Székesfehérvár, 2000. július
26–28.. Székesfehérvár, Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtár (Székesfehérvár).
ISBN: 963-7591-17-6 fûzött: 1000 Ft

Henkey Gyula: A magyarság és más Kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata. Magyar Ôstörténeti Kutató és Kiadó Kft.
ISBN: 963-86084-5-5 fûzött: 1630 Ft

Hevesi András: Párizsi esô. Noran. (Ködlovagok)
ISBN: 963-9356-31-X fûzött: 1200 Ft

Holland, Eileen: Boszorkánypraktikák. [A mágia
ôsi mûvészetének gyakorlása a modern világban]. Édesvíz.
ISBN: 963-528-519-1 kötött: 2900 Ft

Horváthné Papp Ibolya: Integrált környezetvédelem. Módszertani segédlet tanórákhoz és tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységekhez. Pont. (Gúla könyvek)
ISBN: 963-9312-44-4 fûzött: 1360 Ft

Horváth Zita: Paraszti vallomások. 1. A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdôpontos
vizsgálata Zala megye három járásában. Zala
M. Lvt. (Zalai gyûjtemény 51.)
ISBN: 963-7226-40-0 fûzött: 1800 Ft

Hunnivári Zoltán: Anti-Kristó. A „kettôs honfoglalás” elméletének tudatalatti bebizonyítója Kristó
Gyula professzor: gondolatok a „Magyar honfoglalás honfoglaló magyarok” elolvasása kapcsán. [S.l.], Magánkiad.
ISBN: 963-440-380-8 fûzött: 1595 Ft

Hunnivári Zoltán: Hatalmi viszonyok a Kárpátmedencében 889 és 907 között. Egy nem hagyományos kronológiai történet. [S.l.], Magánkiad. (Sorsfordító történelem: jó szándékú
amatôr múltkutatás 3.)
ISBN: 963-440-160-0 fûzött: 980 Ft

Huron's check book. [Több mint 8000 eredeti
angol mondat magyar fordítással, a nyelvtani
témák és problémák szerint csoportosítva]:
[kezdôknek, haladóknak]. Bôv. kiad., Mûszaki
Kvk. (The ultimate English series)
ISBN: 963-16-3083-8 fûzött: 1970 Ft

Kálvin János: Az Urat keressétek, akkor élni fogtok! Kálvin János magyarázata Ámosz próféta
könyvéhez. Kálvin.
ISBN: 963-300-903-0 fûzött: 850 Ft

Kapcsolathálók, szervezeti kultúra, pénzügyi
teljesítmény. Szervezetszociológiai tanulmányok a magyar távközlésfejlesztés finanszírozásáról. Aula.
ISBN: 963-590-175-5 fûzött: 889 Ft

Kast, Verena: A gyász. Egy lelki folyamat stádiumai és esélyei. Park. (Hétköznapi pszichológia)
ISBN: 963-530-612-1 fûzött: 1500 Ft

Kedves Andersen meséim. Pallas Antikvárium.
ISBN: 963-9117-30-7 fûzött: 398 Ft

Keleti Ágnes: Egy olimpiai bajnok három élete.
Magánkiad.
ISBN: 963-440-796-X kötött: 2800 Ft

Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába. Mûszaki Kvk. (Kutatásmódszertani kiskönyvtár [2.])
ISBN: 963-16-2780-2 kötött: 1450 Ft

Kertész Judit: Rendszeres spanyol nyelvtan középfokon. Aula.
ISBN: 963-9345-56-3 kötött: 4950 Ft

Kész Barnabás: A világ nagy harcosai. GraphArt.
ISBN: 963-9325-17-1 kötött: 1483 Ft

Ki kicsoda a magyar irodalomban? 1000-tôl
2000-ig. Tárogató.
ISBN: 963-8607-10-6 fûzött: 700 Ft

Kirády Attila: Az Igazi Vészhelyzet. Alexandra.
ISBN: 963-368-201-0 fûzött: 1999 Ft

Kis Atlasz Plusz. Magyarország + Budapest + 26
város térképe. Miskolc, Z-Press K.
ISBN: 963-86094-7-8 fûzött: 2800 Ft

Költôi percek [Videodok.]. Telekép.
2000 Ft

Költségvetési szervek gazdálkodása. Aula.
ISBN: 963-9345-62-8 fûzött: 2200 Ft

Koontz, Dean R.: Végítélet. Animus.
ISBN: 963-9307-47-5 fûzött: 1490 Ft

Korzenszky Richárd: Keresztút. Szemimpex.
ISBN: 963-9225-05-3 [hibás ISBN 693-9225-005-3] kötött:
2450 Ft

Kosztolányi Dezsô: Aranyfonál és más elbeszélések. Unikornis. (A magyar próza klasszikusai
91.)
ISBN: 963-427-449-8 bôr: 3300 Ft

Kovács László – Görföl Jenô: Középkori templomok a Csallóközben. Útikalauz. Dunaszerdahely, Nap K.
ISBN: 80-89032-17-6 fûzött: 1800 Ft

Kovács Sándor Pál: Mesélô Pantheon. Szenci
Molnár Társ.
ISBN: 963-250-046-6 fûzött: 2800 Ft

Kovács Zoltán: Társadalomföldrajzi kislexikon.
Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2736-5 fûzött: 2360 Ft

Kozma László: Egy Kossuth-díjas börtönévei. Új
Mandátum.
ISBN: 963-9336-46-7 fûzött: 2500 Ft

Krémer Sándor: Miért lett Heidegger Heideggerré? Librarius.
ISBN: 963-00-3242-9 fûzött: 1250 Ft

Krónika archívum, 1999. április 20. – 2001. december 31. [Elektronikus dok.]. Szöveges
adatbázis. Arcanum: MR.
ISBN: 963-9374-28-8 Mûanyag tokban: 5600 Ft

Krstiç, Bocko: Vízöntô. Regény. Újvidék, Forum.
ISBN: 86-323-0535-2 fûzött: 1000 Ft

L
Lajos atya tanácsai. HungaLibri.
ISBN: 963-9163-48-1 kötött: 1698 Ft

ISBN: 963-367-665-7 fûzött: 698 Ft

Illyés Gyula: Az író hûsége. Természet- és Társadalombarát Fejlôdésért Közalapítvány: Kortárs.
(Magyar nézô)

László Endre, N.: A dunai aranymosás. Aranymosó cigányok a Kárpát-medencében. Argumentum.
ISBN: 963-446-193-X fûzött: 2800 Ft

ISBN: 963-9297-50-X fûzött: 1800 Ft

László József: Dinamikus weboldalak, CGI programozás Windows és Linux rendszereken.
Apache, PHP, MySQL: C, Perl, PHP és Free
Pascal programnyelvek. ComputerBooks.

Illyés Gyula: Petôfi Sándor. Kortárs.
ISBN: 963-9297-52-6 kötött: 2500 Ft

J

ISBN: 963-618-278-7 fûzött: 4500 Ft

Jakes, John: Titkos küldetés. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-605-1 kötött: 2340 Ft

Jávor Tibor – Moser Györgyné: A zsíranyagcsere és az étrend. A zsíranyagcsere zavarai –
hiperlipoproteinémiák. Golden Book. (Diétás
szakácskönyvek)
ISBN: 963-9275-19-0 fûzött: 1960 Ft

Jerikó rózsája. In memoriam Szépfalusi István.
Littera Nova.
ISBN: 963-9212-58-X fûzött: 1800 Ft

Jolowicz, Philip: A csend tornyai. Bastei Budapest.
ISBN: 963-296-521-3 kötött: 2688 Ft

Kal Pintér Mihály: Szösszentô ámor. Versek
1993-2001. Accordia.
ISBN: 963-9212-74-8 fûzött: 900 Ft

László Katalin, S.: Izland. Útikönyv. Pallas Stúdió.
ISBN: 963-9207-64-0 kötött: 4525 Ft

Lázár Ervin: Hét szeretôm. Válogatott novellák.
Osiris. (Osiris könyvtár Irodalom)
ISBN: 963-379-029-8 fûzött: 2480 Ft

Lázár Ervin: Kisangyal. Osiris. (Osiris könyvtár
Irodalom)
ISBN: 963-379-284-3 fûzött: 2280 Ft

Lazarus, Arnold: Esküvô elôtt, esküvô után. 24
közkeletû tévhit a párkapcsolatról. Móra. (Nôk
& ôk)
ISBN: 963-11-7674-6 fûzött: 1280 Ft

K

ISBN: 963-545-334-5 fûzött: 3900 Ft

Lovik Károly: A kertelô agár. Noran. (Ködlovagok)
ISBN: 963-9356-24-7 fûzött: 1200 Ft

M

ISBN: 963-9345-57-1 fûzött: 2400 Ft

Kapitány Éva: Gyerekszoba. Totem Plusz.

Lamb, Kathryn: Engedjenek ki! Segítség!!! Túlélési útmutató tinédzsereknek. Alexandra.

I

az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-357-5 fûzött: 1990 Ft

Louis, Dirk – Müller, Peter: Java. Belépés az internetprogramozás világába. Panem.

Lehmann, Ingeborg: Marokkó. Biztos tippek az
útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-621-3 fûzött: 1990 Ft

Lieb-Schäfer, Ulrike: Olasz Adria. Biztos tippek
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MacLaine, Shirley: Camino. A lélek utazása.
Édesvíz.
ISBN: 963-528-552-3 kötött: 2590 Ft

Magyarország. Országgyûlés: Országgyûlési
napló, 1990-2002 [Elektronikus dok.] Arcanum.
(Arcanum digitéka)
ISBN: 963-9374-25-3 Mûanyag tokban: 5600 Ft

Mándy Iván: Einsam und verloren. Zwei phantastische Erzählungen aus der Budapester Welt
kleiner Leute. Noran. (Ungarische Meisterwerke)
ISBN: 963-9356-27-1 fûzött: 1600 Ft

Marita, Lorenz: Szerelmem, Fidel. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-615-9 kötött: 2350 Ft

Markas, Jenny: Álmok útján. Szukits.
ISBN: 963-9441-007 fûzött: 990 Ft

Marsden, Peter: Háborúk Afganisztánban. A tálibok titkai. Carving.
ISBN: 963-00912-8-3 fûzött: 1790 Ft

Maticsák Sándor – Tarvainen, Anna: Finn nyelv.
Kossuth Egy. K.
ISBN: 963-472-620-8 fûzött: 2020 Ft

Mátrai Zsuzsa: Érettségi és felvételi külföldön.
Mûszaki Kvk. (Pedagógus könyvek)
ISBN: 963-16-2799-3 kötött: 2380 Ft

Mátyási Gyula: NC technológia és programozás.1. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-3076-5 kötött: 4970 Ft

May, Karl: Idegen ösvényeken. Úti elbeszélések.
Unikornis. (Karl May összes mûvei 23.)
ISBN: 963-427-442-0 [Hibás ISBN 963-427-308-4] bôr:
3000 Ft

McSky, Peter: A tizedik. Valhalla Páholy.
ISBN: 963-9238-50-3 fûzött: 1290 Ft

Mess Béla: Erdôzúgás, olykor puskalövéssel.
TerraPrint.
ISBN: 963-9186-40-6 fûzött: 1600 Ft

Meszlényi Róbert: 27 dal. Budapest, [s.n.]
fûzött: 3920 Ft

Mikszáth Kálmán: Fény- és árnyképek. Természet- és Társadalombarát Fejlôdésért Közalapítvány: Kortárs. (Magyar nézô)
ISBN: 963-9297-49-6 fûzött: 1600 Ft

Minden Jézusról. Evangélium exegétáknak.
Paulus Hungarus: Kairosz.
ISBN: 963-9406-34-1 kötött: 3800 Ft

Molnár Pál: Európai ezredkezdet. Politikai tabuk
a globalizációban. Kairosz.
ISBN: 963-9406-35-X fûzött: 1600 Ft

Montágh Imre – Montághné Riener Nelli – Vinczéné Bíró Etelka: Gyakori beszédhibák a
gyermekkorban. Holnap.
ISBN: 963-346-492-7 kötött: 1800 Ft

Móricz Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói. Hatodik
Síp Kárpátaljai Kulturális Alapítvány/Hatodik
Síp Alapítvány.
ISBN: 963-829-471-X fûzött: 1500 Ft

Morton, Andrew: Diana igaz története – saját
szavaival. Gabo.
ISBN: 963-9421-07-3 kötött: 1990 Ft

Morton, Andrew: Madonna. Gabo.
ISBN: 963-9421-07-3 kötött: 1990 Ft

Mourad, Kénizé: Álomkert. [Szultána II.]. Geopen.
ISBN: 963-9093-25-4 fûzött: 1890 Ft

Mozgásban. Scolar. (Scolar kalauz gyerekeknek)
ISBN: 963-9193-60-7 kötött: 3995 Ft

Müller, Traute: Tunézia. Biztos tippek az útra. M.
Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-583-7 fûzött: 1990 Ft

Murádin Jenô: Nagybánya. A festôtelep mûvészei. 2. bôv. kiad. MissionArt Galéria.
ISBN: 963-8074-17-5 fûzött: 1120 Ft

Murray, Michael – Pizzorno, Joseph: Gyomorpanaszokra természetgyógyász gyógymódok: fekély, hasmenés, székrekedés, reflux, táplálékallergia. Jószöveg Mûhely.
ISBN: 963-9134-62-7 fûzött: 1250 Ft

N
Nagybánya. Nagybányai festészet a neósok fellépésétôl 1944-ig. 2. kiad. MissionArt Galéria.
ISBN: 963-04-3701-5 fûzött: 3024 Ft

Naples. Neapel. Nápoly. M. 1:12 000. City. Innenstadt. Centre. Belváros. M. 1:8 000. Cartographia: Szarvas Térképészeti Ügynökség.
ISBN: 963-352-778-3 CM 980 Ft

Nasar, Sylvia: Egy csodálatos elme. A Nobel-díjas
matematikus géniusz, John Nash élete. Gabo.
ISBN: 963-9421-10-3 kötött: 2500 Ft

Nemere István: Láz. 2. kiad., Anno.
ISBN: 963-9199-91-5 fûzött: 450 Ft

Nemere István: Úgysem veszel feleségül. Szerelmes regény. Lícium-art.
ISBN: 963-91177-4-9 fûzött: 798 Ft

A Helikon Kiadó könyveit
mindennap megtalálja az A 11-es standon

Várhegyi Éva: Bankvilág Magyarországon és Gönczöl Katalin–Kóthy Judit: Ombudsman 1995–2001
c. könyveinek bemutatója pénteken délután háromkor lesz a Bartók teremben.
Utána a kiadó szerzôi – Lengyel László, Csányi Vilmos, Almási Miklós,
Kéri László–Petschnig Mária Zita, Dessewffy Tibor és mások – a standnál dedikálnak.
Szombaton délelôtt 11–12-ig Borsányi László dedikál.

A könyvfesztivál ideje alatt a Helikon Kiadó könyveit
árengedménnyel vásárolhatja meg az A 11-es standon.

20%

A Librotrade Kft ajánlja
Oxford University Press
Oxford angol–magyar szótár nyelvtanulóknak
Librotrade Kft.
Máthé Elek:
Angol nyelvtani gyakorlatok kezdôtôl a haladóig
Botlik Dénesné–Botlik Sándor:
Orosz alapfokú nyelvkönyv (3.kiadás)
Librotrade Kft. – Szabó és Társa
Szabó Katalin:
Wer? Was? Wo? Wie? Német leíró nyelvtan
Sylvia Nasar: A Beautiful Mind
Tony Parsons: Man and Boy

A TINTA KÖNYVKIADÓ
AJÁNLATA

3554 Ft

Idegen szavak magyarul
Szerk: Tótfalusi István
10 250 idegen szónak sorolja fel magyar megfelelôit.
Magyarító szótár, amely eredményesen forgatható
egy-egy nem világos jelentésû vagy félreismert
idegen szó pontos meghatározásához.
292 oldal. 1960 Ft

1278 Ft
2186 Ft

2287 Ft
2704 Ft
2704 Ft

Magyar szókincstár, rokon értelmû
szavak, szólások és ellentétek szótára
A legteljesebb magyar szinonimagyûjtemény, amely
nem hiányozhat egyetlen család könyvespolcáról
sem, az iskolai anyanyelvi oktatás nélkülözhetetlen
segédkönyve. 25 000 címszó, 80 000 szinonima,
több ízben a sikerlisták élén, 3 év alatt 6 kiadás! 4950 Ft

Sebestyén Gyula:
Rovás és rovásírás
A reprint kötet nyomon követi
a honfoglalástól a legújabb idôkig használatos
magyar rovásírás emlékeit, bizonyítva ezzel
a rovás és a rovásírás ôsi voltát.
2380 Ft

Várjuk Önöket a Könyvfesztivál 304-es standján
A Tinta Könyvkiadó címe: 1116 Bp., Kondorosi út 17. fszt.
Telefon: 371-05-01

A könyvek megvásárolhatók a Librotrade Kft könyvraktárában (1173 Budapest,
Pesti út 237.) És a Famulus Könyvesboltban (1137 Budapest, Újpesti rkp. 6.)
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Nemerkényi Antal: Észak-Magyarország. Cartographia. (Magyar tájak)
ISBN: 963-353-178-0 fûzött: 1400 Ft

Németh Csaba: Népek-államok-határok. Politikai
helyzetelemzések, 1978-2001. Kézdivásárhely, Ambrózia.
ISBN: 973-98717-3-9 fûzött: 1200 Ft

Németh István: Németország története. Egységtôl az egységig, 1871–1990. Aula. (XX. század)
ISBN: 963-9345-46-6 kötött: 3500 Ft

Nemzetközi szervezetek és intézmények. Aula.
ISBN: 963-9345-44-X kötött: 4300 Ft

Nöstlinger, Christine: A cseregyerek. Animus.
(Andersen-díjas írók)

Rini, William A.: Bevezetés a részvények, kötvények, opciók világába. Panem.
ISBN: 963-545-322-1 fûzött: 3200 Ft

Római dokumentumok. 17. Az állandó diakónusok
képzésének alapszabályzata. Szt. István Társ.
ISBN: 963-361-217-9 fûzött: 860 Ft

Római dokumentumok. 18. A népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásaiban.
Szt. István Társ.
ISBN: 963-361-308-6 fûzött: 300 Ft

Római dokumentumok. 19. Éhezés a világban.
Kihívás mindannyiunk számára: a szolidáris
fejlôdés. Szt. István Társ.

ISBN: 963-394-462-7 kötött: 3990 Ft

Nyilas Kálmánné: Kreatív otthon. Foltvarrás.
Szalay Kvk. (Kreatív iskola)
ISBN: 963-9355-85-2 kötött: 1925 Ft

O
Oberfrank Géza: Életem a zene, Avagy lehetsze hazádban próféta. Media Nox.
ISBN: 963-86-214-0-0 kötött: 2200 Ft

Oláh Zoltán – Oláh Armand: Hajnalok és alkonyok. Nimród Alapítvány.
ISBN: 963-9369-12-8 kötött: 2500 Ft

Olvastad már? Könyvajánlások – gyermekszemmel. Pont.
ISBN: 963-9312-45-2 fûzött: 1380 Ft

P
Palágyi Jolanda: Kézreflexológia. Kézikönyv
gyógyítóknak és öngyógyítóknak. 3. kiad., Animus. (Önsegítô könyvek)
ISBN: 963-9307-48-3 fûzött: 1290 Ft

Párizs, isten hozzád! Magyar írók párizsi novellái és feljegyzései. Noran. (Városok, városok)
ISBN: 963-9356-14-X kötött: 2300 Ft

Parker, Daniel Duncan: A könyörület éjszakája.
Fantasy regény. Cherubion. (Osiris könyvek 90.)
ISBN: 963-9346-48-9 fûzött: 998 Ft

Pártok változó szerepben. Nyugat-európai tapasztalatok. Villányi úti Konferenciaközp. és
Szabadegy. Alapítvány. (Villányi úti könyvek
24.)
ISBN: 963-7580-33-6 fûzött: 1300 Ft

Pattison, Eliot: A tibeti démon. Lektûr K.
ISBN: 963-86216-4-8 kötött: 1780 Ft

Peking. Beijing. M. 1:28 000. City. Innenstadt.
Centre. Belváros. M. 1:18 000. Cartographia:
Szarvas Térképészeti Ügynökség
890 Ft

Péntek Imre: Vi(g)aszkereskedés. Válogatott és
még újabb versek. Székesfehérvár, Vörösmarty Társ.
ISBN: 963-00-9475-4 fûzött: 1680 Ft

Péterfy Jenô: Péterfy Jenô zenekritikái. Kortárs.
ISBN: 963-9297-36-4 fûzött: 1950 Ft

Petôcz András: Kalandjaim a Mágusképzôn. Móra. (Zsiráf könyvek)
ISBN: 963-11-7677-0 kötött: 890 Ft

Petôfi költeményei. Helikon. (A magyar líra
klasszikusai)
ISBN: 963-208-774-7 kötött: 2900 Ft

Petôfi Sándor összes verse. Black & White K.
ISBN: 963-9407-48-8 kötött: 1875 Ft

Petôfi S. János – Englonerné Benkes Zsuzsa: A
multimediális szövegek megközelítései. Iskolakultúra [Szerk.] (Iskolakultúra-könyvek 11.)
ISBN: 963-641-870-5 fûzött: 1600 Ft

Pfliegler György: Vénás thromboembolia. A vénás thromboemboliás megbetegedések kóroktana, epidemiológiája és korszerû kezelése.
B+V Lap- és Kvk.
ISBN: 963-7746-67-6 fûzött: 2980 Ft

Pilcher, Rosamunde: Elmúlt a nyár. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-619-1 kötött: 1165 Ft

Pithart, Petr: Nyolcvankilenc után. Kik vagyunk?
Kalligram.
ISBN: 80-7149-433-X fûzött: 1800 Ft

Powers, Tim: Anubisz kapui. 2. köt. (A fantasy
nagymesterei)
ISBN: 963-9238-45-7 fûzött: 1390,- Ft

Pukánszky Béla: A gyermekkor története. Mûszaki Kvk. (Pedagógus könyvek)
ISBN: 963-16-2782-9 kötött: 2390 Ft

R
Ramosze három próbája. 1. ANKH.
ISBN: 963-00-9785-0 fûzött: 780 Ft

Rathbone, Andy: Windows 98. Kossuth. (Dummies könyvek)
ISBN: 963-09-4061-2 fûzött: 3400 Ft

Recent advances in enhanced oil and gas recovery. Akad. K. (Progress in mining and oilfield
chemistry Vol. 3.)
ISBN: 963-05-7815-8 kötött: 6700 Ft

Regényi Attila – Regényi Krisztián: Mûvészeti
zseblexikon. Európai festômûvészek, grafikusok 1246–2001: ötvös mesterjegyek-árverési
gyûjtemény:
monogram
gyûjtemény
1494–2001: kortárs-XX. sz.-i festômûvészek:
régi magyar mesterek 1427-1900. 3. kiad. Mûszaki Szöv. (ReBíK sorozat 1.)
kötött: 16800 Ft

Revoly András – Tarr Bence: Egyszerûen internet a gyakorlatban: Windows környezetben.
Panem.
ISBN: 963-545-349-3 fûzött: 1290 Ft

Rice, Luanne: Érzelmek viharában. JLX.
ISBN: 963-305-162-2 kötött: 1790 Ft
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Várady Eszter: Lidérc. Anno.

ISBN: 963-14-2247-X kötött: 2490 Ft

Szinte Gábor: Szent István és III. Ottó. Az egységes Európa elsô megálmodói: elveszett-e
Szent István koronája? Szenci Molnár Társ. (A
Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata 12.)
ISBN: 963-250-038-5 fûzött: 790 Ft

Szirmai Anna: Kövek éneke. Válogatott versek.
Uránusz.

ISBN: 963-361-307-8 fûzött: 690 Ft

ISBN: 963-9304-46-8 fûzött: 1307 Ft

ISBN: 963-9307-50-5 kötött: 1290 Ft

Nyikos László: Szabályozás és gyakorlat Magyarországon és az európai Unióban.

szatáj könyvek)
ISBN: 963-8496-18-5 fûzött: 1200 Ft

Szilágyi István: Hollóidô. 3., változatlan utánny.,
Magvetô.

S
Sachar, Louis: Bradley, az osztály réme. Animus.
ISBN: 963-9307-45-9 kötött: 1490 Ft

Sachau, Susanne: A Dalmát tengerpart. Biztos
tippek az útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-360-5 fûzött: 1990 Ft

Salamon Pál: A Sorel ház. Regényfolyam. 2. kiad., Ulpius-ház.
ISBN: 963-9348-66-X fûzött: 1980 Ft

Salgótarján a 80 éves város [Elektronikus dokumentum]. Interaktív multimédia. Mozgáskorlátozottak Egymást Segítô Egyesülete.

Sztanev Bertalan – Kendéné Toma Mária: Pincétôl az asztalig. Magyar borokról, ételekrôl,
kóstolásról. Alinea.
ISBN: 963-00-8835-5 kötött: 2980 Ft

Születtem... Magyar képzômûvészek önéletrajzai. Palatinus. (Curriculum vitae)
ISBN: 963-9380-37-7 kötött: 4500 Ft

Szûrös Mátyás: Nemzetpolitika és csatlakozás.
Az integráció kérdései. Szenci Molnár Társ.(A
Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata 7.)
ISBN: 963-250-029-6 fûzött: 590 Ft

Szutrély Péter: Orvosok új szerepben. Minerva.
ISBN: 963-85826-6-9 fûzött: 1400 Ft

2800 Ft

Samu Mihály: A népek önrendelkezési jogáról és
a kisebbségek önkormányzatáról. Szenci Molnár Társ. (A Herman Ottó Társaság nemzetpolitikai sorozata 15–16.)
ISBN: 963-250-052-0 fûzött: 790 Ft

T
Table tennis dictionary. In 6 languages. Hungarovox.
ISBN: 963-9292-41-9 fûzött: 1500 Ft

Santarcangeli, Paolo: Beszélgetések a Sátánnal. Könyvfakasztó K.
ISBN: 963-00-9028-7 kötött: 1690 Ft

Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplôi. Nimród Alapítvány.
ISBN: 963-9369-14-4 kötött: 2200 Ft

Schneider Ferenc – Kiss András: Powerpoint,
Excel, Acces. Alapok az alkalmazáshoz. APCStúdió.
ISBN: 963-9135-53-4 fûzött: 1067 Ft

Schophaus, Michael: Az égben várnak a fák....
Egy túl rövid élet története. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-612-4 kötött: 1635 Ft

Sibony, Daniel: A három monoteista vallás. Zsidók, keresztények és muzulmánok eredetük és
sorsuk tükrében. Múlt és Jövô K.
ISBN: 963-9171-74-3 fûzött: 2300 Ft

Siklós László: Fölkészülés a házasságra. Önismereti kézikönyv: kérdezz-felelek! kérdezlekválaszolj! Minerva.
ISBN: 963-86237-1-3 fûzött: 890 Ft

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektôl 1990-ig. 4. átd. kiad., Akad. K.
ISBN: 963-05-7651-2 kötött: 9800 Ft

Tarr Bence: Egyszerûen keresés az interneten.
Panem.
ISBN: 963-545-326-4 fûzött: 1290 Ft

Tészták olasz módra: receptek – fortélyok – tippek a bevásárláshoz. M. Kvklub. (Új konyha)
ISBN: 963-547-587-X kötött: 2110 Ft

Tonollo, Irmeli – Auwers, Michael: Karib-szigetek. Kuba, Jamaica, Kajmán-szigetek, Dominikai Köztársaság, Puerto Rico: biztos tippek az
útra. M. Kvklub. (Marco Polo)
ISBN: 963-547-582-9 fûzött: 1990 Ft

Tóth Csaba – Török Gábor: Politika és kommunikáció. A magyar politika napirend témái a
2002-es választások elôtt. Századvég.
ISBN: 963-9211-34-6 kötött: 2240 Ft

Travers, Susan: Bátraké a holnap. Angol kisasszony az idegenlégióban. Park. (Veszélyes
övezet)
ISBN: 963-530-526-5 kötött: 2750 Ft

Tüskés Tibor: Novelláról novellára. Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig. Black
& White K.
ISBN: 963-9407-44-5 [hibás ISBN 963-9407-5] fûzött: 850 Ft

Tyldesley, Joyce: Nefertiti. Egyiptom Napkirálynôje. Gold Book.

Smith, Ali: Hotel világ. Bastei Budapest.
ISBN: 963-296-534-5 fûzött: 2100 Ft

ISBN: 963-9437-01-8 kötött: 1980 Ft

Solymossy Olivér: Forgószél. Regény. Buda Records.

U

ISBN: 963-640-135-7 fûzött: 1167 Ft

Spencer-Churchill, Henrietta: Antik enteriôr. 2.
kiad, Geopen.
ISBN: 963-9093-15-7 kötött: 5980 Ft

Strugackij, Arkadij Natanovic – Strugackij, Boris Natanovic: A kárhozott város. M. Kvklub.

Uri Ferenc: A kultúra szolgálatában. Az újvidéki
Petôfi Sándor Magyar Mûvelôdési Egyesület
története 1931–2001. Újvidék, Forum.

ISBN: 963-9336-00-9 fûzött: 1800 Ft

Sz
Szabadyné Békési Magdolna: Dr. Meszlényi Róbert zeneszerzô élete és munkássága. Budapest, [s.n.].

ISBN: 963-8250-69-0 fûzött: 1380 Ft

Vargas Llosa, Mario: Pantaleón és a hölgyvendégek. Európa.
ISBN: 963-07-6899-2 kötött: 1800 Ft

Varga Tamás: Matematika. Lexikon matematikatanároknak, szülôknek, matematikát tanulóknak. Mûszaki Kvk.: SHL Hungary.
ISBN: 963-16-2819-1 963-00-8549-6 kötött: 4800 Ft

Veresegyházi Béla: Magyar uralkodók. Királyok,
királynôk, fejedelmek és kormányzók: rövid
életrajzok Álmos fejedelemtôl Horthy Miklósig.
Anno.
ISBN: 963-375-220-5 fûzött: 625 p.

Vigh Rudolf: Visszaverôdés. Válogatott novellák.
Újvidék, Forum.
ISBN: 86-326-0536-0 fûzött: 1500 Ft

Világgazdaságtan. 2. Globális fejlôdés – gazdaságdiplomácia. [2. kiad.] Aula.
ISBN: 963-9345-25-0 kötött: 4900 Ft

Virágvölgyi Péter: A tipográfia mestersége számítógéppel. Osiris. (Osiris kézikönyvek)
ISBN: 963-379-529-X kötött: 3280 Ft

Volk György, K.: Pál apostol. Regény. Halász és
Tsa. (Seneca könyvtár)
ISBN: 963-9331-13-9 fûzött: 2800 Ft

W
Waal Frans, de: Jótermészetûek. A jó és a
rossz eredete az emberben és más állatokban. Mûszaki Kvk. (Az értelem megkísértése)
ISBN: 963-16-2781-0 kötött: 2980 Ft

Wass Albert: Farkasverem. Kráter Mûhely
Egyes. (Wass Albert életmûve 18.)
ISBN: 963-9195-74-X fûzött: 1280 Ft

Wass Albert: Farkasverem. Kráter Mûhely
Egyes. (Wass Albert életmûve 4.)
ISBN: 963-9195-75-8 kötött: 1780 Ft

Williams, Tad: Másvilág. 1. Az arany árnyék városa. Dáin.
ISBN: 963-86140-5-6 fûzött: 1590 Ft

Wilson, Jacqueline: Tracy Beaker története. Animus.
ISBN: 963-9307-49-1 fûzött: 989 Ft

Woods, Stuart: Mocsok. I. P.C. Kv. (I.P.C. könyvek)
ISBN: 963-635-226-7 fûzött: 1200 Ft

Y
Yelland, Anne: A baba elsô 18 hónapja. Holló.
(Holló kézikönyvtár)
ISBN: 963-9388-43-2 kötött: 1890 Ft

Z
Zimányi Katalin: Excel gyakorlatok. OKJ és
ECDL vizsgára készülôknek. Kossuth.
ISBN: 963-09-4329-8 fûzött: 1200 Ft

Zrinszky László: Neveléselmélet. Mûszaki Kvk.
ISBN: 963-16-2811-6 kötött: 2930 Ft

ISBN: 86-323-0533-6 fûzött: 1700 Ft

V

ISBN: 963-547-589-6 kötött: 2350 Ft

Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. Új Mandátum: ELTE TÓFK,

ISBN: 963-9199-61-3 fûzött: 550 Ft

Varga Domokos: Víg játék – végjáték. Hét Krajcár. (Varga Domokos válogatott mûvei)

Vágó Csaba: Az ivory láz. Vagabund.
ISBN: 963-9409-02-2 fûzött: 625 Ft

Vanyó László: Az egyházatyák bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története. Septuaginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata.
Jel.

ISBN: 963-9167-52-5 kötött: 3360 Ft

Szájrul szájra. A magyarság szálló igéi. (Repr. kiad.) Akad. K.
ISBN: 963-05-7862-X kötött: 2900 Ft

Szakács Béla – Kerekes Barnabás: Szöveggyûjtemény és útmutató a középfokú iskolák
Kazinczy-versenyéhez. 2. kiad. Argumentum.
ISBN: 963-446-198-0 fûzött: 980 Ft

Számítástechnikai példatár. Általános iskolai
számítástechnika szakosított tanterv, gimnázium fakultáció, szakmai elôkészítô, OKJ alapfokú számítógépkezelô (használó), OKJ középfokú szoftver-üzemeltetô, ECDL Európai
Számítógép-használói jogosítvány oktatásához ajánlott. APC-Stúdió.
ISBN: 963-9135-20-8 fûzött: 2133 Ft

Szász Imre: Kisanna Kertországban. 4. kiad.
Presskontakt.
ISBN: 963-86206-3-3 kötött: 1490 Ft

Szeidl István: Az Aranycsapat szürke eminenciása. Zakariás József élete. B-Humanitas Stúdió.
ISBN: 963-00-9667-6 fûzött: 1200 Ft

Székely György: Fizika példatár. 1. Ennyit
kell(ene) tudnod. Akkord/Panem.
ISBN: 963-545-238-1 fûzött: 1590 Ft

Szekfû Gyula: A magyar bortermelô lelki alkata.
Történelmi tanulmány. Mundus. (Mundus – magyar mûvelôdéstörténet)
ISBN: 963-8033-92-4 kötött: 1600 Ft

Szepes Mária: Pöttyös Panni: eleven képeskönyv. Édesvíz.
ISBN: 963-528-451-9 kötött: 1690 Ft

Szepes Mária: Pöttyös Panni: furfangos szerszámok. Édesvíz.
ISBN: 963-528-449-7 kötött: 1690 Ft

Szigeti Lajos Sándor: A virrasztó költô. Esszék,
tanulmányok, kritikák. Tiszatáj Alapítvány. (Ti-
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ISBN: 963-9318-29-9 fûzött: 1680 Ft

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

A Kairosz Kiadó ajánlata
Minden Jézusról
Evangélium exegétáknak
Szerk. P. Gábor Mózes
B/5, 318 oldal, kötve, 3800 Ft
A nyolcféle eredetû, részben ismert,
részben ismeretlen evangélium ugyanazt a végsô, élô forrást föltételezi, magát a szavakkal és tettekkel tanító Jézust, akihez minden keresônek a maga
útján és módján kell eljutnia.
Molnár Pál
Európai ezredkezdet
Politikai tabuk a globalizációban
A/5, 180 oldal, fûzve, 1600 Ft
A földkerekség felgyorsult egységesülése többek közt politikai, informatikai, gazdasági, nyilvánosságbeli,
nyelvi, demográfiai és kriminológiai
kihívásokat állít az értelmiség elé, hazánkban ugyanúgy, mint a világban. A
válaszokat ki-ki a saját helyén kell,
hogy kimunkálja, ám a gondolkodáshoz impulzusokat adhat az interjúkötet kilenc megkérdezettje, Jonathan
Sunley, Nagy Péter, Kindler József, Járosi Márton, Pungor Ernô, Grezsa Ferenc, Balázs Géza, Tóth Pál Péter, Tanka Endre, valamint az elôszót író Bod
Péter Ákos.

Szidiropulosz Archimédesz
Trianon utóélete
Válogatás a magyar nyelvû irodalom
bibliográfiájából 1920–2000
260 oldal, 3200 Ft
A trianoni döntésrôl szóló magyar
nyelvû írások bibliográfiájában a szakirodalmi mûveken kívül megtalálhatóak a fontosabb forrásdokumentumok,
idôszaki kiadványok és propagandaanyagok, publicisztikai és szépirodalmi mûvek, továbbá térképek részletes és pontos bibliográfiai leírása.
Jobbközéparányok
Janus-arcú rendszerváltás II.
Szerk.: Tóth Gy. László
A/5, 320 oldal, kötve, 2300 Ft
Ez a kötet, miként az elôdje, a magyar
választások évében jelenik meg: a
2002. esztendô tavaszán lát napvilágot. Ismerôs lesz a jobbító szándék,
mely az írások tartalmát formálja, s talán kevesbednek már a „sajgó múlt”
lassan hegedô sebei.
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Kairosz Kiadó

1134 Budapest, Apály utca 2/B.
Telefon/fax: 359-9825
Telefon: 273-1079, 273-1080
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Gyerekkönyv-kiadás
A Könyvhét tematikus összeállítása 2002. május 16.
A gyerekkönyvek eladása egy év alatt, a 2000. évihez képest 2001-ben csaknem megkétszerezôdött. A Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése kezdeményezésére május második felében újraélesztik a hosszú éveken keresztül hagyományosan december elején megrendezett, majd sokáig szünetelô gyerekkönyv-napokat. A
Könyvhét hosszú ideje minden számában külön rovatot szentel a gyerekkönyveknek, most az újraindított gyerekkönyvhét alkalmából tematikus összeállítást készítünk a gyerekkönyv-kiadás sajátosságairól, megszólaltatunk szerzôket, akiknek olvasói között sok a gyerek, és beszélünk a régi és új gyerekkönyv-sikerekrôl.
Könyvhét tematikus összeállítás: gyerekkönyvekrôl beszélünk.
Tematikus számunk kiváló alkalmat jelent a területen mûködô kiadók számára, hogy megismertessék szerzôiket,
újdonságaikat, aktuális eseményeiket, kiadási stratégiájukat a szélesebb körû szakmai nyilvánossággal.
Hirdetésfelvétel: Könnyû Judit, telefon 209-1875, telefon/fax: 466-0703
Lapzárta: május 2.

Az EuróKlub Könyvesbolt
ajánlata

Corvina Kiadó

A
értesíti kedves vásárlóit,
hogy a IX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
a szokásos helyen, az A 7 standon kedvezményesen
árusítja kiadványait.

(1054 Bp., Bank u. 6. T:302-3867, F:331-9358)

Dr. Huszti Ernô: BANKTAN

Április 20-án szombaton de. 11 órakor a Bartók II. teremben
bemutatjuk Bartos Tibor: Magyar szótár
Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára címû
újdonságunkat.

2. átdolg. és bôvített kiadás
3640 Ft
Viszonteladókat is várjuk!

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Corvina Kiadó Kft.

TYPOTEX

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. IX. em. 938. sz.
Telefon: 317-8379, fax: 318-4410
e-mail: corvina@axelero.hu

2002. április 19. (péntek)
14.00–15.00 Lehár III. terem
EMBER AZ ÁLLATBAN
Beszélgetés Jared Diamond: A
harmadik csimpánz felemelkedése és bukása címû könyvérôl
Moderátor:
Para-Kovács Imre újságíró,
Beszélgetôpartnerek: Vida Gábor
akadémikus professzor, az ELTE
Genetikai Tanszékének vezetôje
és Takács-Sánta András biológus.

DS Budapest Kft.

– irodalmi ügynökség, szakterülete
nemzetközi közös nyomások szervezése.
Segítségünkkel partnereink – külföldi és magyar kiadók
– gazdagon illusztrált, színes albumokat,
ismeretterjesztô és egyéb szép ajándékkönyveket jelentethetnek meg
rendkívül kedvezô áron.
Címünk: DS Budapest Kft.
H-1093, Budapest, Vámház krt. 15. Postacím: H-1465, Pf. 1666.
Telefon: 1 456-0363, Fax: 1 215-4420
E-mail: dsmargo@mail.datanet.hu
Honlap: http:// www.east-book.com/

2002. április 20. (szombat)
16.00–17.00 Bach terem
EMBER AZ
INFORMÁCIÓRENGETEGBEN
Beszélgetés Az információs
társadalom A-tól Z-ig sorozatról
Moderátor:
Vargha Márton matematikus

Szeretettel várjuk régi és új partnereinket
a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a DS Druck-und
Verlags-Service-szel közös standunkon, standszám: P 27.
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Beszélgetôpartnerek: Csányi Vilmos etológus, Galántai Zoltán informatikus, dr. Lázár Imre belgyógyász és Z. Karvalics László az
Infonia Alapítvány vezetôje.
2002. április 20. (szombat)
12.00–13.00 Könyvtáros Klub
UNGVÁRY RUDOLF – VAJDA
ERIK: KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓKERESÉS
könyvbemutatója
Moderátor: Balogh Margit
Beszélgetôpartnerek:
Ungváry Rudolf, Vajda Erik
és Votisky Zsuzsa.
Szeretettel várja Önt:
Votisky Zsuzsa
a Typotex Kiadó ügyvezetô
igazgatója és a szervezôk.

A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN

A KALLIGRAM KIADÓ AJÁNLATA
Vitetnek ítélôszékre... Az 1674-es
gályarabper jegyzôkönyve
Ford., szerk.,: S. Varga Katalin
3990 Ft
1674-ben, Pozsonyban rendkívüli
törvényszék elé idéztek több száz
magyarországi protestáns prédikátort. E kötet a per közelmúltban
megtalált eredeti és hiteles jegyzôkönyvét adja közre latin és elsô ízben magyar nyelven, bevezetô tanulmánnyal, jegyzetekkel, adattárral
illetve térképmellékletekkel.
Petr Pithart: Nyolcvankilenc után
– Kik vagyunk?
1800 Ft
A könyv Petr Pithartnak azokból az
írásaiból válogat, melyeket szerzôjük politikusi szünideje alatt, vagyis
1992 júliusa, cseh miniszterelnöki
megbízatásának lejárta, és 1996
ôsze, a Cseh Parlament Szenátusának elnökévé való megválasztása
között vetett papírra.
Jaroslav Durych:
Isten szivárványa
1200 Ft
A regény cselekménye a Szudétavidéken, a második világháborút
követô kitelepítések után játszódik.
Durych az emberi gyarlóságot és ko-

Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

mikumot sem nélkülözô történetté
dolgozza fel a tragikus témát.

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 268-1103,
fax: 267-9789
E-mail: fokusz.budapest@lira.hu
4026 Debrecen
Hunyadi u. 8-10.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 52/ 322-237
Fax: 52/416-091
E-mail: fokusz.debrecen@lira.hu
3530 Miskolc
Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
E-mail: fokusz.miskolc@lira.hu
7621 Pécs
Jókai u. 25.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon: 72/312-835,
fax: 72/314-988
E-mail: fokusz.pecs@lira.hu
6720 Szeged
Tisza L. krt. 34.
Hermész Díjas könyvesbolt
Telefon/fax: 62/420-624
E-mail: fokusz.szeged@lira.hu

Pavel Vilikovsky:
Az utolsó pompeji ló
1900Ft
Pavel Vilikovsky rendkívül olvasmányos és szellemes regénye egy
szlovák értelmiségi hetvenes évekbeli londoni tanulmányútját kíséri
végig.
Dusan Simko:
Esterházy lakája voltam
2490 Ft
A kassai születésû, Svájcban élô
szlovák szerzô regényének középpontjában egy zsidó származású fiatalember, Abeles Izsák áll, aki Esterházy Miklós herceg lakája, segédírnoka, majd a hercegi opera intendása lesz.
Miroslav Kusy:
A magyarkérdés Szlovákiában
2100 Ft
Az ismert szlovák politológus, közíró a mindig élénk vitákat kiváltó
szlovákiai „magyarkérdést” tárgyalja
rendkívüli alapossággal.
A Kalligram Kiadó kötetei megtalálhatók a Könyvfesztivál ideje alatt a
Pátria terem 28-as standjánál.

MINDEN AMI ZENE
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon/fax: 317-3347
E-mail: kodaly@lira.hu
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
Hermész Díjas zenemû- és könyvesbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312, fax: 318-3500
E-mail: rozsavolgyi@lira.hu
SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon/fax: 338-2739
E-mail: infoteka@lira.hu
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595, fax: 311-1876
E-mail: iskolacentrum@lira.hu
Mediprint Orvosi Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
E-mail: mediprint@lira.hu
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Hermész Díjas Könyvesbolt
Telefon: 342-0353, fax: 342-1317
E-mail: muszaki.konyvaruhaz@lira.hu

A kiadványok megvásárolhatók illetve megrendelhetôk közvetlenül
a Kalligram Kiadó magyarországi képviseleténél: Pesti KALLIGRAM Kft.
1094 Bp. Tûzoltó u. 8. Tel/Fax: 216-6875 E-mail: pesti.kalligram@interware.hu

SOPHIE könyvsorozatunkban Kiss Benedek, Bertók
László, Szepesi Attila, Kiss Anna, Györffy László,
Bornemisza Endre, Lászlóffy Aladár, Utassy József,
Balázs Tibor, Veress Miklós, Rákos Sándor, Csiki László,
Tóth Bálint és mások mûvei mellett a remek J.-L. Moreau
vidám, okos, huncut meseregénye is megvásárolható.
Fordította: Balázs Tibor, Gyulai Líviusz rajzaival
88 old., A/5, keménytáblás, 790 Ft
Kedvezménnyel megrendelhetô: LITTERA NOVA
1062 Budapest, Lehel u. 3/B, Tel./fax: 349-6769,
E-mail: litteranova@axelero.hu

Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008
E-mail: technika@lira.hu
KÖNYVESBOLTOK
Apáczai Könyvesbolt
1085 Budapest, József krt. 63.
Telefon: 328-0754, fax: 328-0755
Violin Könyvesbolt
1094 Budapest, Ferenc körút 19–21.
Telefon/fax: 217-2241
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon/fax: 36-517-758
E-mail: eger@lira.hu
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
E-mail: gyor@lira.hu
Múzsák Könyvesbolt
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.
Telefon: 62-239-336
Arany Bábel Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Arany János u. 10.
Telefon: 76-417-517, fax: 76-505-233
E-mail: babel@axelero.hu
Kódex Könyvesbolt
7300 Komló, Városház tér 7.
Telefon/fax: 72-482-859
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
Szinva Bevásárlóközpont
Telefon/fax: 46-509-513, 46-509-514
E-mail: szinva@lira.hu
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
Telefon: 68-473-315, fax: 68-418-112
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 12.
Telefon/fax: 24-424-855
E-mail: sophia.rkeve@vnet.hu
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.
Telefon: 66-214-937
Garay Könyvesbolt
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
Telefon/fax: 06-74-413-469
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Telefon/fax: 26-311-245
E-mail: szentendre@lira.hu
Babilon Könyvesház
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
Telefon/fax: 63-318-673
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 24-517-670, fax: 24-517-671
E-mail: sophia.szszm@vnet.hu
KO Könyvesbolt
9700 Szombathely, Foghíj 3.
Telefon: 94-505-855, fax: 94-505-854
E-mail: info@ko.hu
Corvina Könyvesház
2800 Tatabánya, Kodály tér 9.
Telefon/fax: 34-321-688

FokuszOnline könyváruház

– WWW.FO.HU

Állást keres
Bölcsészdiplomás cseh filológus, angolnyelv-tudással,
többéves fordítói gyakorlattal, szinkrondramaturg végzettséggel (referenciamunkák): fordítói (angol–magyar, cseh–magyar) és magyar nyelvi lektori munkát
vállal. Továbbá szívesen kamatoztatná mûfordítói képességeit, ezért kiadók jelentkezését várja mozgáskorlátozott fiatal nô.
„Jó munkához idô kell!”
Telefon: 277-3822
E-mail: beppo@elender.hu
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A tízéves K.u.K. Kiadó ajánlja
Újdonság!
Hans Habe: Palota Velencében
352 oldal, kötve, 1800 Ft
„A cselekmény Velencében, a világ legszebb, vígan
agonizáló városában játszódik – írta a szerzô. –
Hôsnôm a Signora, aki a Canal Grandén álló
palotáját az emelkedô víztôl és az elbizakodott
hivatalnokoktól, sôt saját családjától is megvédi.”
A mû elsô megjelenésekor hosszú hónapokig
vezette a Der Spiegel slágerlistáját.

Újra kapható ajándékok:

Bölcsek ajándéka
Gondolatok az év
minden napjára.
Díszkötésben
2400 Ft

Félszáz mondat
ballagóknak
Kötve 1100 Ft
Félszáz mondat
édesanyámnak
Kötve 1100 Ft
A népszerûvé vált kis
ajándéksorozat darabjai
most megújult külsôvel
és belsôvel, de változatlan
tartalommal jelennek meg.

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

A Bába és Társai Kiadó ajánlja
MARSI GYULA:
Túl a szivárványon
(versek) 870 Ft

MOLNÁR JÁNOS:
Disznók és
gyöngyök
(két dráma) 870 Ft
TOSENC FERBAR:
Megmacskásodtunk
(állattörténetek)
Macskássy Izolda
grafikáival,
1500 Ft
NAGYSZÉKELY
ISTVÁN:
Na, gyere ide, édes fiam...
870 Ft
TAKÁCS TIBOR:
Hat asszony meg
a hetedik
A Tisza Hangja 114.
(regény) 870 Ft

OLÁH-ISTVÁN LÁSZLÓ:
Riportok a turizmusról II.
avagy nyitott ablak a szexturizmus forgószínpadára.
870 Ft

TÓTH BÉLA:
Kutyák, birkák,
szamarak
Lólegendák.
870 Ft

A Bába és Társai Kiadó 6725 Szeged, Határôr u. 1.
Tel.: 06-62-464-015

A PASSAGE KIADÓ ÚJDONSÁGAIBÓL
A városi élet

A vidéki élet

Állatok a tanyán
Képes szótár
3 éves kortól
A tárgyi és természeti
környezetet rajzzal és
megnevezéssel bemutató
képeskönyv magyar,
magyar–angol és
magyar–német nyelvû
változatban.

Mozgatható
képekkel
és felépíthetô
papírtanyával.
A számolásra
és az állathangokra
tanítja a
legkisebbeket.

Kötetenként: 32 oldal, 1495 Ft

Labdarúgás
Átfogó útmutató egy gyönyörû játékhoz
A sportág története, sztárjai, klasszikus mérkôzései
elevenednek meg a magyar vonatkozásokat és labdatechnikát is bemutató kötetben. 96 oldal, 2750 Ft

12 oldal melléklettel, 3450 Ft

Csodálatos növények

Az ókori Egyiptom

A gazdagon illusztrált könyvek, amelyekben óriáskép is található,
megismertetnek a Föld legkülönösebb élôlényeivel, illetve
bepillantást engednek a színek és a ragyogás országába.
Felfedezôk könyvtára sorozat, 66 oldal, kötetenként 2840 Ft

Könyvrendelés: Passage Kiadó, 1137 Budapest, Szent István park 20/a. Tel./fax: 320-9706, 320-0533, 349-1760
E-mail: info@passagekiado.datanet.hu Honlap: www.passagekiado.hu

