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„A magyar gyermekkultúráért”
végzett kiemelkedô tevékenységéért

Halász Judit
színmûvészt

találta méltónak a kuratórium e kitüntetésre.
A díjat Dr. Cs. Tóth János adta át a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Halász Judit Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész, számos
kitüntetés tulajdonosa. 
2002-ben a gyermekek mûvelôdéséért végzett kiemelkedô tevékenységét
ismerték el a Móra-díjjal.
Varázslatos egyénisége gyerekek sokaságával szerettette meg kortárs és klasszikus költôk alkotásait. A megzenésített
versek a magyar és világirodalom gyöngyszemei, kedvesek és játékosak. A Bojtorján együttessel közös koncertjein
egyaránt meghódította a gyermekek és a felnôttek szívét. Nem véletlen, hogy nyolc lemezébôl aranylemez lett. A
gyerekek szavazatai alapján 1987-ben elnyerte a Mosoly-rend lovagja címet.

A díjról röviden
2001-ben a Móra Ferenc Könyvkiadó Rt., a Libri Könyvkereskedelmi Kft. és Móra Ferenc örökösei „A magyar gyer-
mekkultúráért, valamint a gyermekek mûvelôdésének elôsegítéséért” végzett kiemelkedô tevékenység elismerésére és
honorálására Móra-díjat alapítottak. A díj évente egy alkalommal kerül átadásra.
A Móra-díjat az anyagi elismerésen és a díjat igazoló oklevélen kívül Kliegl Sándor szobrászmûvész márványtalapzatú
bronz kisplasztikája testesíti meg.
Az elmúlt évben e rangos elismerést Janikovszky Éva író, a József Attila-díj és a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje
kitüntetettje kapta.

Móra-díj átadás
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■ E számunk fô témája az egyházi
könyvkiadás, az alkalmat erre a magyar
könyvszakma egyik legnagyobb múltra
visszatekintô kiadója, az 1848-ban ala-
pított Szent István Társulat „kis jubile-
uma” adta: tizedik alkalommal rendezik
meg a Szent István Könyvhetet.

A keresztény egyházak intézményes
könyvkiadóinak és a nem egyházi alapí-
tású, de a könyvkiadói tevékenységet a
keresztény vallásos szellemiség jegyé-
ben gyakorló könyves mûhelyeknek a
kivonulása a Szent István Könyvhét, ki-
vonulnak az esemény hagyományos
helyszínére, a Ferenciek terére, és ott kí-
nálják könyveiket az arra járó olvasók-
nak, különleges alkalmat teremtve ezzel
arra, hogy az is megismerhesse kiadvá-
nyaikat, aki a könyvesboltokban nem
találkozik velük.

Az egyházi könyvkiadásnak, illetve a
vallásos könyvek kiadásának komoly
történelmi hagyományai vannak, hi-
szen az írásbeliség, késôbb a könyvki-
adás kezdettôl fogva szorosan kapcso-
lódott össze a vallással, errôl szól rövi-
den a tematikus összeállítást bevezetô
cikkünk.

Ennek a történetiségnek különbözô
szakaszai vannak, tengernyi könyv fog-
lalkozik vele különbözô szempontok-
ból, itt most gondoljunk csak egyetlen,
meghatározó jelentôségû tényre, a ma-
gyar nyelvû irodalom megszületése is
nagymértékben köszönhetô az egyházi
mozgalmaknak és a hozzájuk kapcso-
lódó könyvkiadói tevékenységnek.

Volt a történetnek továbbá egy olyan
idôszaka is, amikor a vallási könyvki-
adás nem csupán a vallásos olvasók szá-
mára nyújtott fontos könyveket. A nem
is olyan távoli múltban, amikor egy hi-
vatalos eszmerendszer volt az uralkodó
irányzat, olyan, más szemléletet közve-
títô filozófiai, történeti, szépirodalmi
mûvek – például Teilhard de Chardin,
Simone Weil, Paul Claudel mûvei – je-
lentek meg a vallási kiadók könyvei kö-
zött, amelyeket a nem vallásos, de nyi-
tott gondolkodású, értelmes, érdeklôdô
olvasók csak tôlük vásárolhattak meg,
csak általuk juthattak hozzá.

Jusson bizony eszünkbe ez is, amikor
egyházi könyvkiadásra gondolunk.
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■ Tizenkilenc kortárs fran-
cia-belga író huszonhárom el-
beszélését adta közre a Nagy-
világ Kiadó. Az 1940 után
született nemzedékek leg-
jobbjait mutatja be a váloga-
tás – sokuk elsô ízben olvas-
ható magyarul –, egy történe-
tekben gazdag országot, egy-
szer ironikus, önironikus,
máskor kegyetlen vagy nosz-
talgikus hangnemben. A szer-
zôk körvonalazzák a nagyon
is sokrétû belga identitást, kí-
sérleteznek, figuráznak a val-
lon és a francia nyelvvel, bel-
gicizmusokat vonultatnak fel.
A kötetrôl Lackfi János szer-
kesztôt kérdeztük. 

– Belgium alapvetôen poli-
tikai abszurdum, ütközôál-
lam két ôsellenség, a százado-
kon át egymásra vicsorgó né-
metek és franciák között. S
egyben nyelvi abszurdum is,
minthogy a nyelvi szituáció
teljes figyelmen kívül hagyá-
sával hozták létre. Flaman-
dok és francia ajkúak élnek itt
egymás hegyén-hátán, jól-
rosszul szót értve egymással.
A francia évszázadokig volt
elnyomó kultúrnyelv. Mára
elvileg mindkét nyelv teljes
jogokkal bír, s az ellentéteket
olyan kínosan pedáns de-
mokráciával oldották fel,
hogy átláthatatlanul bonyo-
lult dolog megérteni, mely
városok, falvak, tanyarészek
mely hivatalos nyelvi közös-
séghez tartoznak, miért pont
oda, s hol és milyen mértékig
érvényesülhetnek a másik, ott
éppen kisebbségi nyelv jogai.
Ebben az országban általában
minden szervezetbôl (leg-
alább) kettô van, egy flamand
és egy vallon. Irodalmi sikert
viszont franciául és Párizsban
lehet elérni. Az átlag belga
nem olvas és nem is kíváncsi
a kortárs irodalomra. Aki iro-
dalmi babérokra tör, annak
elsôsorban Párizst, aztán
Svájcot, vagy Québecet kell

meghódítania. Kevesen van-
nak, akik otthon is olyan ol-
vasottak, mint a fiatal Tho-
mas Gunzig, aki színházi da-
rabokat is ír.

– Korábban, az írók egy része
inkább franciának, mint belgá-
nak vallotta magát. Milyen isko-
lák képviseltették magukat?

– 1867-ben jelent meg az
elsô francia nyelvû belga re-
gény, Charles De Coster
Thyl Eulenspiegele. A nívós
irodalom tíz-tizenöt ember
zártkörû, titkos mulatsága
volt: egymásnak mutogatták
kézirataikat. Aztán jön a szá-
zadvég, a nagy szimbolista
generáció: Maeterlinck No-
bel-díjat kap, Verhaerenért
egész Európa rajong. A natu-
ralista regényírók: Eekhoud,
Lemonnier, Des Ombiaux, az
intellektuális próza mestere,
André Baillon, a poszt-szim-
bolista Marie Gevers, a mo-
dern dráma két alapvetô szer-
zôje, Ghelderode és Crom-
melynck vezetnek át a szürre-
alistákig, akik René Magritte,
Achille Chavée vagy a közel-
múltban Párizsban is (újra)
felfedezett Paul Nougé „irá-
nyításával” markáns belga
ágat hoztak létre, szikárabb,
fogalmibb, kevésbé kommer-
cializált, egyszóval követke-
zetesebb irányt követelve. A
Cobra-csoporthoz tartozó
Christian Dotrémont vagy a
Phantomas szerkesztôjeként
is mûködött Francois Jacq-
min költészete következô év-
tizedek neoavantgárd, illetve
filozofikus-tárgyias törekvé-
seit képviselik a legmagasabb
szinten. Módszeres irodalom-
történeti kutatásokról Belgi-
umban csak a ’80-as évektôl
beszélhetünk.

– Beszélhetünk-e kortárs belga
írói csoportról, csoportokról?

– Nem igazán. Beszélhe-
tünk Liége, Gent és Namur
környéki írókról, de kifejezett
írói csoportosulásról nem.

Barátságok persze vannak, a
témák is gyakran közösek.
Közös bennük például az ön-
iróniára, vagy akár szatírára
való hajlam.

– Mit érdemes elmondani akkor
a kortárs nemzedékekrôl, a válo-
gatásban közzétett szerzôkrôl?

– A negyvenes években szü-
letettek közül MARCEL-
ANDRÉ ADAMEK a francia-
belga irodalom egyik kortárs
klasszikusa. Általában vidéken
játszódó regényeiben álom és
realitás, fantasztikum és buko-
likus életérzés, krimi és líra
egymásba érnek. JACQUES
DE DECKER a belga iroda-
lom kulcsembere, kitûnô szer-
vezôegyéniség, tanár, mûfor-
dító, író, irodalomtörténész,
dramaturg, kritikus, újságíró,
konferanszié egy személyben.
A Le Soir címû napilap kriti-
kusa, az elmúlt húsz év során
az újság hasábjain megjelent
cikkeibôl egész kis irodalom-
történet állt össze. A kultúrák
közötti hídverés megszállott-
jaként ismerteti meg Flandria
szerzôit a francia ajkú olvasó-
közönséggel. MICHEL LAM-
BERT egyike a Renaissance de
la Nouvelle-díj alapítóinak,
akik az egész francia nyelvte-
rületen népszerûtlenné vált,
„rezervátumba szorult” no-
vella mûfajának becsületét kí-
vánják védelmezni, rangját
növelni. Lambert elbeszélései-
ben olyan embereket látunk,
akik, ha volt is ilyen az életük-
ben, nem éppen fénykorukat
élik. 

A középnemzedékbôl JEAN
CLAUDE BOLOGNE-t, mint
egyfajta „irodalmi puzzle”
vagy „borgesi labirintus” szer-
kesztôjét emlegetik. PHILIPPE
BLASBAND Teheránban szü-
letett. Filmmûvészetet tanult,
eredeti mestersége szerint
vágó, számos forgatókönyv és
színdarab szerzôje. Ironikus,
az olykor argó nyelvi regiszte-
rével élô prózájában mindig a
megaláztatás, sokszor a zsidó
vagy emigráns-sors kálváriája
áll a középpontban. XAVIER
DEUTSCH termékeny és sike-
res regényíró, azon kevesek
egyike, akik tollukból tudnak
élni. Köznapi szituációkból,
hétköznapi vagy történelmi
sorsfordulatokból lírai történe-
tek kerekednek ki. Komolyan
véve a rimbaud-i elvágyako-

zást, kötetei helyszíne lehet
Alaszka vagy Skandinávia, Szi-
béria vagy Luxemburg, Bel-
gium vagy (édesapja magyar
emigráns lévén) éppen Ma-
gyarország, a valóságlátásban
azonban sosem a geográfiai-fi-
lológiai hûség, hanem az átlag-
emberi sorsok iránti költôi ér-
zékenység dominál. JEAN-
PHILIPPE TOUSSAINT elsô,
A fürdôszoba címû regénye
igazi könyvsiker lett, Goncourt-
díjat kapott, több mint 75 000
példányban eladták, huszon-
egynéhány nyelvre lefordí-
tották. 

A legifjabb nemzedékbôl
NICOLAS ANCION a fiatal
francia nyelvû belga próza
egyik „fenegyereke”. Egy no-
vellapályázaton tûnt fel, s ak-
kor is díjazták, azóta is szá-
mos hivatalos elismerést ka-
pott. Felhôtlen humor, part-
talan fantázia és a legkülönfé-
lébb irodalom-peremen lé-
tezô mûfajok (krimi, sci-fi,
gyerekkönyv, képregény stb.)
gátlástalan beolvasztása jel-
lemzi, s mindez úgy, hogy bár
látszólag nem veszi komolyan
az irodalmat, az nagyonis ko-
molyan veszi ôt. Itt olvasható
novellája 1997-ben meg-
nyerte az RTBF tévéadó, a La
libre Belgique napilap és a
belga kulturális minisztérium
pályázatát, így húszezer pél-
dányban kinyomtatták, a
könyvhéten a brüsszeli met-
róban és köztereken osztogat-
ták a csinos kis füzetet. THO-
MAS GUNZIG 1993-ban el-
nyerte a Brüsszel város leg-
jobb egyetemista írójának
odaítélt díjat Situation instab-
le penchant vers le mois d’
aout (Augusztusba hanyatló
bizonytalan helyzet, Jacques
Grancher) címû kötetéért.
Novella-specialista, de mint
az ifjabb generáció egyik leg-
sikeresebb alkotóját, a brüsz-
szeli Le Public Színház fel-
kérte egy musical megírására
(Belle a mourir – Halálos
szépség), és Golding mûvét, A
legyek urát is ô alkalmazta
színpadra.

Szénási Zsófia

Szerelem a síneken 
Kortárs francia-belga elbeszélések 
Nagyvilág Kiadó
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„A belga írók Párizson
keresztül mennek haza”
Téma, nyelv és identitás
a kortárs belga irodalomban
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Az egyházi
könyvkiadás
rövid
története
■ Az egyházi könyvkiadás
magyarországi története egé-
szen a 16. századig vezethetô
vissza. Hazánkban a refor-
máció térnyerésével jelentek
meg az elsô nyomdák és egy-
házi könyvek – ezt megelô-
zôen magyar nyelvû könyvet
csak Krakkóban vagy Bécs-
ben nyomtattak –, kezdet-
ben azonban kellettek ehhez
a vállalkozó kedvû nyomdá-
szok és nagyvonalú fôúri tá-
mogatók is. Így kerülhetett
kiadásra 1541-ben Nádasdy
Tamás sárvári birtokán Syl-
vester János magyar nyelvû
Újszövetsége. 1541 és 1600
között aztán fokozatosan
megindult az egyre nagyobb
teret hódító reformációval
együtt a könyvkiadás és
-nyomtatás terjedése is. A
legjelentôsebb hazai nyom-
dák egyházi, protestáns kéz-
ben voltak: a századfordu-
lóig Kolozsvárott – köszön-
hetôen Hoffgreff György és
Heltai Gáspár üzleti vállal-
kozásának – 208, Debrecen-
ben 157 könyvet nyomtattak
ki. Ezek a kiadványok a le-
hetô legváltozatosabb és leg-
jellemzôbb reformációs mû-
fajokat képviselték: káté,
Biblia, tankönyv, énekes-
könyv mellett már találha-
tunk szórakoztató és épüle-
tes irodalmat, verset, drámát,
mesét és novellát is. Ennek a
folyamatnak volt a méltó be-
tetôzése Károli Gáspár bib-
liakiadása, a Vizsolyi Biblia.

Az ellenreformáció megje-
lenése a monopolhelyzetben
lévô protestáns felekezetek
kizárólagos nyomtatási jogát
is megszüntette. A katolikus
megújulási mozgalmat ve-
zetô jezsuiták átvették a re-
formáció módszereit: iskolá-
kat alapítottak és könyveket
nyomtattak. Annak ellenére,
hogy a 17. század végén a je-
zsuita cenzúra nagyban be-
határolta a magyarországi

könyvkiadás lehetôségeit, a
könyv iránti kereslet nem
csökkent. A nyomdák nagy
része továbbra is egyházi
kézben volt, ezek elégítették
ki a gyülekezetek és az egy-
házi iskolák vallásos iroda-
lom-, valamint tankönyvigé-
nyét. A különbözô felekeze-
tek igyekeztek fô iskolai köz-
pontjaikban nyomdát üze-
meltetni, így például az or-
szág legnagyobb nyomdája
mûködött Nagyszombatban
jezsuita vezetéssel. A protes-
táns nyomdászat központja
továbbra is Debrecen és Ko-
lozsvár volt, érdekes módon
az utóbbi városban katolikus
nyomda is mûködött. A lu-
theránus felekezet nyomdái
nagyrészt megszûntek, kivé-
telt ez alól talán az erdélyi
szászok nagyszebeni nyom-
dája jelentett. A kiadványok
közül továbbra is jelentô-
sebb példányszámot értek el
az ájtatossági munkák és az
iskolai tankönyvek, a 17.
század legkeresettebb kiad-
ványa azonban a kalendá-
rium volt.

A 18. század második felé-
ben a felvilágosodás hatására
a kiadott mûvek példány-
száma és jellege is erôsen el-
tért a korábbi századokban
megszokottól. Kosáry Do-
mokos nagyszabású, a 18.
századi magyarországi mû-
velôdést feldolgozó könyvé-
ben a következô adatokat ol-
vashatjuk: 1760-ban 17,
1790-ben 51 nyomda üze-
melt Magyarországon, en-
nek köszönhetôen 1712–
1790 között 15103 könyv je-
lent meg. A nyomdák fô jö-
vedelme a tízezres szériában
készülô hivatalos nyomtat-
ványok, imakönyvek, vásári
röplapok és fôleg a kalendá-
riumok tömegének értékesí-
tésébôl származott, de ekkor
kezdett viszonylag töme-
gessé válni a ponyvairoda-
lom is. A katolikus egyházi
nyomdászatot a jezsuita
rend feloszlatása után a püs-
pöki nyomdák folytatták to-
vább, ide tartozott például
az egri érseki líceumi nyom-
da is, amely a hatalmas terü-
letû egri egyházmegyét látta
el ima- és énekeskönyvekkel,

hittankönyvekkel. A protes-
táns nyomdászat központja
a 18. században változatla-
nul Debrecen, ahol a két
nyomdagéppel fôleg egyházi
és iskolai kiadványokat állí-
tottak elô.

A reformkorban is a na-
gyobb városokban mûködô,
kellô anyagi erôvel rendel-
kezô nyomdák voltak egy-
ben a könyvkiadók is. Az
egyleti élet 19. századi meg-
élénkülése hozta el a pro-
fesszionális, gazdasági alapo-
kon mûködô könyvkiadó
vállalatok születését. Érdekes
módon az egyházi könyvki-
adás ebben is élen járt. 1848-
ban, nem sokkal a pesti for-
radalom után alakult meg a
Szent István Társulat Pest-
Budán. „A Társulat az elsô
korszakában alig foglalko-
zott szépirodalommal, elsô-
sorban lelki olvasmányokat,
imakönyveket jelentetett
meg” – olvashatjuk Mészáros
István, A Szent István Tár-
sulat százötven éve címû
könyvében. 1945 után to-
vább mûködhetett a kiadó,
1948-tól azonban megválto-
zott a helyzete, ugyan nem
államosították, és megma-
radhatott mai helyén, a Fe-
renciek terén, de a Szentki-
rály utcai impozáns épületét
elvették. Könyvei állami en-
gedéllyel jelenhettek meg, ál-
lami nyomdában nyomták
ôket, a megjelenés feltétele
az Állami Egyházügyi Hiva-
tal engedélyezése volt. 

A protestáns kiadók a
19–20. században – érthetô
módon – kisebbségben vol-
tak az állami és a katolikus
kiadókkal szemben. 1945
elôtt a magyarországi refor-
mátus egyháznak központi
könyvkiadása nem is volt. A
négy egyházkerületre tago-
lódott református egyház
külön-külön, kerületenként
folytatott könyvkiadói tevé-
kenységet, ezenkívül a nagy-
számú különbözô egyesüle-
tek vagy éppen magánkez-
deményezések eredményez-
ték a református könyvki-
adást. A második világhá-
ború elôtt a protestáns bib-
liakiadást nem is a magyar
protestáns egyházak, hanem

a Brit és Külföldi Bibliatár-
sulat végezte. A központosí-
tás 1945 után következett
be, amikor megalakult a Re-
formátus Sajtóosztály (a
Magyarországi Református
Egyház kiadója), ennek a te-
vékenységi körébe tartozott
a biblia-, a folyóirat- és a
könyvkiadás. Évente átlago-
san 30–35 kiadványt jelen-
tettek meg, több mint 200
ezer példányban. 

A rendszerváltás az egyházi
könyvkiadásban is jelentôs
változásokat eredményezett.
Megszûnt a könyvkiadás ál-
lami ellenôrzése, gyakorlati-
lag bármilyen könyvet ki le-
hetett adni. A kilencvenes
években egyre-másra kezdték
meg mûködésüket a kisebb
katolikus könyvkiadók, vala-
mint a többi keresztény egy-
ház kiadói is, így a Reformá-
tus Egyház Kálvin János Ki-
adója.

Az 1993-ban elsô alkalom-
mal megrendezett Szent Ist-
ván Könyvhéten már a Szent
István Társulat mellett hat
másik katolikus kiadó, 1995-
ben pedig már nemcsak ka-
tolikus könyvkiadók, hanem
a Kálvin János Kiadó, a
Nyolc Boldogság Közösség
és a Barankovics Alapítvány
kiadók is megjelentek a ke-
resztény könyvvásáron.

2001-ben 280–300 külön-
bözô keresztény kiadvány lá-
tott napvilágot 16 kiadó jó-
voltából, a könyvek egyhar-
madát azonban továbbra is a
Szent István Társulat adja ki.

Pompor Zoltán

Szent István
Könyvhét
■ A Szent István Társulat
1848-ban történt alapításától
kezdve máig folyamatosan
ugyanazt a célt követô és
ugyanazt a funkciót betöltô leg-
régibb könyvkiadó Magyaror-
szágon, illetve a Kárpát-meden-
cében. A Szent István Társulat,
az Apostoli Szentszék könyvki-
adója az elmúlt másfél évszá-
zad során nem csak könyvkia-
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dóként mûködött, szerepet vál-
lalt a magyar közoktatás, kul-
túra és tudomány szerteágazó
területein. Fô profilja azonban
mindvégig a könyvkiadás ma-
radt. Május 13–18. között ti-
zedik alkalommal rendezik meg
a Szent István Könyvhetet a
Ferenciek terén.

– Egy évtizeddel korábban
azért határoztuk el az ön-
álló könyvhét megrendezé-
sét, hogy a negyvenévi mel-
lôzöttség után visszaállítsuk
a keresztény könyvkiadás
rangját, összefogjuk a kato-
likus kiadókat, és a hitbuz-
galmi mûveink mellett fel-
hívjuk a figyelmet az álta-
lunk gondozott tudomá-
nyos és irodalmi könyvekre
is – mondta el Farkas Olivér,
a Szent István Társulat igaz-
gatója. – Noha a könyvter-
jesztôk – kevés kivételtôl el-
tekintve – nem súlyuknál
fogva értékelik a keresztény
szellemiségû kiadványok si-
kerét, a könyvhét alkalmá-
val mindig kiderül: egyre nô
azok száma, akik érdeklô-
dést tanúsítanak a könyve-
ink iránt. A könyvhetet a
hagyományokhoz híven a
„fôvédô”, Paskai László bí-
boros úr nyitja meg a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
temen. A megnyitón ismét
átadásra kerül a Társulat ál-
tal alapított Stephanus-díj,
irodalmi és teológiai kategó-
riában. Az alapító okirat
szerint a díjazottak minden
évben olyan szerzôk, akik
magyar nyelven megjelent
mûveikben, publikációik-
ban az egyetemes keresz-
tény európai kultúra érték-
rendjét közvetítik, mind a
teológiai tudományok,
mind pedig az irodalmi mû-
fajok területén. Ebben az el-
ismerésben részesült 1998-
ban a Vatikán talán legis-
mertebb embere, Joseph Ra-
tzinger bíboros úr. Társula-
tunk fennállásának 150. ju-
bileumán Rómában vette át
a díjat. Az elmúlt évben te-
ológiai kategóriában Szabó
Ferenc, irodalmi kategóriá-
ban Tarbay Ede részesült e
kitüntetésben.

– Hogyan ítéli meg a kiadó kö-
zelmúltbeli tevékenységét?

– A könyvkiadás visszás pi-
aci helyzete ellenére is össze-
hasonlíthatatlanul kedve-
zôbb körülmények között
mûködünk, mint a rendszer-
váltás elôtt.  1990 elôtt 45–
50 címünk volt évente, ma
már 116. Egyes kiadványaink
példányszáma körülbelül 2-3
ezer. Kivételt képez a Biblia
és a hittankönyvek, melyek-
bôl 10–20 ezer példány ké-
szül. A Társulat tankönyveket
is gondoz. A jegyzeteket a sa-
ját digitális gyorsnyomdánk-
ban készítjük el. A Pázmány
Péter Katolikus Egyetem jogi
és teológiai karának hivatalos
kiadója vagyunk. Két köny-
vesboltot tartunk fent az
egyetemi hallgatók részére,
emellett öt üzletünk mûkö-
dik a fôvárosban. A jövôben
szeretnénk fôiskolai boltokat
is nyitni. Az elkövetkezendô
években megpróbáljuk olyan
kiadványokkal felhívni ma-
gunkra a figyelmet, amelyek
szorosan illeszkednek a ki-
adói filozófiánkba, ugyanak-
kor minél szélesebb olvasótá-
bor felé nyitnak utat. A múlt-
ban már történtek erre nézve
eredményes próbálkozások.
Gondoljunk csak Nikosz Ka-
zantzakisz: Isten szegénykéje,
Antoine de Saint-Exupéry:
Citadella, vagy Graham
Greene: Hatalom és dicsôség
címû mûvére, valamennyi a
mi kiadásunkban jelent meg
korábban.   

– Milyen finanszírozási lehe-
tôségeik vannak? Hogyan ter-
jesztik a kiadványaikat?

– Többnyire önerôbôl kell
elôteremtenünk a kiadáshoz
szükséges anyagiakat. Pályá-
zat útján a Magyar Könyv
Alapítványhoz, vagy a Nem-
zeti Kulturális Alap könyv-
kollégiumához fordulhatunk
támogatásért. A Szent István
Társulatnak 150 éves múltra
visszatekintô terjesztési háló-
zata van, mely templomo-
kon és plébániahivatalokon
keresztül mûködik az ország-
ban. A püspöki székhelyeken
további elosztó központja-
ink vannak. Tíz esztendôvel
ezelôtt alapítottuk meg a
Szent István Könyvklubot,
katalógusunk könyvei közül
az általunk kiadottakat a

bolti árnál 15 százalékkal ol-
csóbban kaphatják meg, s ez
vonatkozik a Társulat által
kiadott újdonságokra is. A
modern idôk kihívásaira fe-
lelve interneten várja az ér-
deklôdôket a Stephanus-
könyváruház (www.stepha-
nus.hu). Adományként ren-
geteg kiadványunkat juttat-
juk el a határon túli magya-
rokhoz.

– Milyen szempontok alapján
döntenek a szerzôk és a mûvek
között?

– A tankönyveinket a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
temen oktató tanárok írják –
tájékoztat Kindelmann Gyôzô
fôszerkesztô. – Külföldi szer-
zô esetén válogatunk, min-
dig azokat a mûveket keres-
sük, melyek magyar nyelvre
lefordítva leginkább közvetí-
tik a keresztény értékrendet.
A hazai szerzôk általában
felkérésre dolgoznak, mint
például Mészáros István. Az
ô egyik munkája éppen a
Szent István Társulat százöt-
ven éves történetét dolgozza
fel. Szívesen fogadjuk azokat
a szerzôket is, akik elsô mun-
kájukkal keresnek fel ben-
nünket. Ha a mû szellemi-
sége beleillik társulatunk ar-
culatába, megtárgyaljuk a ki-
adás feltételeit.

– Milyen újdonságokra hívná
fel a figyelmet?

– Második, javított kiadás-
ban jelent meg Francois Va-
rillon francia jezsuita két
könyve egy kötetben, Isten
alázata és szenvedése cím-
mel, Szabó Ferenc fordításá-
ban.  A Szent István könyvek
sorozatban adtuk ki Kardos
Tibor fordításában Morus
Tamás Utópiáját. Szintén
ebben a sorozatban került ki-
adásra Nemeskürty István
Kis  magyar mûvelôdéstörté-
netének bôvített és javított
változata. 1917 és 1995 után
újból kapható Szent Ágos-
ton vallomásai, dr. Vass Jó-
zsef fordításában. Kodolányi
János életmûsorozatából A
vas fiai I–II címût, Baranko-
vics István a Demokrácia,
egyház, szabadság címû mû-
vét ajánlom az érdeklôdôk fi-
gyelmébe.

B. L.

Pilinszky
János
anyanyelve
Beszélgetés
Jelenits
Istvánnal
■ „Hogyan készülünk egy-
egy találkozásra? – teszi fel a
kérdést Jelenits István, Talál-
kozás: szócikk egy képzelet-
beli enciklopédiából címû
kisesszéjében. – Lehet, hogy
olyan valakivel találkozunk
majd, akivel addig még soha.
Az ilyen embert is megelôzi
a híre. A találkozás elôtt
többnyire átgondoljuk, mit
hallottunk róla. Kérdéseket
fogalmazunk magunkban:
ezeket majd a mellének szö-
gezzük, vagy magunk igyek-
szünk válaszolni rájuk, azok-
nak a megfigyeléseknek az
alapján, amelyeket a találko-
zás percei, órái alatt fürkészô
érzékszerveinkkel begyûj-
tünk az új ismerôsrôl. Mint-
ha kérdôívet fektetnénk ma-
gunk elé. Hogy eredménye-
sebb legyen a beszélgetés,
ennek rovataiba kell majd si-
etve plusz-mínusz jeleket hu-
zigálnunk.”

Kérdéseket fogalmazok, mi-
alatt  a Piarista Rendház por-
táján várakozom, táskámban
két könyv: Az ének varázsa,
és az Élet és evangélium.
Mindkettô szerzôje Jelenits
István, aki 1932-ben szüle-
tett, 1955-ben szerzett ma-
gyartanári diplomát, utána
belépett a piarista rendbe.
1959-ben szentelték pappá,
majd Kecskeméten volt ta-
nár. Öt év után került Buda-
pestre, a rendi fôiskolán bib-
likus tárgyakat, a gimnázi-
umban magyart és hittant ta-
nított. 1985-tôl 1995-ig a pi-
arista rend tartományfô-
nöke, a rend hazai újjáépíté-
sének egyik irányítója. Az
utóbbi években tanít gimná-
ziumban, Budapesten és Vá-
con, valamint a Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetemen. Év-
tizedek óta tart templomi
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bibliamagyarázatokat, elô-
adásokat, lelkigyakorlatokat.
Írásainak többsége újságok-
ban, folyóiratokban, tanul-
mánykötetekben, iskolai
jegyzetként jelent meg.
Összegyûjtött írásait  1999
óta folyamatosan adja ki az
Új Ember Kiadó.

Az iskolai könyvtárból érke-
zik, vaskos, bekötött könyvvel
a kezében. Az elsô kérdés hal-
latán felajánlja, elhozza Pi-
linszky János egyik kötetét.

– Tanár úr! Különösen sokat
foglalkozott Pilinszky János
életmûvével irodalmi tanulmá-
nyaiban. Mennyire befolyá-
solta Pilinszky munkássága és
személyisége hivatása gyakorlá-
sában?

– Pilinszky János a legköze-
lebbi barátaim közé tarto-
zott. Tíz évvel idôsebb volt
nálam. Miután kritikát írtam
a Vigiliában a Rekviem címû
kötetérôl, Szegeden találkoz-
tunk elôször személyesen.
Mindketten a katolikus köl-
tészetrôl tartottunk elôadást
a kispapoknak. Aki a köze-
lébe került, érezte a szemé-
lyiségébôl kisugárzó varázst
és gyöngédséget, amely elsô
kötetétôl, a Trapéz és korlát-
tól kezdve minduntalan
visszaköszönt. Képtelen volt
ôszintétlenül írni. Pilinszky
János költeményeit tanítani
mindig új kihívást jelent. A
fiatalok eltérô történelmi ta-
pasztalatokkal érkeznek az
iskolába, elsô olvasásra, elsô
hallásra nem biztos, hogy

mindenkire hatással vannak
a versei. Az érzékenyebb diá-
kok azonban már sejtik,
hogy Pilinszky sajátos nyelv-
használata, filmszerû képal-
kotása, szokatlanul mély
belsô küzdelmet eláruló
hangvétele új fejezetet nyi-
tott a magyar lírában.

– A Rekviem címû kritikájá-
ban úgy fogalmazott, hogy Pi-
linszky számára a kép az él-
mény maga: „Mint a filmvász-
non egymást követô képek, ma-
gyarázat nélkül, némán vetôd-
nek elénk a költô képei. Nem te-
remti, csak regisztrálja ôket, és
velünk együtt beléjajdul abba,
amit lát.” Lehet a kép az egyik
kulcs Pilinszky költészetének
megértéshez?

– A költôi képeket általá-
ban a bôkezû fantázia aján-
dékaiként ismertük meg, me-
lyek az olvasó vagy leg-
alábbis a kifejezés kedvéért
születtek. „Szeretném ma-
gam megmutatni...” – val-
lotta Ady, és minden költôi
eszközt a megmutatás szol-
gálatába állított. Pilinszky
monologizál, s képei magá-
nak való emlékképek – sok-
szor rémképek, kényszerkép-
zetek. A költôi kép nála –
mint valamikor Rimbaud-nál
s Rimbaud nyomán a moder-
neknél annyiszor – nem il-
lusztráció, nem forma, ha-
nem tartalom, s költeményei
nem egy-egy élményt bonta-
nak ki jól megválasztott ké-
pek segítségével, hanem egy-
másra hulló képek, látomá-

sok sorát vagy egyetlen,
mind élesebbre rajzolódó
emléket rögzítenek felejthe-
tetlen egyértelmûen. Pilinsz-
ky képzelete a látványt láto-
mássá változtatja. Egy lát-
vány rak fészket benne, tes-
tébe hatolt szilánkként, fáj-
dalmas sebként viseli és fan-
táziája révén értelmezi. Van-
nak olyan mûvészek, akik a
kifejezés játékossága által te-
remtenek képeket. Pilinszky
nem tartozik közéjük. Ha
meghatározó élményben,
vagy vizuális tapasztalatban
volt része, szinte megállt az
idô számára az adott tapasz-
talásnál. Emlékszem, Pilinsz-
ky mesélte, látott Svájcban
egy naplementét, amelyrôl
nem tudott megfeledkezni.
Ez az egy annyira megra-
gadta, hogy ennek a sugalla-
tait hordozta egész életében.
Nem keresett újat helyette.
Lehorgonyzott az élményei-
nél és idôrôl idôre visszatért
ezekhez. Stigmaként hor-
dozta mindörökké.

– Hogyan értelmezzük Pilinsz-
ky evangéliumi esztétikáját?

– Pilinszky nem szócsövévé
kívánta tenni a költészetet.
Számára a kereszténység nem
közvetítésre váró ideológia,
hanem az anyanyelve. Úgy
tud alkotni a bûn és imádság
két szavával, a kereszt és a
húsvét titkával, hogy az iga-
zán és mélyen vallásos lesz.
Nem egy felekezet öröklött
témáinak feldolgozása révén,
hanem az emberi lélek leg-

mélyérôl vett sejtelmek, ta-
pasztalatok, képek feldolgo-
zása és a költészetbe való be-
emelése által. Pilinszky való-
ban egyetemes költô tudott
lenni. Úgy beszélt a keresz-
ténység, a maga evangéliumi
esztétikája nevében, hogy a
kereszténységet nem törté-
nelmi  örökségként illuszt-
rálta, állította elénk, nem
propagandát csinált neki, ha-
nem a kegyelemre vonatkozó
tapasztalatát mutatta fel el-
lenállhatatlan erôvel. Azt hi-
szem, nagyon nagy öröm szá-
munkra, hogy amikor viták
dúlnak, keresztény kurzus ve-
szedelmét emlegetik – mind-
egy, hogy ôszintén vagy sem
–, amikor hallatlan sokféle
vonatkozásban úgy jelenik
meg a katolikus szó is – ami
egyetemest jelent –, mint ami
elválaszt – akkor egy költô az
egyetemes, az emberivel kö-
zös keresztény kincsbôl így
tud költészetet alakítani. Azt
mutatja meg, ami abban a
legegyetemesebb: bûn és
imádság két szavát, és a ke-
gyelemnek azt a látomását,
amely a passióra és ugyanak-
kor a húsvétra, a feltáma-
dásra mutat. Ez teszi Pilinsz-
kyt minden magyar ember
költôjévé.

Borbély László

(A felhasznált idézetek Jelenits
István: Élet és evangélium, vala-
mint Az ének varázsa címû köte-
teibôl valók.)
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Fesztiválzárás
■ Lapzártánk után, április 21-én 6 óra-
kor bezárt a IX. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál, emiatt csak rövid
összegzéssel tudunk szolgálni olvasó-
inknak, a fesztiválról részletesebb beszá-
molót következô számunkban közlünk.
A zárás perceiben kérdeztük meg Ná-
nási Yvette-tôl, a fesztivál igazgatóhe-
lyettesétôl: milyen volt a most véget ért
könyvfesztivál?

– Az idei fesztivál ismét felülmúlta az
eddigieket, összességében többen látogat-
tak ki a Budapest Kongresszusi Köz-
pontba, mint tavaly, bár ma talán keve-
sebben jöttek, ez valószínûleg a választás
miatt történt így, de tegnap lényegesen
többen voltak, így a fesztivál négy napjá-

nak a látogatottsága – csütörtöktôl vasár-
napig – mégiscsak felülmúlja a tavalyit –
mondta Nánási Yvette.

A fesztivál igazgatóhelyettese azt is el-
mondta, hogy a kiadók tapasztalatai sze-
rint a magasabb látogatottság a vásárlá-
sokban is tükrözôdött, azok a kiállítók,
akikkel személyesen sikerült beszélnie,
döntô többségükben a forgalom növeke-
désérôl számoltak be, nem csekély öröm-
mel. A fesztivál nagy erôssége, hogy a lá-
togatók vásárolhatnak a könyvekbôl, ez
ennyivel több mint kiállítás, másik nagy
vonzereje a kulturális programok gazdag-
sága és sokszínûsége, a látogatóknak sok-
sok eseményt kínálnak, emiatt igazi kul-
turális program egy családnak a feszti-
válra kilátogatni. 

Amit a szervezôk éppoly jól tudnak,
mint a visszatérô kiállítók, a Kongresszusi

Központ sajnos mára már kicsinek bizo-
nyul a fesztivál méreteihez képest, emiatt
késve érkezô kiállítói jelentkezéseket is
kellett visszautasítani.

Nánási Yvette szerint az idei fesztivál si-
keres programja volt Závada Pál új köny-
vének, a Milotának és Marx József Szabó
Istvánról szóló könyvének a bemutatója,
sokan voltak kíváncsiak a fesztivál író
díszvendégére, Lawrence Norfolkra, so-
kan szomorkodtak viszont amiatt, hogy
Faludy György egészségi állapota miatt
nem tudott dedikálni a meghirdetett idô-
pontban.

A fesztivál évrôl évre sikeresebb, mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a zárás-
sal egyidejûleg már többen – külföldi és
magyar kiállítók egyaránt – lefoglalták
helyüket a jövô évi fesztiválra – mondta
végül Nánási Yvette.
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Kovács Tibor
Szathmáry Sándor
Kozma László 
Ünnep-naptár 1250 Ft
Életrajzok, novellák, versek az év
mindennapjára

Pajor András
Ha ma lennék fiatal… 950 Ft
Beszélgetések fiatalokkal arról, hogy
az életnek önmagában is értelme van.

Anthony de Mello
Forrás fakad 680 Ft
Népszerû kiadványok indiai szerzôje
az Élet forrásához vezeti olvasóját.

C. Singer
Evangéliumi imádságok 990 Ft
Az Örömhír megváltoztatja életün-
ket, rátalálunk a boldogság útjára.

Dr. Teleki Béla
Kézikönyv a családról I. 2. kiadás
Családszociológiai gondolatok
rendszerszemlélet szempontjából.
Alapkérdések 950 Ft

Dr. Teleki Béla
Kézikönyv a családról II.
Családszociológiai gondolatok
rendszerszemlélet szempontjából.
Sajátságos kérdések 1300 Ft

P A R A K L E T O S  K I A D Ó
Miklya Zsolt

EZÜSTSZÍN FONÁL
Kállai Nagy Krisztina rajzaival
Versek gyerekeknek 
és gyermeki lelkületû felnôtteknek
48 oldal, keménykötés
1450 Ft

Bibliai atlasz
77 színes térképpel,
mûholdfelvételekkel;
Jeruzsálem történetével
Méret: 235x255 mm; 64 oldal
Ára: 2600 Ft

Lôrincz Zoltán – Hapák József:
„Tedd templomoddá, Istenem”
Válogatás Árpád-
és középkori
eredetû református
templomokból (Fotóalbum)
Méret: 220x310 mm; 116 oldal
Ára: 5200 Ft

Douglass, Klaus: Az új reformáció
96 tétel az egyház jövôjérôl
Fordította: Szabó Csaba
B/5 méret; 396 oldal
Ára: 1800 Ft

Keresse a Szent István Könyvhéten a Parakletos pavilonban!
Parakletos Kiadó – mesék, gyermektörténetek, keresztyén 
szépirodalom, hitoktatási segédanyagok
6100 Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 7. Tel./Fax: 76/463-106
E-mail: bbkepe@pollux.bibl.u-szeged.hu

A  K o r d a  K i a d ó  a j á n l a t a

Címünk: 6000 Kecskemét, Lestár tér 2. Telefon/fax: 76/328-977

Hirdetésfelvétel
209-1875

A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT
ÉS A REFORMÁTUS KÁLVIN KIADÓ AJÁNLATA

KÁLVIN KIADÓ:
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Telefon: 386-8267, telefax: 466-9392
Rendeljen tôlünk kedvezményes áron az interneten:
WWW.DATANET.HU/KALVINKIADO

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál
(1053 Budapest, Papnövelde utca 8.),

telefonon Borbíró Zsókánál és/vagy Varga Istvánnál
a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon,

valamint megvásárolható a Helikon Könyvesházban:
Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

A Helikon Kiadó ajánlata
Érvényesek-e

és mit
jelentenek

ma a
parancsolatok

hívôk
és nem hívôk

számára?
Hitek

és kételyek,
gondolatok

és érzelmek,
érvek

és ellenérvek

2500 Ft
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■ A családfakutatás divatos
foglalatosságnak számít ma-
napság. Az azonban, hogy egy
nyolcvan felé közeledô asz-
szony majd’ egy évtizeden ke-
resztül nyomozzon, búvár-
kodjon férje famíliájának tör-
téneti hitelesítése érdekében,
ritka vállalkozás. A Pro Pan-
nóniánál megjelent kötetet
jegyzô Gosztonyi Erzsébet a
pécsi Zsolnay-gyárat alapító
generáció dédunokájának,
Mattyasovszky-Zsolnay Mik-
lósnak a felesége. Kanadában
élnek. Erzsébet asszony össze-
állítása más megvilágításba he-
lyezi a Zsolnay-gyár történe-
tét: az eddig kizárólagos alapí-
tónak vélt Zsolnay Vilmos fi-
vére, Ignác volt az, aki más vi-
dékrôl Pécsre vitte a kerámia-
gyártás ötletét.

A könyv s a kutatómunka
egy angol nyelvû feljegyzéssel
kezdôdött, amelyet Abby
néni, Zsolnay Gyuláné vetett
papírra leányai számára. Férje
torzóban maradt önéletírásá-
nak málladozó lapjáról má-
solta a következôket: „…bizo-
nyos szlovákiai Zolnai Mátyás
csatlakozott II. Lajos magyar
király seregéhez, aki a …be-
nyomuló iszlám csapatok el-
len harcolt. A szerencsétlen
kimenetelû mohácsi csata
után 1526-ban Zolnai Mátyás
néhány csatlósával a közeli
Pécs városában telepedett le…
Itt az eredetileg szlovák nevet
magyarosította. Mátyás két
fiát 1566-ban Szigetvár védôi
között találjuk… 1741-ben
egy újabb Zolnay harcolt
Nagy Frigyes ellen.”

Az egykori önéletíró dédapja
üzleti érzékével tûnt ki, emlé-
keztet tovább a sárgult papír-
lap, s Miklós fia folytatta a ha-
gyományt, nagy vagyonra tett
szert. „Hat fia közül Atyánk, a

legidôsebb testvér, aki 1826-
ban született, a dolgok termé-
szetes rendje szerint a család
feje kellett volna, hogy legyen.
A sors azonban az 1848-as for-
radalom által másként dön-
tött…” – írta hajdanán Zsol-
nay Gyula.
Gyula, a világhíres szobrász

– Ez volt az elsô szál, amin
elindulhattam a múlt titkai-
nak felderítésében – emléke-
zik vissza Mattyasovszky-
Zsolnay Miklósné Gosztonyi
Erzsébet. – Gyuláról kellett
mind többet megtudnom. Bu-
karestben töltötte gyermek-
kora java részét, tehetséges ze-
nész volt, de mint koraszülöt-
tet, megerôltette volna a zenei
pálya megkövetelte napi több-
órás gyakorlás, ezért apja a
képzômûvészet felé irányítot-
ta. Gyula Bécsben, a Császári
Mûvészeti Akadémia szobrász
szakán kapott négyéves ösz-
töndíjat. Amikor Chicago egy
tûzvész következtében hu-
szonhét óra alatt leégett, nem
sokkal azelôtt, hogy eljött
volna Amerika felfedezésének
négyszázadik évfordulójára a
városban rendezendô világki-
állítás ideje, az Egyesült Álla-
mok ausztriai nagykövetsége a
bécsi Császári Képzômûvé-
szeti Akadémiához fordult,
nevezne ki két jelesen végzett
diákot a kiállítás elôkészülete-
inek vezetésére. Az egyik java-
solt mûvész Zsolnay Gyula,
aki a szobrászat mellett az épí-
tészetben is jelentôs tapaszta-
lattal rendelkezett. A Földmû-
ves Palota és a Colonnade
szobrászati munkáinak elvég-
zésére kapott megbízást. Ez
utóbbi a kiállítás központi te-
rét félkörívben körülvevô ha-
talmas szabadtéri szoborcsar-
nok, amely elsô látásra a buda-
pesti Hôsök tere hangulatát

idézi. Egyéb munkái mellett
világhírnevet szerzett neki a
St. Louis városa által szerve-
zett világkiállításra készült két
kôoroszlán, amelyek álló test-
helyzetben egy-egy három
emelet magas obeliszken még
ma is teljes szépségükben fo-
gadják a látogatókat, csupán
kisebb tatarozásra szorultak az
idôk során. Ámde alkotómû-
vészüket vagy német, vagy ro-
mán származású, Amerikában
Julian Zolnay néven nyilván-
tartott szobrászként ôrizte
meg a mûvészettörténet.
Ignác volt az „értelmi
„szerzô”

– Arra az apa, Zsolnay Ignác
históriája ad magyarázatot,
miért lett fiából „külföldi”
mûvész – hallgatom tovább az
idôs „családregény-írót”. – A
történeti munkákban a gyár
alapítójaként emlegetett Vil-
mos testvére, Ignác valóban
híján volt a kereskedelmi ér-
zéknek, de korántsem igaz,
hogy ô herdálta volna el, jut-
tatta volna csôdbe a Zsolnay-
gyárat. Ignác iskolai éveit épp-
hogy befejezve résztvevôje lett
az 1848–49-es szabadságharc-
nak és forradalomnak, nem-
zetôrként teljesített szolgála-
tot Üszögpuszta területén. A
világosi fegyverletétel után
Kossuthhoz a végsôkig elhiva-
tott követôk Törökországba
emigráló csoportjához csatla-
kozott, de hazatért. Nehezen
illeszkedett be a megváltozott
politikai viszonyok közé.
Apja, hogy felrázza a bukott
szabadságharc miatti elkesere-
désbôl, beíratta Magyaróvárra
a Mezôgazdasági Akadémiára.
Itt ismerkedett meg késôbbi
feleségével, az erdélyi szüle-
tésû Caroline Neunerrel.
Meghatározó élménye, hogy
egy iskolai kirándulás alkalmá-
val eljutott Lukafára. Itt nyerte
meg tetszését a fazekas
munka, Pécsre tehát úgy tért
haza, hogy a kerámia szakmai
diploma is ott lapul a zsebé-
ben. Úgy gondolta, jövedel-
mezôbb lenne, ha a család üz-
letében nem a Csehországból
származó üvegárukat forgal-
maznák, hanem a maguk gyár-
totta portékákat. 
A privatizációval csínján
kell bánni

– Ez az a pillanat, a gyárala-
pítás ötletének kirajzolódása,

amelyet a kutatók oly régóta
keresnek – állítja meggyôzô-
déssel Erzsébet asszony. – Ig-
nác még vissza sem tért
Pécsre, amikor apja már meg-
kérte az engedélyt, hogy az ál-
tala a Felsôvámház utcában
megvásárolt telken egy kô-
edénygyárat építhessen, majd
megvette a megszûnôben levô
lukafai üzem berendezéseit,
amelyeket 1852-ben társzeke-
reken szállíttatott Pécsre. A
mai gyár magvát az a két épü-
let adta, amelyeket a Felsô-
vámház utcához közel Ignác
elképzelései szerint építettek.
A kiegyezés közeledtén a ma-
gyar ipar megerôsödése nem
volt ínyére a császári politiká-
nak: a magyar áruknak határ-
zárat szabtak, s a külföldi alap-
anyagokat nem engedték be
az országba. Ignác így nem
tudta teljesíteni vállalt mun-
káit, piacait elveszítette, a vál-
lalkozás a felszámolás szélére
került. Vilmos segítségével
egyenlítették ki a tartozásokat,
aki hivatalos adásvételi szerzô-
déssel megvásárolta bátyjától
a gyárat. Mivel Ignác feleségé-
nek családja Romániában élt,
s az ügyes mesternek ott szer-
zôdést ajánlottak, az immár
kétgyerekes família Buka-
restbe költözött. Emiatt „nyil-
vánították” a világszerte híres
szobrász Zsolnay Gyulát ro-
mán származásúnak.

Itt fejezi be a múltba tekin-
tést Az elfeledett Zsolnayak
címû könyv szerzôje, aki ter-
mészetesen a család más tagja-
iról is megemlékezik írásában.
Arra már nem tér ki részlete-
sen, hogy a fa levelei miféle
történelmi okokból hullottak
idegen földbe, s vertek ott
gyökeret. Azt viszont nem fe-
ledi el megjegyezni, hogy a
karrier az ô esetükben szorga-
lomból, tudásból és hazasze-
retetbôl, valamint összetartás-
ból táplálkozott. A közös cél
érdekében minden családtag
bekapcsolódott a munkafolya-
matokba, segítették egymást.
S bár nem várnak köszönetet
ma sem, amiért nemzeti kin-
cset adtak Magyarországnak,
abban reménykednek, hogy
ez a vagyon nem fog méltat-
lan kezekbe kerülni egy esetle-
ges rossz privatizációval.

Mátraházi zsuzsa

Újabb adalékok
a Zsolnay család
történetéhez
Erzsébet asszony
oknyomozásai
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Kodolányi János:
A vas fiai I–II.
A Kodolányi János életmû-so-
rozat újonnan megjelent kö-
tete történelmi regény, mely a
tatárjárás korába kalauzolja az
olvasót.
886 oldal, mûbôrkötés, 5200 Ft

Nemeskürty István:
Kis magyar
mûvelôdéstörténet
(új, bôvített kiadás)
Hazánk ezeréves kultúrájának
története, kibôvítve a millen-
niumi eseményekkel.
212 oldal, kötve, 1300 Ft

Morus Tamás:
Utópia
A 16. századi – késôbb szent-
té avatott – angol lordkancel-
lár a lelkiismereti szabadság
vértanúja. Leghíresebb mûvé-

ben, az Utópiában az ideális
állam eszméjét vázolja fel.
160 oldal, kötve, 980 Ft

G.K. Chesterton:
Önéletrajz
Az angol író-költô-publicista a
19–20. század szellemi vezér-
egyénisége, mûveiben a ke-
resztény és konzervatív kultúra
egyik legkiemelkedôbb képvi-
selôje. Az Önéletrajzból a kor
meghatározó irodalmi és köz-
életi személyeit is „közelrôl”
megismerhetjük (H. Belloc,
G.B. Shaw, stb.)
330 oldal, kötve, 2900 Ft

Pietro Brunori:
A Katolikus Egyház
A Katolikus Egyház a világ leg-
nagyobb és legrégibb szerveze-
te. Ez a kézikönyv teljességre
törekvôen mutatja be az egy-

ház felépítését, intézményeit,
tisztségviselôit (politikai in-
tézmények, egyházi rangok, is-
kolák, sajtótermékek stb.). 
220 oldal, fûzve, kb. 1500 Ft

Mark Twain:
Jeanne d’Arc
A regény a 15. századi Európá-
ban játszódik: a franciák nagy
hôse, Szent Johanna, a
gyermeklány a nemzet
élére áll, hogy lerázza az
angol elnyomást. Mark
Twain ezt a mûvét tar-
totta a legjobb regé-
nyének.
Kb. 400 oldal, kötve,
kb. 2500 Ft

Graham Greene:
Hatalom és dicsôség
A 20. század elsô harma-
dában, Mexikóban nyílt ül-

dözés indult a katolikus egy-
ház ellen. Greene regényének a
fôhôse egy esendô pap, aki
egyáltalán nem akar vértanú
lenni, menekül a hatóságok
elôl, ám a végén mégis vállalja
a vértanúságot...
240 oldal, kötve, kb. 2200 Ft

A Széphalom Könyvmûhely könyvajánlata
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel./fax: 351-0593, 

e-mail:iroalap@interware. hu; www.szephalom-konyvmuhely.hu

Krasznahorkai-olvasókönyv (szerk.: Keresztury Tibor és Hafner Zol-
tán – ford.: Grudl József, Adamik Lajos), A/5 formátum, 348 o., ra-
gasztott kartonkötésben, 2000 Ft
A bibliográfiával kiegészített kötet a Krasznahorkai László életmûvé-
rôl szóló magyar és német nyelvterületen megjelent kritikákból és ta-
nulmányokból készült válogatás.
JÓKAI ANNA: Napok (regény – életmûsorozat) B/5, fûzött, ke-
ménytáblás, 612 o., 3950 Ft
A Kossuth-díjas írónô nagy sikerû regénye ma is idôszerû: a 20. szá-
zad elsô harmadától a hetvenes évekig követhetjük nyomon a regény-
hôs útját, tudati fejlôdését és közel fél évszázad színes, nemegyszer
tragikus társadalmi rajzát.
KÖRMENDI LAJOS: Az együttleges szellem (irodalmi helytörténet)
A/5, ragasztott kartonkötés,  286 o., 1600 Ft
A Nagykunság és fôvárosa: Karcag kultúrtörténetét, írástudóinak pan-
teonját foglalja magában ez a beavatottak szenvedélyes mesélôkedvé-
vel, a szerzôre jellemzô finom humorral megírt könyv.
SALAMON PÁL: A menyegzô
(regény) A/5, ragasztott kartonkötés, 224 o., 1800 Ft
A Sorel-ház írójának új regénye egy tizenhárom éves zsidó fiúnak és
egy tizennégy éves keresztény lánynak az ismert történelem legsöté-
tebb napjaiban fellobbanó szerelmérôl szól.
VASADI PÉTER: A zendülés vízszaga (új versek) A/5, keménytáblás,
92 o., 1200 Ft
A kötet verseit az elevenen lélegzô élmények és az áttetszôen bennük
lüktetô gondolati, filozófiai tartalmak poézise jellemzi.

A kiadóban vásárlóink 20%, viszonteladók megegyezés
szerinti árkedvezményt kapnak!

Az ország legnagyobb vallási
kínálata a Sunbooksnál

www.sunbooks.hu –  Minden nap könyv!

Vallási kínálatunk kialakításánál töre-
kedtünk arra, hogy minél több vallás,
felekezet kiadványa szerepeljen vá-
lasztékunkban, a nagy történelmi
egyházak ugyanúgy, mint a kisebb fe-
lekezetek. Jelenleg 50 vallási kiadóval
állunk kapcsolatban, melyek között
megtalálhatják a protestáns, katoli-
kus, hindu, buddhista, független stb.
kis és nagy kiadók könyveit.
Kínálatunk jellege szerint tartalmaz:
– vallási tárgyú könyveket, Bibliákat,

Biblia-magyarázatokat, kommen-
tárokat,

– gyermekneveléssel, házassági tanács-
adással, életmóddal, személyiségfej-
lesztéssel foglalkozó könyveket,

– mesekönyveket, foglalkoztatókat,
– ismeretterjesztô kiadványokat, stb.
Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a
vallási könyvesboltok területi kép-
viselôinken keresztül a felekezeti
profiljuknak megfelelô ajánlatot
kapjanak.
Vallási választékunkat ajánljuk:
– egyházi könyvesboltoknak, iskolák-

nak, könyvtáraknak, 
– egyházi könyvterjesztôknek, 
– gyülekezeteknek,
– nem egyházi könyvesboltoknak,

könyvtáraknak, iskoláknak, akik

szeretnék bôvíteni kínálatukat ezzel
a sok helyen hiányzó területtel,

– mindenkinek, aki gyorsan, költség-
kímélô módon szeretné megvásá-
rolni az ôt érdeklô kiadványokat. 

Javaslatunk a nem egyházi könyvesbol-
tok számára:
Rendezzen be könyvesboltjában egy
kis vallási sarkot! Erre való igényét je-
lezze területi képviselôjének, aki el-
juttatja Önnek a teljes választékunkat
tartalmazó kínálati listát. Válasszon a
több mint 1000 cím közül! (A címek
fele bizományban is rendelhetô.) Le-
gyen Ön az, aki kiszolgálja a vallási
irodalom iránt felélénkült keresletet!
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
– tájékoztatás az újdonságokról
– internetes rendelés lehetôsége
– díjtalan (csomagolási és szállítási

költség nélküli) házhoz szállítás
24–48 órán belül

– engedményes vásárlási lehetôség
– személyes kapcsolattartás a területi

képviselôkön keresztül

Bármely vallási könyvválasztékkal,
partnerkiadóinkkal kapcsolatos
kérdését várja: Kezánné Nagy Ildikó
Telefon: 452-1775, 452-1770
E-mail: ildiko.nagy@sunbooks.hu

2001 tavaszán született meg a gondolat, hogy kínálatunkban kapjanak helyet
a vallásos hátterû kiadók könyvei is, hozzuk létre Magyarország legnagyobb

vallási könyvválasztékát egy helyen.

A  S Z E N T  I S T V Á N  T Á R S U L AT  K Ö N Y VA J Á N L ATA
S z e n t  I s t v á n  K ö n y v h é t ,  m á j u s  1 3 – 1 8 .  B u d a p e s t ,  F e r e n c i e k  t e r e

K ö n y v e i n k  m e g v á s á r o l h a t ó k  a  k ö n y v h é t  h e l y s z í n é n
v a g y  b o l t u n k b a n ,  a  1 0 5 3  B u d a p e s t ,  K o s s u t h  L a j o s  u .  1 .  s z á m  a l a t t
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– E merôben racionális és velejéig
irracionális világban, amelyben
élünk, miféle romantikus ködevés
késztette-készteti arra, hogy
olyan békebeli szerzôket olvas-
son, olyan írókról írjon, akik
még az írásra tették az életüket?

– Mi mást is tehetnék? Ép-
pen azért foglalkozom velük,
mert ilyen világban élünk. Ha
korunkból eltûnne az effajta
érdeklôdés, sivár lenne az éle-
tünk. S nem csupán azért,
mert szellemileg végletesen
elszegényednénk, hanem mi-
vel feledésbe merülne, hogy
egyáltalán miért is van iroda-
lom. Nevezetesen, hogy a li-
teratúrát emberek írják embe-
reknek. A mesterségbeli sza-
bályok, szokások ehhez ké-
pest másodlagosak, bár per-
sze ezek is érdekesek, szépek,
sajátlagosak olvasónak és iro-
dalomtörténésznek egyaránt.
Ami választottjaimat, fôként
a Nyugat elsô nemzedékét il-
leti: bennük nem csupán az
vonzó a magamfélének, hogy
nagyon tudtak írni, hanem ki-
vált az, hogy létmódjuk volt
az írás. Nem úgy, hogy „papí-
rosemberek” lettek volna, hi-
szen a köznapi életet is na-
gyon szerették, és szépen, kel-
lemesen, vagy éppen szenve-
délyesen éltek. Ám a világot
elsôrendûen írásban tudták
megérinteni. És annyit éltek
meg igazán, amennyit megír-
tak belôle.

– Noha szakmájának nem egy
pápája azt hirdeti: semmi közünk
az író életéhez, a vizsgálódó,
elemzô számára az író halott,
csak a szövege számít – ön hagyo-
mányos, sôt ómódi a mesterség-
ben. Azt vallja: írást és életet nem
szabad keményen kettémetszeni?

– Valóban: fölmelegített és
új teóriák köteleznék az iro-
dalomtörténészt, hogy kizá-
rólag a textust vizsgálja. Szá-
momra azonban nincs magá-
banvaló szöveg, amelynek –
úgymond – semmi köze az
író életrajzához, mûvén kí-
vüli létéhez. Ezért sem beszé-
lek szövegrôl, hanem mûrôl,
amelyben sok minden meg-
testesül. Egy-egy munkámat
többéves, nemegyszer évti-
zednyi vizsgálódás, kor- és
folyamatelemzés, az adott író
vagy irodalmi idôszak szel-
lemi atmoszférájának, törek-
vések mélyáramainak megis-
merése elôzi meg. Ilyen kö-
zegbe próbálom aztán elhe-
lyezni az írót és alkotásait. S
nem csupán történeti, eszté-
tikai, hanem például etikai
szemszögbôl is értékelem vá-
lasztottjaimat. Nem meg-
ítélve, csupán, hogy mennél
teljesebben megismerjem és
megértsem ôket. Írót az életé-
tôl elkülöníteni nem az én
szakmai eszményem.

– Kutatásainak alanyai már
rég nincsenek közöttünk, így a
szakmája mûveléséhez elengedhe-

tetlen távlatból szemlélheti ôket,
közelíthet hozzájuk. De ennyi
idô múltán már annyian olvas-
ták e szerzôket, s oly sokat írtak
róluk, hogy bizonyára nehezen
lehet eljutni eredeti megállapítá-
sokig. E tudatban milyen leckét-
leckéket adott önmagának?

– Elméleteket nem gyártot-
tam, skatulyákba íróimat nem
kívántam begyömöszölni. Ma
már szinte teljességükben is-
mert életmûvekrôl írhattam
azonban egyrészt fölülnézeti
rátekintésben, másrészt egy-
egy ismeretlen részletkérdésbe
a korábbiaknál talán éleseb-
ben bevilágítva, vagy pálya és
alkotás egészérôl új megköze-
lítésben, netán szokatlan
fénytörésben. Ebbôl a távlat-
ból immár viszonylag elfogu-
latlanul. Úgy tizenöt éve az
érdekel például, hogy a Nyu-
gat elsô nemzedékének nagy-
jait a szokottól eltérô szem-
szögbôl hogyan lehet szemlél-
ni. És nemcsak arra gondolok,
hogy mondjuk Ady Endre
nem csupán par excellence
forradalmár volt, vagy, hogy
például Tóth Árpádot nem-
csak szelíd mélabú jellemezte.
E közhelyes rubrikázáson
jócskán túljutott irodalomtör-
ténet-írásunk. De például Ady
vagy Juhász Gyula szépprózai
arcát még nem ismerjük elég-
gé. És a többi korabeli írónak
is még sok tekintetben sablo-
nos képe honosodott meg a
közvéleményben. Más olva-
satban is közelítek hozzájuk,
és ezt próbálom hosszabb-rö-
videbb áttekintésben megfo-
galmazni.

– A pusztán ideologikus, vagy
– jobb esetben – teoretikus port-
rérajzolással azért már legtöb-
ben felhagytak. Ám mintha ön
„egybemosná” az irodalomtörté-
neti megközelítést a szépirodal-
mival. Kivált Osvát, de nem ke-
vésbé Karinthy Frigyesrôl írott
könyvében.

– Ezt – szerénytelenül – di-
cséretnek tekintem. Magam is
azt mondtam: Osvát Ernôrôl
irodalomtörténeti regényt ír-
tam – noha egyik ifjabb szak-
társam megjegyezte, ilyen
mûfaj nincsen. Filológiailag
precíz pályarajzot, mûelem-
zést próbáltam társítani egy
magatartásmodell felvázolá-

sával. Késôbb is effélére töre-
kedtem, sôt: kifejezetten ez
volt a célkitûzésem. Mert szá-
momra ezek az alkotók élô
emberek. Érzem a tekintetü-
ket, hallom a hangjukat, érzé-
kelem az atmoszférát, amely-
ben éltek, kezet fogunk egy-
mással, elbeszélgetünk. A mi-
nap is valami számomra ko-
rábban ismeretlent tudtam
meg Kosztolányitól, csodál-
kozott is, hogy ezt eddig nem
vettem észre. Portrét próbá-
lok tehát rajzolni, olykor em-
beri drámát. A szakma szi-
gorú törvényeihez igazodva,
de nemritkán esszéisztikusan,
ne adj’ isten, szépirodalmi
eszközökhöz is folyamodva.
Hogy ezt sikerrel teszem-e,
annak megítélése már termé-
szetesen nem az én dolgom.

– Ennél merészebb dologra is
vállalkozott: megjelentette Le-
gendaszerviz címû kötetét,
amelynek címében egy magasztos
szóhoz szinte közönségeset társít.
„Egyperceseket” ír írókról, csupa
szemenszedett hazugságot,
amely azonban tömör, csattanós
igazságként hangzik...

– Az Élet és Irodalomban
publikált írásaim gyûjtemé-
nye ez. Megtisztelô, hogy Ör-
kény Istvánt említi velük kap-
csolatban, akinek egyetemes
kis írásaihoz nem merném
mérni az enyéimet. Legföl-
jebb a tekintetben, hogy rövi-
dek és – reményeim szerint –
csakugyan csattanósak. Való-
ban kiagyaltam e kis anekdo-
tákat, aforizmákat. Legendák
annyiban, hogy olyasfélék,
mintha szájról szájra adva ke-
rültek volna hozzám. Ez
annyiban igaz, hogy az idé-
zett személyiségek életét, élet-
mûvét megismertem annyira,
hogy az ilyen kis írások leg-
alább valószínûnek látszódja-
nak. Szerviz is ugyanakkor
mindegyik félpercesem: bizo-
nyos szolgáltatást nyújt az
idézett szellemekrôl.

– És ôk maguk mit szólnak ah-
hoz, hogy van itt egy kellemetlen
„fráter” (elnézést az olcsó névjá-
tékért), aki megengedi magának,
hogy róluk ezt-azt kitaláljon?

– Jóindulatúan mosolyog-
nak, aztán idônként hátbavág-
nak: no jó, de most már tessék
elkezdeni rendesen írni...

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Fráter Zoltánnal
beszélget
Nádor Tamás
Rendre találkozik rég eltávozottakkal. Melléjük szegôdik az égi
utcán, megengedik neki, hogy asztalukhoz üljön a mennyei kávé-
házban. Bekukucskál a kéziratukba, ellesi történeteiket. Hajnal-
ban hazakíséri Osvátot, Schöpflint, Adyt, Babitsot, Krúdyt, Ka-
rinthyt, Kosztolányit meg a többieket. S közben tapintatosan föl-
gombolyítja vagy éppen elengedi élet és mû között a szálakat.
Kötést figyel, egyezést, és persze ellentmondásokat. Amíg csak el
nem hessegetik: jól van, fiú, ennyi elég, végezd inkább a dolgo-
dat. És ô ezt is teszi: komputerbe körmöl, komótos-régimódian.
Aminek az égvilágon semmi értelme nincsen, de szép foglalatos-
ság és nagyon jólesik.
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ámos Miklós barátom
a két emberrôl szóló
címû portrésorozatá-

ban összehozott engem Ha-
lász Jutkával, amit igen böl-
csen tett. Halász Jutkát (elné-
zést… azért Jutka és nem Ju-
dit, mert így él az én köztuda-
tomban...) valószínûleg többet
láttam filmvásznon, muszte-
ren, vágószobában, képer-
nyôn, mint sok közeli ismerô-
sömet, de személyesen ritkán
futottunk össze. Pedig egyike
legkedvesebb színészeimnek.
Pontosítsunk: filmszínészeim-
nek, de ezt tessék elnézni egy
öreg filmesnek. 

Halász Jutkát még sosem kap-
tam rajta, hogy játszik. Ô a
vásznon egyszerûen – van. Ô
az, aki. Tudniillik akit játszania
kellene, de nem játssza. Átlé-
nyegül, átváltozik és azonos
lesz a „figurával”. És ehhez kis-
lánykorától van egy bájos civil
„pofija”. Civil, vagyis semmi
sztárszerû, semmi színészies
nincs benne, nincsenek allûrjei,
csinált modora, sikerült meg-
maradnia önmagának, és ez
csak a legnagyobb színészeknek
sikerül. A találkozás még egy
tárgyi nyereséggel is járt, kap-
tam Halász Jutkától egy dedi-

kált CD-t, a Varázsfuvolát. Me-
sélô: Halász Judit.

Én az operák bûvkörében nôt-
tem föl. A magyarázat egyszerû:
anyám nôvére, Ilus néni, opera-
énekesnô volt. (Magyarorszá-
gon kevésbé ismerték: a zágrábi
operaházban énekelt.) Anyu az
ô jóval kisebb erejû, de kristály-
tiszta hangján Ilus néni vala-

mennyi áriáját úgy dúdolgatta
otthon, mint más fiatalasszony
a legfrissebb slágereket, hogy
„Lesz maga juszt is az
enyém…” Minthogy nagy-
apám cukrász volt, késôbb
apám is a nyomába lépett, a
konyhalányoktól meg a fölszol-
gáló- és pultoskisasszonyoktól
persze megtanultam én azt is,
hogy „Holdvilágos éjsza-
kán…”, de azért a bölcsôdalom
Santuzza áriája volt a Parasztbe-
csületbôl, Tosca imája vagy
Mimi belépôje a Bohémélet-
bôl, és Zerlina áriája a Don Gio-

vanniból, de nemcsak anyám
énekelgetett, mert apám is, kissé
hamis hangjával, lelkes fürdô-
szobai basszbariton volt. 

És megvolt a „nevetô bácsi”
lemezen, vagyis Gounaud Fa-
ustjából Mephisto áriái Salja-
pinnal, és Gigli bácsi (szinte csa-
ládtag volt), aki Turridut éne-
kelte („Ki érted halt meg följut

majd a mennybe…” aztán
„Mamma, Poldina…”), a Car-
menbôl a virágária; és egyálta-
lán: Mozart és Donizetti, Bizet
és Verdi, Puccini és Leonca-
vallo, a világ operairodalmának
összes slágerét fújtam magam is,
nem beszélve a Schubert- és
Schumann-dalokról, a Szere-
nádtól a Zwei Grenadieren-ig, a
Pisztrángtól az Erlkönig-ig. De
hogy mirôl szóltak az operák,
arról fogalmam sem volt, érde-
kes, eleinte nem is érdekelt. 

Csakhogy a daloknak szöve-
gük volt. Az olasz szöveget nem

értettem, a németet részben, de
a magyart teljesen, és mégsem
tudtam, mirôl van szó. Hogy
„helyzet van”, drámai helyzet,
azt éreztem –, de miféle? És
Anyut nyúztam. Anyúúú! Ne
„nyúúúúzz”! – kiabált rám ide-
gesen apám, akkor ôt nyúztam.
Hogy meséld el az operát! És az
idegeikre mentem szegény szü-
leimnek, akik már régen meg-
bánták, hogy egyetlen opera-
áriát is elénekeltek elôttem, de a
környezetemben csak ôk tudták
a librettók meséjét. (Sôt: gyak-
ran ôk sem.) 

De jól jött volna akkor egy
ilyen Varázsfuvola-lemez Ha-
lász Judittal, aki gyereklelket si-
mogató hangján elmeséli, mirôl
is szól a Varázsfuvola! És bár
valamikor, kölyökkutya-korom-
ban, egész tûrhetô basszbariton
voltam és egyforma lelkesedés-
sel énekeltem Sarastrót és Papa-
genót. És a Varázsfuvolát elô-
ször még Székely Mihállyal és
Svéd Sándorral láttam (és ké-
sôbb még vagy négyszer), beval-
lom, csak most értettem meg
pontosan a történetet, most,
hogy Halász Jutka elmesélte. 

Persze nem nekem, a gyere-
keknek, de én ravaszdi módon
hallgatóztam.

K e r t é s z  Á k o s
Halász Judit mesél

V

Köves József:
Ha jól emlékszem
Egyik életem
Papirusz book kiadása
335 oldal, ár nélkül

■ Vérbeli könyves számára, ki-
vált, ha (nem is túl távolról)
személyes tanúja Köves József
pályájának, egyszerre delikát
élvezet és szakmai tanulságok-
kal teli gondolkodnivaló az
író-kiadóvezetô Ha jól emlék-
szem címû, rendhagyóan érde-
kes mûve. Az a sok-sok ember,
aki ma könyvkiadásunkban
dolgozik, messzemenô helyes-
léssel olvashatja érintettként
az önéletrajzi háttérmotívu-
mokkal vegyített óriás-beszá-
molót arról az értékpárti, ám a
nívós szórakoztatást is megbe-
csülô cégrôl, amely – meg-
annyi küzdelem után – máig
prosperál, megtartva és óvato-
san bôvítve a családi vállalko-
zás szolíd kereteit.

A K.u.K. alapítója egyszers-
mind példa arra, hogyan hasz-
nosíthatja okosan tapasztalati

tudását és kezdeményezôkész-
ségét olyasvalaki ezen a kultu-
rális területen, aki elôre láthatta
a szocialista könyvpiac szét-
esése után bekövetkezô fejle-
ményeket. Mégis bízott abban,
hogy pusztán szellemi tôkéje és
leleményessége révén megállja
helyét a rendszerváltás másfél
évtizedének – dilettánsokat és
szélhámosokat egyaránt föl-
színre dobó – tülekedésében.
Elsô, harmadmagával kidolgo-
zott és megvalósított termé-
keny ötletével rést talált az ál-
lami monopólium nehézkes,
lassú szervezetében. Létrehoz-
tak egy sosemvolt típusú gazda-
sági munkaközösséget (Edi-
torg). Mai szóval menedzseltek
olyan piacról hiányzó kiadvá-
nyokat, melyekrôl az államiak
úgy vélték, nem lesznek kelen-
dôek vagy, hogy ideológiai
problémákat fognak nekik
okozni. (Csak közbevetôleg
jegyzem meg, hogy ôk közvetí-
tették a Minervához az én –
mûfajában úttörô – szatirikus
gyûjteményemet, a Makutyi du-

mákat is: nélkülük nagy kiadó-
nál szóba sem jöhetett volna.)
Az itteni gyakorlatban sajátí-
totta el Köves József azokat a
megtaníthatatlan mikro-isme-
reteket, amelyek egy önálló ki-
adó mûködtetéséhez kellettek.
A K.u.K. (Köves és Köves) ki-
adó sikereinek és kudarcainak
históriája pedig azért is hallatla-
nul izgalmas, mert sokadma-
gukkal kellett úrrá lenniük a
könyvterjesztésben máig sem
teljesen lenyugodott káoszon,
többek között a hanyag ügyke-
zelésben élenjáró állami bevat-
kozgatások nemtörôdömségén,
s egyéb, persze nem állami
zsebbe vágó balfogásain.

A számos pótolhatatlan doku-
mentummal kiegészített kötet
másik különlegessége túlmutat
a szakmai kompetencián. Elsô
része tudniillik szépírói igény-
nyel megírt önéletrajzi emléke-
zés a negyvenes évekbeli gyer-
mekségrôl, az ötvenes években
„lezajlott” ifjúkorról, záradék-
ban az 1956-os forradalom föl-
elevenítésével. A memoár stí-

lusa és közelítésmódja nem
csak azért vonzó, mert láttatóan
szemléletes, fontos apróságokra
kiterjedô és nagyon jó figurákat
vonultat fel. Szerencsés tulaj-
donsága, hogy észrevétlenül
ringat bele hangulatokba, fél-
mondatos utalásokkal tesz he-
lyére ma már történelemmé
vált borzalmakat, vagy – más
idôszakokból származó – fe-
nyegetôen pitiáner politikai
mesterkedéseket. Számos neves
íróbarát és (élô vagy eltávozott)
kolléga neve bukkan fel a soha-
sem bántó, mégis igazság-ízûen
irónikus anekdotákban, vagy
nosztalgikusan szomorkás je-
lentekben. A kitûnô Köves-kró-
nika hitelességéhez hozzájárul,
hogy részben naplójegyzetek-
bôl készült: az a lusta író, aki so-
sem vezetett ilyesmit, a remekül
kiválasztott önidézések hatásos-
ságát, bizonyító erejét érezve
megint egyszer elhatározza: kö-
veti a jó példát a veszni nem ha-
gyandó életmorzsák gyûjtögeté-
sében…

Iszlai Zoltán
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Ötvenhét év telt el a máso-
dik világháború befejezése óta,
és most jelenik meg az elsô
olyan könyv magyarul, amely a
náci kollaboránsok problémá-
ját feszegeti. A ki tudja milyen
civil foglalkozást ûzô, de bizto-
san nem író és biztosan nem
történész  holland szerzô, Mar-
tin Ros nem egyetlen kollabo-
ráns esetét választja  ki, hogy
azon szemléltesse a jelenséget,
hanem európai és nem-európai
országokból vegyesen, talá-
lomra emel ki példákat,  szem-
látomást nem is ambíciója a
dolgok mélyére hatolni, de
munkája ettôl még lehetne re-
velatív (számunkra legalább is),
hiszen nálunk ez a téma a kí-
nos, évtizedekig szônyeg alá
söpört témák sorába tartozik.
Lehetne, mondom, és nem vé-
letlenül használok feltételes
módot, mert sajnos, Ros
könyve  enyhén szólva is vitat-
ható módon  teszi mindezt.
Pedig... Értékes oldalai is van-
nak,  találhatók benne például
olyan információk is, melyek-
kel a magyar olvasó még sosem
találkozhatott. Eddig úgy tud-
tuk, egyedül a magyar kaszás-
keresztesek vezérétôl, Böször-
mény Zoltántól telt ki olyan el-
képesztô gesztus, hogy 1945
nyarán egy Rákosinak írt levél-
ben  felajánlja szolgálatait az
MKP-nak. Ros könyvébôl
most kiderül, hogy Horia
Sima, a Vasgárda  (Codreanu
utáni)  vezetôje ugyanezt tette:
ugyanilyen felajánlkozó levelet
írt Ana Paukernek, a román KP
egyik vezetôjének. Mondja
még valaki ezek után, hogy
nem létezik egyfajta speciális
„keleteurópaiság”!  Más: a hol-
land Theun de Vries nevét az
ötvenes évek végén mint anti-
fasiszta íróét ismertük meg.
Ros  közli róla, hogy a negyve-
nes években annak a Kolben-
heyernek a mûveit fordította
hollandra, aki 1933 után a ná-
cik egyik prominens írója volt.
Megint más: arról, hogy (a le-
genda szerint mindenben ár-
tatlan) Ezra Pound mit csinált,
miután kiszabadult, mitse  tud-
tunk. Ros közöl egy sokat-
mondó tényt: „fasiszta randalí-

rozást” rendezett Salvatore
Quasimodo Nobel-díja elleni
tiltakozásképp, csak mert Qua-
simodo az olasz KP tagja volt.
Kollaboráns körökben, úgy tû-
nik, ez bevett szokás, hiszen
Knut Hamsun is „fasiszta ran-
dalírozást” rendezett a KZ-lá-
gerben sínylôdô  Ossietzky
béke Nobel-díja ellen. Más kér-
dés, hogy Ros ebben nem talál
kivetnivalót, szerinte csak arról
volt szó, hogy Hamsun „írói
gôgbôl” helytelenítette egy új-
ságíró kitüntetését. Ennek az
esetnek azonban bôséges do-
kumentációja áll rendelkezésre
még magyarul is, mely nem
hagy kétséget afelôl, hogy Rost
ezúttal a tények nem érdeklik,
Hamsun írói nagysága az ô sze-
mében mindenre mentség és
magyarázat is egyben.  De va-
jon nem annak a felelôssége-e a
nagyobb, aki az alkotásaival
megszerzett hitelét, tekintélyét
veti be a nácik oldalán?   

Szerepel Ros könyvében
Hendrik de Man, az elôbb csak
renegáttá, majd renegátból kol-
laboránssá lett, mindazonáltal
nem jelentéktelen belga szoci-
álpszichológus neve is. Csaló-
dottan láttam, hogy éppen en-
nek a történetnek nem jár a vé-
gére, pedig de Man históriája
(éppen mivel  nagytehetségû,
korábban a baloldalt is számos
gondolatával megtermékenyítô
intellektuelrôl van szó),  párat-
lan lehetôséget kínált volna az
értelmiségi kollaboráció hátte-
rének  bemutatására. Igaz vi-
szont, hogy  Rostól értesülünk
az ellenirányú, mondhatni
(erôs leegyszerûsítéssel: Bajcsy-
Zsilinszky típusú)  fejlôdés
egyik meglepô esetérôl is: De la
Rocque ezredesnek, a Tûzke-
resztesek vezérének, a francia
szélsôjobboldal legmilitánsabb
alakjának sorsáról, aki 1942
után a francia ellenállás tagja-
ként, a németek ellen harcolva
esett el. Ám miként de Man
sztorija, ez is meglepô szûksza-
vúsággal, csak mintegy elvétve
tárgyaltatik.

Ha Ros csupán érdekessége-
ket „mesélne” a kollaboráció-
ról, azt mondanám, üsse kô,
adalékként ezek az esetek is jól

jöhetnek. A szerzô azonban
igényesebb: ô gyakran morali-
zál, a történelmi távlatot akarná
képviselni, közben azonban a
tényközlést egybemossa  saját
zavaros spekulációival. A zavar
már azzal elkezdôdik, hogy
kollaboránsként tárgyalja Mus-
solinit és (egy kriminálisan la-
pos fejezetben)  Szálasit, holott
ôk nem kollaboránsok voltak,
hanem azok, akikkel kollabo-
ráltak az erre kapható figurák.
Szerzônk általában „sakálnak”
nevezi, elvben keményen meg-
bélyegzi a nácik kiszolgálóit  –
de amint személy szerint azok-
ról van szó, akik mindebben
valóban ludasak, Ros már leg-
inkább a kollaboránsokat elité-
lô közvéleményt, a rájuk kisza-
bott ítéleteket ostorozza, sôt,
fasiszta módszerek alkalmazá-
sát hányja az antifasiszták sze-
mére. A Hamsun-fejezetnél fo-
gunk szimatot, ahol az író bíró-
ság elôtti viselkedésének „meg-
döbbentô karakánság” a jel-
zôje, a tárgyalásnak viszont:
„végsô megcsúfolás”. A hajdan-
volt és soha be nem fejezett
vita itt újjáéled, mert e könyv
olvasója is kénytelen föltenni
az örök kérdést: vajon menti-e
a kollaboráció gyalázatát, ha
az, mint Ros írja, csak „papíron
játszódott le”? Vajon a legtöbb
emberiség elleni bûntett kez-
detben nem gondolatként szü-
letik meg és „csak papíron” ját-
szódik le, hogy késôbb legyen
belôle iszonyatos gyakorlat? Az
írástudók felelôssége  Ros szá-
mára nem létezik, ô az „ártatla-
nul meghurcoltak” kimosdatá-
sának tetszetôs, divatos  szere-
pét választja. Fôképp, ha írók-
ról van szó, de ez alól is tesz
olykor kivételt. Számára még
Quisling is, akinek neve a kol-
laboráns szó szinonimája lett,
csak „fellegjáró idealista”,  ami
kissé különös megítélése ennek
a figurának, de persze, ha Knut
Hamsun csak egy „fellegjáró
idealista” által alapított pártnak
lett elsôk között, példát mutató
sietséggel a tagja, az mindjárt
más, mint ha tudjuk, hogy a
Nacional Samling  Norvégia
nemzetiszocialista pártja volt.

Ráadásul Ros annyiféle mér-
cével mér, ahány szereplôje van
könyvének. Hamsun iránti
ájult áhitatából az író apoteó-

zisa következik – ám amikor a
francia Rebate hasonló cseleke-
detei kerülnek szóba, egyszeri-
ben kiderül, hogy mindez igen-
is –  bûn. Mivel a fasisztává lett
írók mûveit (azt kell  monda-
nom most már: sajnos) sosem
fordították le magyarra, nem
tudjuk kontrollálni, hogy Ros
könnyedén osztogatott  szuper-
lativuszai   Brasillach, Rebate,
Celine, Drieu La Rochelle, Ez-
ra Pound és mások alkotásairól,
mennyire helytállóak, vagy
csak arra szolgálnak, hogy a po-
litikai szereplésüket illetô köz-
megegyezést próbálják diszkre-
ditálni. Ros olvasójának már-
már olyan benyomása támad,
hogy mindenki, aki fasisztává
lett,  remekmûvet elôállító
zseni volt, másképp miért is
hangoztatná ama tételét, hogy
a kollaboráns íróknál a mûvészi
minôséget érintetlenül hagyta
az alkotó náci meggyôzôdése?
Szerencsére  (ilyen a mi „sze-
rencsénk”) a magyar irodalom-
nak is voltak kollaboránsai, az
ô ebbôl az idôbôl származó
mûveik ma már nem zárolt
anyagok, bárki által  elolvasha-
tók. és ezt a hiedelmet feltétle-
nül eloszlatják. Munkáját a
szerzô „fájdalmas tudósítás-
nak” nevezi és egy Turgenyev-i-
dézettel próbálja lezárni, mely
szerint „a bûnösök és lázadók”
sírjai „az örök megbékélésrôl és
az örök életrôl is” szólnak. Túl
azon, hogy nem tudom magam
elé képzelni, amint egy sír ép-
pen „szól valamirôl”, (ezt a
képzavart aligha írta így Turge-
nyev), a szerzônek inkább azzal
a gondolatával értek egyet,
amely – mintha ez ôrá magára
nem vonatkozna – elítéli „a
kollaboráns idôk iránti csö-
pögô nosztalgiát”. Én ugyanígy
vagyok ezzel. Akkor is, ha va-
laki  ezt a kollaboránsok elítélé-
sének látszatába öltözteti. 

Martin Ros:
A Harmadik Birodalom sakáljai
Magyar Könyvklub, Bp. 2002
304 oldal

Nosztalgia sakálok iránt?
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– Elsô könyvének címe: „Komolyabb versek”, talá-
nyos viszonyítást fejez ki. Minél komolyabbak? –
kérdezheti az olvasó, aki egy ironikus, pazarul szel-
lemes, játékosan könnyed, a versbeszédet ritka ter-
mészetességgel mûvelô kötettel találkozott. Más ver-
seknél vagy az életnél komolyabbak? S ha ezek a ko-
molyabbak, milyenek a komolytalanok? És feltétle-
nül komolynak kell-e lennie a költônek? Nem a sa-
vanyú fennköltségre, álságos pátoszra fogékony iro-
dalmi kánon mércéje-e a komolyság, amit Ön (ettôl
elütô verseivel) csúfol? Mivel ezek a kérdések többi
kötetérôl is föltehetôk, segítsen nekünk értelmezni:
mi is a komolyság  – Nádasdy Ádám-módra?

– A komolyság az, hogy elhatározzuk: élet-
ben maradunk. Hogy végigcsináljuk. Hogy ér-
demes leélni, akármit is kaptunk útravalóul.
Ha aztán ez a döntés megvan, akkor már lehet
– ezen a rettentô komolyságon belül, hogy
úgy mondjam: ennek a hátán – hülyéskedni,
gúnyolódni, fôleg saját magunkkal. A komoly-
ság tehát elvezet az öniróniához, igen, azt hi-
szem, nincs komolyabb dolog, mint az öniró-
nia. Hogy tudom, mi vagyok. Hogy tudom,
mi nem vagyok.

– Diplomája szerint nyelvész s a kutatási területe
is roppant tudományosan hangzik: „Szerkezeti vi-
szonyok a fonológiában”. A költészet egyfajta kísér-
leti terepe a nyelvésznek, vagy a nyelvész az, aki
mintegy kipiheni a tudományt a versekben, ahol
mindent szabad?

– Dehogyis szabad mindent a versekben,
azok is legalább olyan fegyelmet igényelnek,
legalább olyan korlátozóak, mint egy tudomá-
nyosan végigviendô gondolatmenet. Nem tu-

dom. Én mindig szerettem volna szép verse-
ket írni, amibôl mások is okulhatnak, sôt vi-
gaszt meríthetnek. Ez a legnagyobb öröm a
versírónak. Ôszintén megmondom, nincs
köze egymáshoz a költészeti és a nyelvészi te-
vékenységemnek, bár mindkettô ugyanazzal
foglalkozik: a nyelvvel. Olyan ez egy kicsit,
mint amikor a nôgyógyász udvarol.

– Kálmán Lászlóval közös, Hárompercesek a
nyelvrôl c. könyvük tartalma eredetileg a rádióban
hangzott el. Olvasmányként szórakoztató, de meg-
hökkentô is. „Nem szokásom a germanizmus ellen
prédikálni – merthogy nem szokásom semmi ellen
prédikálni. A nyelv úgy szép, ahogy van” – ez az
idézet, szerintem, a könyv egész szellemét jellemzi.
Ilyen mérvû tolerancia vajon milyen visszhangra
talált a nyelvészszakmában? Nem akadtak-e fenn
azon, hogy Önök a nyelvi jelenségeket ínyencek
módjára gusztálják és hétköznapi ember számára is
érthetô módon elemzik?

– A nyelv valóban leginkább a természethez
hasonlít: a növényekhez, állatokhoz, hiszen
emberi szándék nélkül jött létre és ma is 99,9
%-ban emberi beavatkozás vagy szándék nél-
kül változik, mozog. Az európai vagy – globá-
lis értelemben – „nyugati” nyelvek már az
ókorban kitermeltek egy írástudó réteget, aki a
szent iratok, törvények, klasszikus mûvek ôr-
zôje volt. Nekik az volt a feladatuk, hogy a
nyelv változását lehetôleg fékezzék, hiszen –
gondolták, és nem alaptalanul – ha hagyjuk
változni a nyelvet, néhány generáció után már
nem lesznek érthetôek a fontos szövegek. In-
nen az európai kultúra évezredes szorongása a
nyelv változásától: axiómaként érezzük és ta-
nítjuk, hogy a nyelv változása szükségképpen
romlás, szegényedés, hogy régen szebb, gazda-
gabb volt a nyelv. Ez tudományos értelemben
ugyanúgy badarság, mint hogy a gyík szebb-e,
mint a madár.

A nyelv nagyon fontos dolog, és fontos,
hogy az átlagember többet tudjon róla: hogy
mûködik, miért változik, miért alkalmas oly-
kor finom különbségtételre, máskor meg ép-
pen nagyvonalúan egybemos dolgokat. Sokan
például azt hiszik, az idegen szavak átvétele
kárára van a nyelvnek. Pedig éppen gazdagítja:
gondoljunk a francia „kampány” szóra, mely-
nek eredeti jelentése „hadjárat” – de milyen fi-
nom különbségre ad lehetôséget a magyarban,
hogy beszélhetek „reklámkampányról” vagy
„reklámhadjáratról”... Szóval, valóban, a nyel-
vet elsôsorban figyelni kell, áhítattal, mint a
természetet, és csak nagyon ritkán és nagyon
óvatosan beavatkozni.

– Drámafordításainak kötete szinte intim jellegû
könyv: az olvasó, aki máskor irtózik a lábjegyzetek-
tôl, itt majdnem annyira élvezi ezeket, mint a fordí-

tásokat, mert úgy kap Öntôl színpad-, nyelv- és for-
dítástörténeti ismereteket, mintha együtt ülnének
egy eszpresszóbeli boxban és csak úgy beszélgetnének
Shakespeare-rôl. Még fordítói dilemmáját is ilyen
élveztetesen érzékelteti: „A nagymamám 16 éves
korában a nagymamám volt, vagy 16 éves kis-
lány?” Azaz nyelvi múzeum legyen-e pl. a Hamlet,
vagy élô, eleven alkotás? Mi a tapasztalata, a kö-
zönség ragaszkodik a megszokott „partitúrához”,
vagy elfogadja az újat?

– A közönség jelentôs (fôleg fiatalabb) része
nemigen veszi észre, milyen szöveget hall, ma-
gával ragadja a cselekmény. Olyasféle ez, mint
hogy egy jó filmrôl kijövet sokszor nem is tud-
juk: feliratos volt vagy szinkronizált? Az idô-
sebb, irodalmilag mûveltebb rész bizony szo-
kott berzenkedni olyankor, amikor a kérdéses
mûbôl létezik nagyon bevett, szinte kanoni-
zált magyar fordítás (pl. Arany két fordítása, a
Szentivánéji és a Hamlet). Mindenesetre a ren-
dezôk, színészek sokszor úgy érzik: inspiráló,
hogy egy más nyelvezetû szövegben kell meg-
mutatniuk ugyanazt a drámát.

– Mire készül most, mint mûfordító, és a már
tavalyelôtt is jelzett új verseskötetét mikor olvas-
hatjuk?

– Megbízást kaptam egy klasszikusnak
mondható szalonvígjáték lefordítására, ez pe-
dig nem más, mint Oscar Wilde Bunbury né-
ven ismert darabja. Molnár Ferenchez hason-
lít a kényesen kidekázott szellemességeivel,
nem lesz könnyû feladat. Utoljára Karinthy
fordította le a 30-as években. Új verseskötetem
(A rend, amit csinálok címmel) az idei könyv-
hétre fog megjelenni a Magvetô Kiadónál. Va-
lóban elcsúszott a megjelenése, részben én
húztam az idôt, hogy még egy-két (remélem)
jobb verset bele tudjak dugni, aztán a kiadó
halogatta, de talán nem is ártott neki ez a kis
érés. Utoljára ’98-ban jelent meg kötetem; az-
óta lapokban, folyóiratokban jelentkeztem
versekkel. Most ezeket adom kötetbe ren-
dezve, tehát az 1998-tól gyakorlatilag máig írt
verseket. Lehet jönni dedikáltatni!

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Nádasdy Ádámot
NÁDASDY ÁDÁM (1947) nyelvész,
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umban tanít, majd 1972 óta az angol
tanszék docense. 1994-ben a nyelvtudo-
mányok kandidátusa lesz. Írói pályája
1984-ben, Komolyabb versek címû köte-
tével indul, ezt azóta további két kötet
követte: A bôr és a napszakok (1995),
Elkezd a dolgok végére járni (1998). An-
gol kiejtési gyakorlatok c. könyve 1987-
ben jelent meg, Hárompercesek a nyelv-
rôl címmel (Kálmán Lászlóval közösen)
1999-ben adta ki rádióelôadásait, Négy
Shakespeare-dráma fordítása 1995-ben
jelent meg. Munkásságát Déry Tibor-ju-
talommal (1990), Graves-díjjal (1993),
A Soros Alapítvány alkotói díjával
(2000), illetve Füst Milán-díjjal (2000)
ismerték el.
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■ A költészet napja egynapos ün-
nep, de amit ez az egy nap a
könyvkiadás koncentráló figyelme
révén megterem, hetekre, hóna-
pokra elegendô olvasni- és jegyze-
telnivalót halmoz fel. 

József Attila születési évforduló-
ján újra megnyílt (átalakulva, újra-
rendezve) a József Attila-emlék-
hely. Erre az alkalomra jelentette
meg a Petôfi Irodalmi Múzeum Bó-
kay Antal Eszmélet (Tárgyi-poétikai
fantázia egy életmûrôl) címû, szép
albumba foglalt tanulmányát (a je-
len cikk címéül szolgáló Hölderlin-
idézet is a kiadvány mottója). Az
emlékhely az egykori lakás: lak a
szülôházban. Ebbôl – s Hölderlin
sorából – vonja el a szerzô a válasz-
tékos lakozik szót, hogy azt eszté-
tikai és bölcseleti magasságba
emelve ossza fejezetekre mûvét: I.
Lakozás a tárgyak rendjében – Köl-
tészet és önteremtô tér; II. A „lako-
zás” tárgyias tere; III. Lakozás a
senki földjén; IV. Lakozás önma-
gunkban – A vallomásos költészet
belsô tárgya. Okfejtését így indítja:
„1905. április 11. Határnap volt.
Ettôl kezdve a Gát utca 3. egy
olyan különleges térré vált, amely a
költô megszületése miatt elvesz-
tette a maga tökéletes véletlensze-
rûségét, és egy majdan megformá-
lódó költôi akarat képeiben, cse-
lekvések, szavak és egy költôi test
szerkezetében virtuális térkonst-
rukcióvá vált, olyanná, amit nem-
csak kívülrôl méregethetünk cso-
dálkozva, hanem benne kínunkra,
kedvünkre ellakhatunk”.

A pszichológiai közelítésmódtól
áthatott, de a tények s a versekbôl
megismerhetô világ tárgyiassága
által vezérelt tanulmány maga is
„ellakik” a könyvtervezô, a grafiká-
kat készítô, a kötetet például a
költô kéz- és gépiratainak repro-
dukcióival sajátos univerzummá
formáló Pasqualetti Zsófia könyv-
tárgyának fekete borítói, „falai”
között. Kitûnô verselemzések
mondanak újat az életmû közis-
mert anya-problematikájáról. Az
egyik legfôbb szólamként jelenik
meg a megköltött halál kérdés-
köre, illetve az öngyilkosság retori-
kája. E kettô együtt nem csupán
szövegalakítási, szövegalkotási di-

lemma: a hosszasan tervezett és
nemegyszer elpróbált suicidium-
nak mintegy az élethez igazított,
komponált helyet és idôpontot
keres/het/ett a költô. A József At-
tila öngyilkosságát tagadó okfejté-
seknél sokkal erôsebben érvel a
magától az elkövetôtôl és áldozat-
tól vett sors- és lírabeli argumentu-
mok Bókay soraiban ritka empáti-
ával, invencióval és tudományos-
sággal megszólaltatott együttese.

Kormos István – bármennyire ga-
rabonciás egyéniség volt, vagy leg-
alábbis annak stilizálta, költötte
magát – nem annyira lakozott, in-
kább csak lakott erre-arra hirtelen
megszakadt élete során. Néha az is
gondot okozott, hogy legyen al-
kalmi hajléka, legyen fedél a feje fe-
lett. Vasy Géza Kormos István-mo-
nográfiája (Balassi Kiadó, Kortársa-
ink sorozat) elsô nagy tömbjében
(Legendák övezte életrajz) azt is felde-
ríti, hogy az életállomásait kissé kö-
dösíteni szeretô Kormosnak mikor
hol volt az otthona vagy az „ott-
hona”. Vasy mint monográfus már
nem elôször oldja meg kiválóan az
életrajz és a pályarajz szétválasztá-
sát – úgy, hogy a biográfiai fejezet
mégis szervesüljön a továbbiakba.
Ám a szakaszolt pálya lineáris kö-
vetésével sem elégszik meg, ezért a
pályakezdés, az elsô kötet, a beér-
kezés (és az elhallgatás), a válság és
az alkotói tetôzés (1963–1977)
vizsgálata után öt (illetve hat) mo-
tívumkör (illetve verstípus) elem-
zésének szenteli a könyv harma-
dát. Nem okoz nehézséget, hogy a
motívumkörök – a víz, a civilizá-
ció, a szerelem, a gyermeklét és a
clown motívumköre csupán bizo-
nyos megszorításokkal állíthatók
egymás mellé, hiszen konkrét vagy
átvitt jellegükben különbségek mu-
tatkoznak s éppenséggel a költôi
úton érvényesülô sorrendiségük,
poétikai jelentôségük is lehetne
szakmai vita tárgya. Vasy nyitottan
megformált, közös gondolkodásra
is hívó munkája ezeket a lehetséges
vitapontokat nemcsak az iroda-
lomtörténész céhtársaknak, hanem
az érettségizôknek, felvételizôk-
nek, egyetemistáknak is odakínálja.
Ha a víz motívumkörének 640 szó
szerinti elôfordulásánál (ez a teljes

költôi szókincs 6,06 százaléka) a
táblázatok az italféleségek – a víz
nem értendô ide –, a vér, vérzés, a
homok szóállományát is feltárják,
eltöprenghetünk, hogy fogalmilag
vagy kontextuálisan ezek mind-
egyike a motívum érdekében érvel-
e, annak fennhatósága alá tartozik-
e. A létösszegzô versek (Október;
Egész évben Lucázás; Rigó kiált fölöt-
tem) kiválasztása – és elegáns elem-
zése – pedig azt a kérdést ébreszti
–, hogy (mint erre maga Vasy mu-
tat rá) három-négy – vagy több –
korábbi, más költeményt nem kel-
lene-e a versalak reprezentatívabb
megvalósulásaként számon tarta-
nunk.

A kitûnô könyv terjedelmes – és
nem pusztán adattári – jegyzet-
anyaga is figyelemre méltó olvas-
mány (idônként azzal a kétellyel,
hogy Fodor András mégoly becses
naplóira helyes-e ekkora mérték-
ben építeni).

Az egyetemi, fôiskolai vizsgázók
szempontjából épp a legjobbkor
látott napvilágot Vasy Géza a köl-
tészet napja tájékára idôzített má-
sik kötete, A Kilencek (Az Elérhetet-
len föld alkotói) címû, monografi-
kusan egybeszövôdô tanulmány-
és kirtikagyûjteménye (Felsôma-
gyarország Kiadó) is. A hétévnyi
„aluvást” megérzi, ám meg nem
sínyli a laza nagyesszéként is for-
gatható munka (melybe Vasy egy
kissé a maga szakmai-emberi ön-
életrajzát is „belelakta”, hiszen
nemzedéktársairól, egyetemi társa-
iról, barátairól ír. Amiként Kormos
esetében arról a lírikusról, aki Nagy
László mellett a legközelebb állt a
szívéhez, akinek jobbján szerkesz-
tett könyveket – úgy itt olyan poé-
tikákról, melyek közvetlenül a
Nagy László-i, közvetettebben pe-
dig az illyési hagyományba illeszt-
hetôk: a polcon pedig 1998 óta
szolgál Vasy Illyés Gyula évszázada
címû tomusza is). Gyôri László,
Kiss Benedek, Konczek József, Ko-
vács István, Mezey Katalin, Oláh
János, Péntek Imre, Rózsa Endre és
Utassy József költészete is elnyeri
az áttekintô, tömör leképezést, ál-
talában két-három, az alkalmisá-
gon túlemelkedô bírálat kíséreté-
ben. A költôközösség mint csoport
jelenik meg az elsô három írásban.
Ezzel a tanulmánysorral Vasy
Géza mintegy önmagát szólította
fel a folytatásra, lévén Csontos Já-
nos, Jánosi Zoltán és még egy-egy
kutató kolléga mellett a Kilencek

munkásságának legavatottabb
szakértôje, aki remélhetôleg mie-
lôbb összefoglalóan is regisztrálja
az 1994 utáni fejleményeket (há-
rom ezredfordulós bírálatot máris
magába olvaszt a kötet).

Varga Dániel elégiák: szürke és ra-
gyogás címû verseskönyve a Fekete
Sas a költészet napjára ajándéko-
zott kollekcióját gazdagította. A
lakozás itt ontológiai probléma,
lét és otthonlét ikerkérdések. Ti-
zennégy, római számokkal jelölt
haiku fonalára ízesül az általában
rímtelen versek egymásutánja. Fô
tárgyuk az elválás, az elmúlás, a
disszonancia, a diszharmónia. Bár
igencsak kínálkozik e kitûnôen
temperált, hûvösizzású versvilág
József Attila-i olvasata, terméke-
nyebb – ha már egyáltalán elôz-
ményt keresünk – Pilinszky János
„szálka-versei” felôl olvasni a gyûj-
teményt. A költô meditatív hajlan-
dósága, filozofikus beállítódása,
intellektuális ereje és kihagyásos,
asszociatív egyéni grammatikája
mintha ebbôl az irányból tárul-
kozna fel legteljesebben. Rokonító
motívum könnyûség és súlyosság
gyakori ellentétezése is, persze me-
rôben szokatlan textus révén:
„légynehéz lüktetés”, „súlyos, szil-
vaízû szoknyád”, „Elválnak leve-
gôtôl és nehéz papírtól a szavak” –
„Lapos és könnyû voltál már, /
mint egy levegôzni induló rákbe-
teg”, „Könnyû, délelôtti félálom-
ban…”, „lepkék emelik / szár-
nyukkal a hajnalt…”, és így to-
vább. Az egyedi szóalkotások és
írásmódok (például: „ko-/porsó-
deszkacsönd”) talán inkább Tan-
dori Dezsô indulására, elsô és má-
sodik kötetének ellentétezô vers-
és nyelvkezelésére emlékeztetnek.
Egészében azonban e könyv fô-
ként önmaga emléke, vetülete, sa-
ját lírai jövôjének elôtörténete. A
versek visszaszállnak, visszaolva-
sódnak önmagukra, egy sötéten
karakteres, személyes, de megoszt-
ható és emberarcú élmény megje-
lenítés-variációit adják. Az Imp-
romptu az e mpromptü zenéje is, és
az in promptu esse: készenlétben
állni tudata is. Transzcendentáló
könyv ez, bár a Teremtô fôleg csak
felettes jelenvaló, és nem a legjel-
lemzôbb haiku a XII: „Egyre távo-
labb, / Uram. Hû társam várom, /
a halálkurírt”. Pontosabb – relatíve
– azt mondani: mint minden köl-
tészet, ez is azt keresi, hogy mi la-
kozik – benne. 

„…költôien lakozik az ember…”
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Figyelem, címváltozás

A Könyvhét
szerkesztôségének

és kiadójának új címe:

1114 Budapest,
Hamzsabégi út 31.

Telefon:
209-1875, 209-9140,

209-9141

A Magyar Könyvgyûjtô
2002/4., áprilisi számának tartalmából

Gyûjtemény 
Az Országgyûlési Könyvtárról

Ex Libris
Kabdebó Lóránt irodalomtörténész házi könyvtáráról

Praxis
Utazás Pest-Budáról Budapestre

A fôváros történeti, helytörténeti,  mûvészeti irodalmáról

Tavaszi kavalkád
A Honterus, a Szônyi és a Központi Antikvárium könyvauk-

cióiról

Antikvária
Bemutatjuk Szônyi Endrét és antikváriumát

Bibliofilia
A magyarországi bibliofilia intézményrendszere

1949-tôl az 1970-es évek elejéig
(A történeti áttekintést nyújtó sorozat

befejezô része)

Habent sua fata libelli
Veress Miklós

Gondolatok egy könyvtárról

TÖRTÉNETEK A BIBLIÁBÓL
– gyermekeknek –

Maria Pascual illusztrációival
A spanyol grafikusnô új-
szerû, kedves rajzú Biblia-
illusztrációi emberközelbe
hozzák a gyermekek szá-
mára a világ legnagyobb
példányszámban megjelent
könyvét, a Bibliát.
Ez a könyv szép ajándék a
gyerekeknek, és örök emlék
a szülôktôl, nagyszülôktôl.

1980 Ft

A magyar nyelvû kiadás
kizárólagos terjesztôje:

FRÖHLICH és Társai Kft.
1173 Budapest
Pesti út 237.
Telefon: 253-1156

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

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

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

A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN

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

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2002. április 5–18.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

2. Tokien, J. R. R.:
A Gyûrûk Ura I–III.
Európa Könyvkiadó

3. Parsons, Tony:
Apa és fia

Európa Könyvkiadó

4. Nasar, Sylvia:
Egy csodálatos elme
Gabo Könyvkiadó

5. Kundera, Milan:
A nevetés és felejtés

könyve
Európa Könyvkiadó

6. Márai Sándor:
Mágia

Helikon Kiadó

7. Moldova György:
Régi nóta

Urbis Könyvkiadó

8. Márai Sándor:
Füveskönyv

Helikon Kiadó

9. Hornby, Nick:
Hogyan legyünk jók?
Európa Könyvkiadó

10. Follett, Ken:
Vadmacskák

Gabo Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Havas Henrik:
Szeretôk

Alexandra Kiadó

2. Lázár István:
Kis magyar történelem

Corvina Kiadó

3. Müller Péter:
Jóskönyv

Doctor Herz Bt. –
Magyar Könyvklub

4. Lugosi Lugo László
– Klösz György:

Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

5. Bereményi Géza –
Can Togay:
A hídember

Heti Válasz Lap-
és Könyvkiadó

6. Maclaine, Shirley:
Camino –

A lélek utazása
Édesvíz Kiadó

7. Hankiss Elemér:
A tízparancsolat ma

Helikon Kiadó

8. Szerdahelyi
Szabolcs:

Hiányzó cölöpök
Kairosz Kiadó

9. Bereményi Géza –
Mácsai Pál (szerk.):
Azt meséld el, Pista

Új Palatinus-
Könyvesház

10. Dr. Kende Péter:
A Viktor

Hibiszkusz
Könyvkiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Miler, Zdenek –
Doskocilova:

A vakond
és a nyuszimama
Helikon Kiadó

2. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.

Animus Kiadó

3. Wilson, Jacqueline:
Tracy Beaker története

Animus Kiadó

4. Nöstlinger,
Christine:

A cseregyerek
Animus Kiadó

5. Janikovszky Éva:
Velem mindig történik

valami
Móra Ferenc
Könyvkiadó

6. Miler, Zdenek:
A vakond és az ûrhajó

Helikon Kiadó

7. Szutyejev,
Vlagyimir:

Vidám mesék
Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Fekete István:
Vuk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

9. Schmidt, Annie
M. G.:

Macskák társasága
Animus Kiadó

10. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

– Akár közelrôl, akár messzirôl nézzük, ugyanolyan tájat
látunk – jegyezte meg Ramszesz, a matematikus.
– Akkor a fraktál nem kedvez a felfedezô turizmusnak...

Phi l ippe Boulanger

EZEREGY TUDÓS ÉJSZAKA
1850 Ft

VV ÁÁ LL TT OO ZZ ÓÓ   VV II LL ÁÁ GG – sikerlista
1. AA  vváállaasszzttóójjoogg – Rytkó Emília – Dezsô Márta –

Nagyné Szegvári Katalin
2. GGöörrööggoorrsszzáágg – Pintér Attila

3. RReeffoorrmmááttuuss  kkoollllééggiiuummii  iirrooddaalloomm  ééss  kkuullttúúrraa...... – Nagy Júlia

PPRREESSSS  PPUUBBLLIICCAA Kiadó 1132 Budapest, Váci út 54.
T/F: (1) 329 4447, e-mail: kiado@valtozovilag.hu
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Szépirodalom:

1. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó

2. Tolkien, J. R. R.: A Gyûrûk Ura Európa Könyvkiadó

3. Kundera, Milan:

A nevetés és felejtés könyve Európa Könyvkiadó

4. Nasar, Sylvia: Egy csodálatos elme Gabo Könyvkiadó

5. Tolkien, J. R. R.: A Gyûrû keresése Szukits Kiadó

6. Ensler, Eve: A vaginamonológok Dee-Sign Kiadó

7. Easton Ellis, Bret:

A vonzás szabályai Európa Könyvkiadó

8. Merle, Robert:

Ármány és cselszövés Európa Könyvkiadó

9. Fielding, Helen:

Bridget Jones naplója Európa Könyvkiadó

10. Rowling, J. K.:

Harry Potter és az azkabani fogoly Animus Kiadó

Ismeretterjesztô:

1. Szerdahelyi Szabolcs: Hiányzó cölöpök Kairosz Kiadó

2. Dr. Kende Péter: A Viktor Kendeart Kiadó

3. Lázár A. Tibor (szerk.) 4 év tévúton 2002 Társaság

4. Klösz Gy. – Lugosi Lugo L.:

Budapest 1900–2000 Vince Kiadó

5. Urbán János: Határértékszámítás Mûszaki

6. Bencsik András: Nácik vörös szegfûvel Artamondo

7. Petôcz György: Csak a narancs volt Irodalom Kft.

8. Bárczy Barnabás: Integrálszámítás Mûszaki

9. Singh, Simon: A nagy Fermat-sejtés Park Kiadó

10. Szakács Gábor – Fotex: Élet és birodalom Válasz Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2002. április 2–13.
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Szemadám György:
Zé, ó és ó
Egy emberkert
kacagtató tragédiái
Kortárs Kiadó Budapest
166 oldal, 1960 forint

Szemadám György, a jeles
képzômûvész, az élet iskolájá-
ban nem akármilyen tanulmá-
nyokat folytatott. 1967 és
1975 között az Állatkertben
oroszlánápoló, majd a nagyra-
gadozók fôápolója volt. Emlé-
keit, élményeit – több évtized-
nyi érlelés után – most végre
közreadta sok szeretettel, hu-
morral, s nem utolsósorban
nagy ember- és állattani isme-
rettel megírt Zé, ó és ó  címû
könyvében.

Szemadám egyszerû, de még-
sem könnyû írói technikát vá-
laszt: anekdotákkal megtûz-
delt, a figurák lényegét felvil-
lantó, sorsukba belevilágító,
remekbe szabott portrékban
mutatja be szereplôit: Popey-t,
a Szakállast, Géza bácsit, az
Atyát, Gyôzôt, az Öreget, Kiss
Imrét, Laborcz fôállatápolót, a
Fôig.-et és a többieket. Sajátos
tenyészet ez itt a Városliget-
ben, olyan, akár egy büntetô-
telep: csupa lecsúszott alak,
vakvágányra futott sors, a Hor-
thy- rendszer hajótöröttjei, pri-
uszosok, alkoholisták és ten-
gôdô fiatalok. 

A szereplôk át- meg átjárnak
egymás történeteibe, részt
vesznek egymás életében,
munkájában, egymás szavait,
magatartását minôsítik és jel-
lemzik. A portréfüzér darabjai
egymás után olvasva össze-
adódnak és egy új minôséget
adnak ki. Lassanként rájö-
vünk, ez a látszólag egészen
egyedi közeg, ez a maga ne-
mében különlegesnek számító
kis világ – mozgástörvényei-
ben, a szereplôk magatartásá-
ban, reflexeiben, félelmeiben
és vágyaiban – nagyon is pon-
tos lenyomata a hetvenes évek
eleji Magyarországnak, a Ká-
dár-rendszer légkörének, mo-
ráljának és szokásainak. 

A megfogalmazásukban, tö-
mörségükben gyakran Ör-
kény egyperceseit idézô törté-

netekben, történet-töredékek-
ben, vidám és szomorú pilla-
natokkal, kilátástalan élet-
helyzetekkel, igazi drámákkal
imerkedhetünk meg. (Például
egy haldokló asszonyéval, aki-
nek halála elôtti utolsó – fatá-
lis okok miatt teljesítetlenül
maradó – kívánsága az, hogy
hatvan év után viszontlát-
hassa egykori szerelmét.) Sze-
madám azonban nem csak –
ahogy könyve alcímében ígé-
ri – egy emberkert kacagtató
tragédiáit villantja fel, de jó
néhány állatról is érzékletes
leírást ad, bemutatja arcaikat,
hangulatváltozásaikat. Az
egyik legkitûnôbb – Nagy La-
jos Képtelen természetrajzá-
nak igényességével, humorá-
val – vetekedô állatportré a
lajhárról született.

E kellemes és szórakoztató
olvasmány olyan rafináltan
hat, akár az igazán nemes bo-
rok, s élvezetét Gyulai Líviusz
pompás rajzai még teljesebbé
teszik. 

Gervai András

Stuart Harrison: 
A fehér sólyom
Európa Könyvkiadó
447 oldal, 1900 Ft

Michael Sommers az elmúlt
éveket börtönben, majd pszi-
chiátriai kezelésen töltötte, fe-
lesége vélt szeretôje ellen pil-
lanatnyi elmezavarában elkö-
vetett gyilkossági kísérlete mi-
att. Szabadulása után visszatér
elhagyott szülôfalujába, Little
River Bendbe, hogy szembe-
nézzen múltjával és új életet
kezdjen. A kisváros lakói
azonban gyanakodva, ellensé-
gesen fogadják, és igyekeznek
ellehetetleníteni a férfi helyze-
tét. Kezdetben még Susan,
Michael szomszédja is félti
Sommerstôl kisfiát, Jamie-t,
aki apja másfél évvel ezelôtti
halála óta nem hajlandó meg-
szólalni. 

A cselekmény középpontjá-
ban egy ritka és értékes madár,
a fehér sólyom áll, aki a sark-

vidékrôl sodródott le a kisvá-
ros fölé valamelyik viharral, s
teteme az orvvadász, Ellis szá-
mára pénzügyi és családi
gondjainak megoldását jelen-
tené. Michael megmenti és
hazaviszi a sebesült madarat,
és – mivel a sólyom képtelen a
repülésre – idomítani kezdi,
hogy felépüléséig életben tart-
sa. A sólyom gondozása Mi-
chael napjainak célt és értel-
met ad, Jamie pedig a madár
által kerül közelebb Michael-
hez és a világhoz. A részeges
és talaját vesztett Ellis is a só-
lyomban látja egyetlen lehetô-
ségét annak, hogy visszasze-
rezze felesége, Rachel bizal-
mát és kisiklott életét rendbe
hozza. A város rendôre, Dutyi
szintén a sólyom meglétét te-
szi felelôssé azért, hogy Jamie
és rajta keresztül szerelme, Su-
san egyre közelebb kerül a ma-
darat idomító Sommershez. 

Stuart Harrison regényének
egyik fô erénye a szereplôk
motivációinak megjelenítésé-
ben rejlik: éppúgy közel kerü-
lünk a tehetetlenségében go-
nosz Ellishez vagy a jólelkû,
de kissé jellemtelen Dutyihoz,
mint a regény pozitív szerep-
lôihez. A sólyom végül vissza-
tér a számára egyetlen elfogad-
ható valóságba, a szabad-
ságba, s ezen az úton indul el
a többi szereplô is, lezárva és
kiteljesítve ezzel a regény iz-
galmas és tanulságos cselek-
ményét.

Horváth Orsolya

Matt Beaumont:
e-sztori
Etoile Kiadó, Bp. 2001
382 oldal

Munkahelyi intrikák kezdôk-
nek és haladóknak: akár ez is
lehetne a címe a Londonban
élô író elsô könyvének. Regé-
nye nem afféle hagymázos
agyalmány, hanem maga a
„vér-realizmus”, hiszen íróját
– saját bevallása szerint –
mint szövegírót több nagy
londoni reklámügynökség is
kirúgta. Életem elsô, de nyil-
ván nem utolsó e-mail-regé-
nye (legalábbis magyar fordí-
tásban ilyennel még nem ta-
lálkoztam), egy világméretû

reklámügynökség londoni
részlegében játszódik, ahol
több száz  jobb sorsra érde-
mes, magasan kvalifikált em-
ber  éjt nappallá téve – „rágja
a vizet”: pénzt próbál csinálni
abból, hogy a fogyasztó me-
lyik üdítôt, sampont, kutya-
tápszert vagy gerincegyenge-
tôt válassza a piac számtlan,
hasonló rendeltetésû termé-
ke közül. Az ádáz küzdelem
nemcsak a rivális reklámcégek
között folyik egy-egy termék
népszerûsítésének elnyerésé-
ért, de a munkahelyeken belül
is: a kisebb érdekcsoportok
ölni is képesek egy-egy szloge-
nért, reklámfilmért. Nem bab-
ra megy a játék: a magas fize-
tések mellé repi ebédek, va-
csorák, utazások és egyéb,
nem minden földi halandó-
nak megadatott szolgáltatások
járnak. S mivel ezzel a szak-
mán belüliek tökéletesen tisz-
tában vannak,  mindent: be-
csületet, barátságot, családot,
szakmai tisztességet is képe-
sek föláldozni érte. A számí-
tógép uralkodik mindennap-
jaikon, magánéletüket is bele-
értve, s közben ôk maguk is –
a szó minden értelmében –
számítókká és gépekké vál-
nak. A regényben egy munka-
helyi gengszterváltás két hó-
napos története e-mail-ekbôl
bontakozik ki. Amíg az intri-
kákról, szeretkezésekrôl, mí-
melt gyilkosságokról olva-
sunk, kiválóan szórakozunk,
csak késôbb, utólag jut
eszünkbe, hogy milyen szo-
morú is ez az egész.

N. V.

Gerald Jacobs:
Szentjátékok
Bastei Kiadó, Bp. 2002
262 oldal, 1878 Ft

Gerald Jacobs valójában csak
társszerzôje a Londonban élô,
magyar származású üzletem-
bernek, Hammer Miklósnak:
ô meséli  el élete elsô huszon-
hét évének történetét a Jewish
Chronicle irodalmi szerkesz-
tôjének. Ebbôl az elmesélés-

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Magyar irodalom

Külföldi irodalom

Életrajz
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bôl születik a lebilincselôen
izgalmas dokumentumre-
gény, a Szentjátékok. Ham-
mer Miklós Budapesten szü-
letett 1920-ban, népes orto-
dox zsidó családban. Lány-
testvérei között, mint egyet-
len fiú, ô volt rabbi édesapja
legfôbb támasza. Ezért lehet
megérteni, hogy az apa két-
szer is meghiúsítja a cionista
mozgalommal kacérkodó fiú
kivándorlását, míg aztán Mi-
klóst, az ifjú orvostanhallga-
tót mégiscsak elviszik tôle:
elôbb munkaszolgálatra,
utóbb koncentrációs táborba.

A lágertörténetek többsége
nagyon hasonlít egymásra,
hiszen mindenkinek, aki a tá-
borokat megjárta, ugyanazt a
poklot kellett átélnie, de a lá-
gertörténetek többsége na-
gyon különbözik is egymás-
tól, hiszen ki-ki neveltetése,
gondolkodása, fizikuma,
idegrendszeri teherbírása sze-
rint ugyanazt másképpen vé-
szelte át. Hammer Miklós
története két okból is figye-
lemre méltó: ô nemcsak egy-
szerûen lakója volt egy kon-
centrációs tábornak, de a tá-
boroknak a frontmozgások
következtében történô soro-
zatos evakuálását is el kellett
viselnie. Részese volt a hír-
hedt halálmenetnek, melynek
Dachau volt a végállomása. A
harminckilós fiatalembert ott
érte a felszabadulás, és egy
amerikaiak vezette kórházban
tért magához. Mivel nem
akart többé tudni arról a ha-
záról, amely megtagadta,
koncul dobta, halálra ítélte ôt
azzal, hogy kiszolgáltatta a
náciknak, a kórházban egyik,
halottnak vélt rabtársa: Peter
Howard nevén mutatkozott
be, hogy így angol állampol-
gársághoz jusson. Peter Ho-
wardként került egy londoni
kórházba, ahol viszont nem-
sokára lebukott. A sors külö-
nös fintoraként, miután el-
mondja igaz történetét, ná-
cikkal kell  együtt raboskod-
nia és csak  hosszas tortúra
után kerül szabadlábra. Még
több idôbe telik, amíg sorsa
úgy, ahogy elrendezôdik és
angol állampolgárságot nyer.

Hammer Miklós negyven
évig hallgatott mindarról,

amit a táborokban átélt. Leg-
közelebbi családtagjai se tud-
tak borzalmas élményeirôl – a
jég e könyv eredményeként
tört meg. Hasznára azonban
nemcsak Hammer közvetlen
környezetének lehet: megint
olyan idôket élünk, amikor jó,
ha nem felejtjük el, hogy bizo-
nyos ideológiák hatására mi-
lyen könnyen válik az ember
vadállattá, különösen olyan-
kor, amikor fasiszta vagy fasi-
zoid szelek fujdogálnak.

N. V.

Dr. Thomas Gordon –
Noel Burch:
Emberi kapcsolatok

A Gordon-könyveknek egy-
kor nagy kultusza volt. Merô-
ben új hatékony technikát
ajánlottak a problémakeze-
lésre. Sorban elsôként a
szülô–gyerek-viszonylatban,
majd a tanár és tanítványéban
jelentek meg a kötetek. Ezek
voltak a P. E. T., illetve a T.
E. T.-könyvek. Szép, sárga
kötésük vonzotta a szemet, s
az akkori, rendszerváltást
megelôzô idôszakban, ami-
kor a lélektan – hivatalosan –
még merôben a pavlovi refle-
xek szintjén mozgott, izgal-
mas vállalkozás volt a lélek-
hez való közelítés. 

A Gordon-problémakezelés
elsô lépése, hogy eldöntsük,
kié a probléma. Az enyém
vagy azé, akivel a konfliktus
kialakulóban van. Mert, ha
csak az övé, akkor bizony
egész másként kell közelíteni.
Egész pontosan, az ô batyuját
nem nekünk kell hurcolni; de
ha közös, akkor bizony fel kell
ismerni, hogy milyen nehéz,
mi van benne, és miként kel-
lene cipelni, vállra vetve, há-
ton vagy vonszolva, de az is
lehet, hogy elegánsan ki kell
dobálni belôle ezt-azt.

A problémamegoldás emel-
kedettebb módszertana nem-
csak a viselkedésnél követel
meg önfegyelmet, hanem már
az olvasáskor is. Ugyanis sajá-
tos frusztrációt gerjeszt, me-

net közben derül ki. Mi min-
denre reagáltunk rosszul, s mit
rontottunk el eddigi életünk
során. Kemény dührohamo-
kat vált ki a mulasztás, ezért
jobb, ha a könyv olvasásakor
senki nincs környezetünkben,
akin gyakorolni lehetne ezeket
a módszereket. Nem szimpla
türelem a kulcsszó, hanem
olyanok, mint énüzenet, nyi-
tott kérdés, tükrözés, közlés-
sorompó és természetesen a
problémaablak. 

A „tudományt” ábrákba fog-
lalta a bölcs ember, csinos kis
nyilakkal segítette elô a megér-
tést.

Mint ahogy lenni szokott, a
siker Gordont is magával ra-
gadta, s módszerét továbbdol-
gozta, adaptálta az eredmé-
nyes vezetôre, majd feleségé-
nek is teret engedett, aki elké-
szítette a nôkre illô változatot.

Most meg megjelent az em-
beri kapcsolatok, ezúttal kette-
jük közös opusza. Aki ama
sárga könyvekben olvasotta-
kat elsajátította, annak ez csak
szellemi fazonigazítás, amire
nem jön rá magától, arra ráse-
gít e mostani. Aki azonban
most elôször találkozik Gor-
don papa módszerével, kicsit
felületesen ugyan, de élvezet-
tel merülhet el a merôben új-
nak ható kapcsolatmegközelí-
tésben. Mentes ez a módszer a
híglevû amerikai sikertanok-
tól, a végy egy kis ezt, meg azt,
és majd eredményeid lesznek.
Ennél többrôl és jobbról van
szó, de mégiscsak kedvcsiná-
lónak fogandó fel eme mos-
tani, s majd ajánlatos fella-
pozni a báziskönyvet, s abból
meríteni a lényeget. 

Bagota Edit

Arnold Lazarus:
Esküvô elôtt, esküvô után
– 24 közkeletû tévhit
a párkapcsolatokról
Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp.
2002, 187 oldal

A házassághoz, akár a futball-
hoz, mindenki ért, mindenki-
nek van róla véleménye,
korra és nemre való tekintet
nélkül. Jómagam hallottam
már olyan házassági terapeu-
táról is, aki nemhogy párkap-

csolatban nem élt soha, de
valószinüleg a másik nem
bármely képviselôjét se tanul-
mányozta soha  testi közel-
ségbôl – igaz, így nem is vá-
dolható elfogultsággal. Ar-
nold Lazarus viszont „öreg
róka” a maga szakmájában,
házaspárok százainak segített
így vagy úgy rendbetenni el-
rontott életüket. E kötetben
24 tételben foglalja össze a
legfontosabb tennivalókat a
párkapcsolatokat illetôen,
legalábbis, ami az európai-a-
merikai elvárásokat illeti. Ha-
szonnal forgatható köny-
vecske lett tapasztalataiból:
vagy megerôsít, hogy köz-
tünk minden rendben van,
vagy rádöbbent, hogy vala-
mit másképp kellene kezelni.
Lazarus nem akar  falrengetô
újdonságokat mondani, csak
olyasmit, amit bármelyik ép-
eszû jóbarát, vagy szomszéd
is mondhatna. Például: van-
nak hasonló házasságok, de
egyformák nincsenek, ami az
egyik pár esetében jó – pél-
dául a megcsalás –, az a má-
sikban tragédiát okoz. Az el-
lentétek csak egy ideig vonz-
zák egymást, a hasonlóságok
viszont unalomba fulladhat-
nak. Az ôszinteség jó, de nem
kell mindenáron ôszintének
lenni. Tudni kell elfogadni a
másik „klánt”, azaz házastár-
sunk rokonságát is, de távol-
ságot is kell tartanunk tôle
magunk és párkapcsolatunk
védelmében. Van aztán a
könyvben néhány apróság,
ami valószínûleg nem, vagy
nem elsôsorban a magyar ol-
vasókat érinti. Tanácsok azt
illetôen, hogy teniszezés köz-
ben nem mindegy, ki kit gyôz
le, vagy ajánlatos-e a partykra
egyedül mennünk, s ha egye-
dül mentünk, mit mondjunk
róla utólag. Eltekintve attól,
hogy elôbbiek jellegzetesen
az amerikai középosztály
problémái, a belôlük levont
következtetések igazak: a
boldog, vagy inkább a kie-
gyensúlyozott házasságok
nem a szappanoperákban lát-
ható lángolásra, sokkal in-
kább az ésszerûen, tudatosan
vállalt kompromisszumokra
épülnek.

- av -

Pszichológia
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■ A már több gyerekversköte-
tet publikált Veress Miklós ti-
zennégy verséhez a népszerû
grafikus, Füzesi Zsuzsa készí-
tett pompázatosan színes raj-
zokat, ugyanannyi egész olda-
las képet, mint amennyi a ver-
sek száma, és még néhány ap-
róbb grafikával tovább gazda-
gította a kis válogatást, amely-
nek címszereplôje a kalandvá-
gyó kisegér, Balambér. Weöres
Sándor, Kormos István, Csa-
nádi Imre, Nemes Nagy Ág-
nes versei után/mellett már az
óvodásoknak kézbe lehet
adni ezeket a könnyen mond-
ható, könnyen megjegyez-
hetô, természetidézô és kis-
gyerekeket, apróbb és na-
gyobb állatokat, évszakokat
megjelenítô verseket. Ihletett
szépség sugárzik ezekbôl a
versekbôl, például: „Sugaras
mezôben/ karját égre tárva,/
zöldcsipkés szoknyáját/ lib-
benti a nyárfa.” (Tavaszdal
kislányhangra). 

„Pontosan tudom, hogy
hogy kellene bemutatnom ma-
gam. Tracy Beaker. Van hely a
szívetekben ennek az aranyos kis
Tracy lánynak? Aki ragyogóan
okos és gyönyörû. Ennek a kis-
lánynak szeretetteljes otthonra
van szüksége. Nagyon gazdag
szülôk elônyben, a kis Tracyt
ugyanis rengeteg játékkal, aján-
dékkal és házi kedvenccel kell kár-
pótolni tragikus múltjáért.[…] És
hogy Helen miket írt rólam! –
Tracy élénk, egészséges, beszédes

tízéves kislány, aki jó néhány éve
állami gondozásban van. Ezért
aztán van néhány magatartási
problémája. Szeretetteljes, de szi-
gorú bánásmódra van szüksége
egy olyan nevelôcsaládban, ahova
hosszabb távra befogadnák.”
Ugye, az alaphelyzet világos
Jacqueline Wilson újabb, mulat-
ságos és megindító regényé-
ben? A Kettôs játszma, A koffe-
res kislány, a Komisz lányok és a
Micsoda anya! írója ezúttal is
remekel. Ezek után talán mon-
danom sem kell, mi a vélemé-
nye a saját maga által elmesélt
történetrôl Tracynek – ez min-
den idôk legjobb könyve. Hm,
lehet, hogy van benne némi
túlzás, de alapjában igaz. Da-
mokos Kata fordítását olvasva
meggyôzôdhetünk róla. Raj-
zok: Nick Sharratt. Folytatása
következik!

Mindenféle nevelôszülôk-
kel találkozunk az elôbbiek-
ben említett regényben, ter-
mészetesen egy nagyszerû ne-
velônô is szerepel Tracy Bea-
ker történetében, de tudjuk,
hogy a világ legideálisabb ne-
velônôjét úgy hívják, hogy
Mary Poppins. A dadatündér
most egy kötetben, de két tör-
ténetben mûveli titokzatos
mosollyal mindazt, amivel el-
kápráztatja az irodalmon be-
lül a Banks gyerekeket,
azonkívül pedig az olvasókat,
azaz bennünket. Szent Iván
éjszakáján játszódik a Tra-

vers-könyv elsô része, és még
a Holdra is eljutnak a Cse-
resznyefa utca szerencsés la-
kói a másik részben. A
Klasszikusok fiataloknak soro-
zatban megjelent kiadvány-
ban a rajzok ismerôsek, Mary
Shepard alkotta ôket, a fordí-
tás Borbás Mária munkája.
(Ez a kötet maga is folytatás,
elôzménye: A csudálatos
Mary, A csudálatos Mary
visszatér, A csudálatos Mary ki-
nyitja az ajtót.)

Remélhetôleg Egressy Zoltán,
a drámai mûveirôl ismert fia-
tal író nem mond le elsô gye-
rekkönyvének a folytatásáról.
A Csimpi kalandjai ugyanis si-
kergyanús, az én szememben
legalábbis, és én nem a jóslási
tudományommal akarok meg-
gyôzni bárkit is, hanem a Tö-
rök Sándor-, Janikovszky Éva-
, Lázár Ervin-, Csukás István-
és Békés Pál-könyveknek kö-
szönhetô, megbízhatóan jó íz-
lésemmel, a gyerekkönyvekrôl
szerzett évtizedes tapasztala-
taim birtokában. A kismajom
azt hiszi, csupán csak rosszat
álmodott. Pedig tény, hogy
éppen a születésnapja elôtt
marad egyedül, mivel a
Rosszaság Boszorkánya elra-
bolja a nagyszüleit. Kezdôd-
het az izgalmas nyomozás Az
én könyvtáram sorozat egyik új-
donságában! (A kötetet Kal-
már István illusztrálta.)

A Tudakoló sorozat folytatá-
sokban közli mindazokat az is-
mereteket, amelyekre a kíván-
csi, de talán még nem iskolás
kisgyerekeknek szükségük le-
het. Érdekes kérdésekre kapunk
rövid, világos és néha bizony

meglepô választ. Miért van két
fülünk?  Hányféle hangot tu-
dunk megkülönböztetni? Mi
az agy feladata? Mi tart minket
egyensúlyban? Ezekre és ha-
sonló (biológiai, anatómiai,
egészséggel-betegséggel, testi je-
lenséggel stb. kapcsolatos) kér-
désekre leljük meg a választ Az
emberi test címû kötetben. Mit
gondoltok, körülbelül hány-
szor veszünk levegôt naponta?
Most már ezt is tudom: 23 000-
szer. Jim Bruce szövegét Dobrás
Zsófia ültette át magyarra. A
szép, színes és pontos rajzok
között nem egy tréfás ábrát is
találunk.

Elôzô számunkban mint if-
júsági regényrôl írtam A be-
szélô kutya címû Jack London-
mûrôl. Nos, ennek is van
folytatása: Az éneklô kutya – ez
a másik híresen bátor és okos
foxterrier, Mihály történetét
meséli el. Ha már megismer-
ték olvasóink a Jeromosról
szóló izgalmas, sok-sok döb-
benetes érdekességet bemu-
tató sztorit, tudják, hogy a
könyv végén a szeretetre-
méltó és vidám természetû
Mihály találkozik testvérével
(vagy fordítva). Azonban nem
maradnak együtt: innen az író
Mihály sorsát követi nyomon
a hallatlanul izgalmas kötet
lapjain. Új-Guineából indu-
lunk, és Sydney érintésével a
Csendes-óceánon át San
Franciscóba jutunk, majd vé-
gigjárjuk vele az Egyesült Ál-
lamokat. Vajon sikerül-e újra
szabaddá válnia? Vajon az
egykor játékos kedvû, de sok
megpróbáltatáson átment fo-
xinak visszatér-e a beszélô-
kedve, és viszontlátja-e a test-
vérét? A fordítás Szász Imre
munkája.

Jim Bruce: Az emberi test. Tess-
loff és Babilon. 32 old.; Egressy
Zoltán: Csimpi születésnapja.
Móra Könyvkiadó, 96 old.; Jack
London: Az éneklô kutya. Hol-
nap Kiadó, 386 old.; P. L. Tra-
vers: Mary Poppins a Cseresz-
nyefa utcában. Ciceró Könyvki-
adó, 135 old.; Veress Miklós:
Balambér. General Press Kiadó,
32 old.; Jacqueline Wilson: Tracy
Beaker története. Animus Kiadó,
160 old.

(Cs. A.)

G Y E R E K K Ö N Y V - A J Á N L Ó

Mindennek van (lesz)
folytatása



21w w w. k o n y v 7 . h u

A
A 100 legjobb mediterrán recept. STB Kv. 

ISBN: 963-9266-54-X fûzött: 250 Ft 
A 100 legjobb skandináv recept. STB Kv. 

ISBN: 963-9266-55-8 fûzött: 250 Ft 
A 20. század évrôl évre. Családi képes-

könyv az elmúlt száz év fontos és érde-
kes eseményeirôl, személyiségeirôl.
Athenaeum 2000. 
ISBN: 963-9261-17-3 kötött: 6980 Ft 

A fizika alapfogalmai középiskolások-
nak. Cser K. 
ISBN: 963-9327-48-4 kötött: 900 Ft 

A héjasok növényvédelme. Szaktudás K. 
ISBN: 963-86170-8-X kötött: 2950 Ft 

A honvédelem négy éve, 1998–2002.
Zrínyi. 
ISBN: 963-327-349-8 kötött: 2480 Ft 

Ajkay Eszter: Német nyelvvizsga. Közép-
fok: írásbeli és szóbeli. 3. kiad. Corvina. 
ISBN: 963-13-5175-0 fûzött: 850 Ft 

A juhászati ágazat gazdasági szervezési
kérdései. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-03-7 kötött: 1500 Ft 

Akter, Turgut A.: Egek örök körei. Modern
szufi versek. Fekete Sas. 
ISBN: 963-9352-28-4 kötött: 1904 Ft 

Albert Zoltán: Aberrátor. Szerzô–Vebako
Kft. (Toro könyvek) 
ISBN: 963-440-686-6 kötött: 1900 Ft 

Alkotmányjog: jogszabálygyûjtemény. 5.
átd. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-220-1 kötött: 5500 Ft 

Alkotmánytan. 1. Alapfogalmak, alkotmá-
nyos intézmények. Osiris. (Osiris tan-
könyvek) 
ISBN: 963-389-221-X kötött: 3880 Ft 

Ambrose, Stephen E.: Elit alakulat. A
101. légideszant-hadosztály 506. ez-
rede e századának útja Normandiától
Hitler Sasfészkéig. Gabo. 
ISBN: 963-9237-85-X kötött: 2800 Ft 

Andrews, Ted: Hogyan tárjuk föl elôzô
életeinket. Könnyû gyakorlatok rejtett
múltunk felfedezésére. Budapest,
Édesvíz, 2002. 
ISBN: 963-528-568-X fûzött: 1790 Ft 

Ángyán József: Az európai agrármodell,
a magyar útkeresés és a környezetgaz-
dálkodás. Agroinform. (Környezetgaz-
dák kiskönyvtára) 
ISBN: 963-502-754-0 fûzött: 1988 Ft 

Arany János: Arany János balladái. Black
& White K. 
ISBN: 963-9407-45-3 fûzött: 500 Ft 

Arnold, Nick: Émelyítô emésztés. Eg-
mont-Hungary. (Rettentô tudomány) 
ISBN: 963-627-701-X fûzött: 798 Ft 

A szorgos méhecskék. Kifestô: foglal-
koztató-oldalakkal. Flaccus. 
ISBN: 963-9412-08-2 fûzött: 299 Ft 

A testnevelés tanítása. Tanítói kézikönyv
alsó tagozatos pedagógusok számára.

Korona. 
ISBN: 963-9191-04-3 fûzött: 2990 Ft 

A zerindi képtár. Literator. 
ISBN: 973-9360-20-3 fûzött: 840 Ft 

B
Baán Anikó, B.: Álmaink világa. B&B

Press. 
ISBN: 963-00-8798-7 fûzött: 1190 Ft 

Babay Bernadette: Mandulalápi mende-
mondák. [Szentendrei marcipánmesék].
Lucullus 2000. 
ISBN: 963-8379-16-2 fûzött: 1190 Ft 

Babay József – Babay Bernadette: Bal-
lag a huszadik század.... Válogatás Ba-
bay József és Babay Bernadette elbe-
széléseibôl. Lucullus 2000. 
ISBN: 963-8379-15-4 fûzött: 990 Ft 

Baja Béla biblia-kódex. Új Testamentum.
(1.) millenniumi kiad. , [2002]. 
bôr: 

Baja Béla biblia-kódex. Új Testamentum.
(2.) millenniumi kiad. , [2002]. 
bôr: 

Bálint Tibor: Fényvonat. Magyar Téka. 
ISBN: 963-00-8527-5 fûzött: 2240 Ft 

Balla Bálint: Szûkösség. Kultúrszocioló-
giai tanulmányok. Osiris. 
ISBN: 963-379-544-3 fûzött: 2500 Ft 

Ballagási emlék. Lektûr K. 
ISBN: 963-86216-6-4 kötött: 1500 Ft 

Balogh Éva: Pszichológiai kislexikon.
Tóth. 
ISBN: 963-9371-24-6 kötött: 2300 Ft 

Balogh Gábor: Visual Basic és Excel
programozás. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-229-9 fûzött: 1900 Ft 

Balogh Tamás – Törô Krisztina: Huizinga
magyar barátai. Johan Huizinga magyar
recepciója a harmincas-negyvenes
években: tanulmányok. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-537-7 fûzött: 1500 Ft 

Banier, Francois-Marie: Balthazar, a csa-
lád szemefénye. Magvetô.
ISBN: 963-14-2282-8 kötött: 1890 Ft 

Banier, Francois-Marie: Soha nem sze-
rettelek. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2283-6 kötött: 1290 Ft 

Bánkiné Molnár Erzsébet: Jászkunok a
XVIII–XIX. században. Történelmi és
néprajzi tanulmányok. Csokonai. (Cso-
konai história könyvek) 
ISBN: 963-260-168-8 fûzött: 980 Ft 

Bányai Mátyás: Kühn Rajmund. OPKM.
(Tudós tanárok, tanár tudósok)
ISBN: 963-9315-25-7 fûzött: 500 Ft 

Barkó Endre: Információ és orientáció.
Bevezetés a tájékoztatás elméletébe.
Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-02-9 fûzött: 1480 Ft 

Bartos Tibor: Magyar szótár. Egymást
magyarázó szavak és fordulatok tára. 1.
Magvetô.
ISBN: 963-13-5135-1 kötött: 

Benedek Elek: Az én elsô könyvem.
Repr. kiad., Barnaföldi G. Archívum. 
ISBN: 963-86182-1-3 fûzött: 600 Ft 

Benedek István Gábor: Ez lett a vesz-
tünk, mind a kettônk veszte.... Filmre-
gény. 2. kiad., M. Kvklub: Ezüstpénz. 
ISBN: 963-547-634-5 kötött: 1100 Ft 

Benkô Tiborné – Benkô László: Progra-
mozási feladatok és algoritmusok TUR-
BO C és C++ nyelven. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-146-2 fûzött: 2400 Ft 

Benkô Tiborné – Benkô László – Tóth
Bertalan: Programozzunk C nyelven!
ANSI C, Turbo C, grafika, numerikus
módszerek: kezdôknek, középhaladók-
nak. 9. kiad. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-259-0 fûzött: 2500 Ft 

Bereznai Zsuzsa: Kecskeméti népi elbe-
szélések. MTA RKK Alföldi Int. (Kecske-
méti füzetek 12.) 
ISBN: 963-00-9126-7 fûzött: 900 Ft 

Beszteri Sára – Miskei László: Vámeljá-
rás kézikönyve. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-18-7 fûzött: 6048 Ft 

Bihari népmondák. 2., bôv. kiad. Literator. 
ISBN: 973-9360-35-1 fûzött: 1540 Ft 

Bíró András: Vér és ölelés. Az Esztelneki
család ezer éve: hármasregény. Köz-
dok. 
ISBN: 963-552-365-3 kötött: 3920 Ft 

Birtalan Ágnes – Rákos Attila: Kalmükök.
Egy európai mongol nép. Terebess.
(TEXTerebess 1.) 
ISBN: 963-9147-49-4 fûzött: 3200 Ft 

Bocsák Miklós – Imre Mátyás: Örökség.
[Puskásék és a történelem]. Szerzôk. 
ISBN: 963-44-0634-3 kötött: 4360 Ft 

Bócz Péter – Szász Péter: A világháló le-
hetôségei. Interaktív Weblapok készí-
tése: [JavaScript1.2, HTML 4]. Jav. ki-
ad. 6. utánny. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-188-8 fûzött: 2990 Ft 

Boros Ferenc: Hongrois et Slovaques.
Press Publica. (Változó világ 1.) 
ISBN: 963-9001-72-4 fûzött: 650 Ft 

Borsody István: Benes. Hasonmás kiad.
Savaria Univ. Press. 
ISBN: 963-8275-97-9 fûzött: 1400 Ft 

Boulanger, Philippe: Ezeregy tudós éj-
szaka. Typotex. 
ISBN: 963-9326-31-3 fûzött: 1850 Ft 

Brandys, Kazimierz: Rondó. Szerelem,
színház, háború. 
ISBN: 963-676-273-2 kötött: 1800 Ft 

Brezina, Thomas: Az arc nélküli ember.
Deák. 
ISBN: 963-9420-02-6 kötött: 1350 Ft 

Büntetôjog: általános rész. KJK-Kerszöv.
(Közgazdasági és jogi kiadványok) 
ISBN: 963-224-579-2 kötött: 5824 Ft 

Büntetô jogszabályok. [„Büntetô Tör-
vénykönyv”, „Törvény a büntetôeljárás-
ról”, Büntetések és intézkedések végre-
hajtása”, „1979. évi 5. törvényerejû ren-

delet” (borítócím)]. Dialóg Campus.
(Conpendiarium) 
ISBN: 963-9310-43-3 fûzött: 980 Ft 

C
Camilleri, Andrea: A prestoni serfôzô. Bu-

dapest, Bastei Budapest, cop. 2002. 
ISBN: 963-296-537-X kötött: 2100 Ft 

Capriolo, Paola: Híven szerettem. Buda-
pest, Noran, 2002. 
ISBN: 963-9356-43-3 kötött: 2000 Ft 

Chevalier, Tracy: Hulló angyalok. Geo-
pen. 
ISBN: 963-9093-53-X kötött: 1890 Ft 

Coben, Harlan: El ne áruld senkinek.
Punktum K. (Kaméleon könyvek 1.) 
ISBN: 963-00-9755-9 fûzött: 1792 Ft 

Collins, Terah Kathryn: Feng shui: a tér-
rendezés ôsi kínai mûvészete. Egyen-
súly, harmónia és fellendülés a környe-
zetünkben. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-529-4 kötött: 1690 Ft 

Connelly, Michael: Véres munka. JLX K. 
ISBN: 963-305-163-0 fûzött: 1690 Ft 

Coonts, Stephen: Ostromállapot. I.P.C.
Kv. 
ISBN: 963-635-229-1 fûzött: 1300 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Menyasszony
szökésben. Budapest, Bastei Budapest,
cop. 2002. (Hedwig Courths-Mahler fel-
ejthetetlen szerelmes regényei) 
ISBN: 963-296-530-2 fûzött: 749 Ft 

Czegei Carla: Bözsi. Kalota Kvk. 
ISBN: 973-9916-26-0 kötött: 980 Ft 

Cs
Csáth Géza: Napló, 1912–1913. Lazi K. 

ISBN: 963-9416-09-6 kötött: 1290 Ft 
Csicsibu Szecuko no Miya: Az ezüstdob.

Memoár a japán császári házból. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4345-X fûzött: 1980 Ft 

D
Dalby, Liza Crihfield: A cseresznyevirá-

gok hölgye. A titokzatos gésák. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-610-8 kötött: 2340 Ft 

Dalí, Salvador: Gondolatok és adomák.
Glória. 
ISBN: 963-7495-58-4 fûzött: 1390 Ft 

Darmos István: A cigánytáncok megjele-
nése a magyar néptánc-szakirodalom-
ban. Szerzô. 
ISBN: 963-4407-53-6 fûzött: 1120 Ft 

Dávid Zsanna: Hajléktalan milliomos
avagy Passzív eutanázia „szeretettel”.
Dokumentum-riport napjainkban.
Egész-ember-ség Közhasznú Alapít-
vány a Rákbetegekért. 
ISBN: 963-00-9854-7 fûzött: 1490 Ft 

Deveraux, Jude: Csábít a múlt. M.
Kvklub. 

Meg jelent könyvek
2002. április 5–18.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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ISBN: 963-547-611-6 kötött: 2059 Ft 
Dienes Eszter: Szeretô, este. Versek La-

dányi Mihálynak. Pro Bibliotheca Alapít-
vány: Pro Bibliotheca Alapítvány (Tö-
rökszentmiklós). 
ISBN: 963-9145-22-X fûzött: 800 Ft 

Disney, Walt: 101 kiskutya. Utánny. Eg-
mont-Hungary. (Klasszikus Walt Disney
mesék 8.) 
ISBN: 963-627-485-1 kötött: 2145 Ft 

Disney, Walt: A dzsungel könyve. 6. kiad.
Egmont-Hungary. (Klasszikus Walt Dis-
ney mesék 3.) 
ISBN: 963-627-472-X kötött: 2145 Ft 

Disney, Walt: Pán Péter: visszatérés So-
haországba. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-695-1 kötött: 499 Ft 

Doctorow, Edgar Laurence: Ragtime.
General Press. (Nagy siker volt sorozat) 
ISBN: 963-9282-63-4 kötött: 1700 Ft 

Domokos Mátyás: A porlepte énekes.
Weöres Sándorról. [Budapest], Nap Ki-
adó (Budapest), 2002. 
ISBN: 963-9402-04-04 kötött: 1700 Ft 

Donhauser, Rose Marie – Donhauser,
Thomas: Grill, raclette fondü 125 re-
cepttel. Kossuth. 
ISBN: 963-09-4311-5 kötött: 2600 Ft 

Dostoevskij, Fjodor Mihajlovic: A félke-
gyelmû. Jelenkor. 
ISBN: 963-676-290-2 kötött: 3200 Ft 

Down, Kendall: Betlehemi szerelmi törté-
net. [Ruth könyvének regénye]. Advent. 
ISBN: 963-9122-82-3 fûzött: 690 ft 

Dudás Rozália: Mindenki lovacskája. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-505-2 fûzött: 1500 Ft 

Dunai József: A romák ôshazája és korai
vándorlásaik. Bordás és Tsa Bt.
ISBN: 963-00-5588-0 fûzött: 1680 Ft 

Dysinger, William: Mennyei életstílus ma.
Advent. 
ISBN: 963-9122-80-7 fûzött: 790 Ft 

E
Eckert-Ulrich, Jeanette: Kosárfonás.

Cser K. (Színes ötletek 3. különszám) 
ISBN: 963-9327-84-0 fûzött: 998 Ft 

Egedy Gergely: Konzervativizmus az ez-
redfordulón. [Budapest], Magyar
Szemle Alapítvány, 2001. (Magyar
Szemle könyvek) 
ISBN: 963-85171-3-1 fûzött: 2200 ft 

Egressy Zoltán: Csimpi szülinapja. Móra.
(Az én könyvtáram) 
ISBN: 963-11-7684-3 kötött: 1150 Ft 

Egyed Emese: Hajnalének. Mentor. 
ISBN: 973-599-018-0 fûzött: 896 Ft 

Elsô mesekönyvem. Alexandra. 
ISBN: 963-367-268-6 kötött: 1999 Ft 

Ende, Michael: Gombos Jim és Lukács, a
masiniszta. 2. kiad., Móra. (Az én
könyvtáram) 
ISBN: 963-11-7686-X kötött: 1380 Ft 

Ének Cidrôl. Középkori spanyol epikus
költemény. Eötvös J. Kvk. (Eötvös
klasszikusok 52.) 
ISBN: 963-9316-42-3 fûzött: 1008 Ft 

Eörsi Gyula emlékkönyv, 1922–1992.
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-23-3 fûzött: 3360 Ft 

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája./
Varga E. Árpád: Fehér, Beszterce-Na-
szód és Kolozs megye. Népszámlálási
adatok 1850–1992 között. Teleki L. Ala-
pítvány. (Múltunk könyvek) 
ISBN: 963-00-9249-2 973-9311-85-7 fûzött: 6000
Ft 

Érsek Zsolt: Bevezetés a devizapiacokra.
2., jav. kiad. KJK-Kerszöv. (Közgazda-
sági és jogi kiadványok) 
ISBN: 963-224-636-5 fûzött: 4480 Ft 

F
Fábián Imre: Eredeti népmesék Biharból.

Literator. 
ISBN: 973-9360-31-9 fûzött: 1680 Ft 

Fábián Imre: Tükör utca 11. Literator. 
ISBN: 973-9360-34-3 fûzött: 616 Ft 

Fabó Kinga: Fojtott intenzitással, fojtot-
tan. Fekete Sas. 
ISBN: 963-9352-18-7 fûzött: 790 Ft 

Fairstein, Linda: Végveszélyben. Gabo. 
ISBN: 963-9421-06-5 fûzött: 1490 Ft 

Farkas László: Hómantól Ortutayig. Tör-
ténelmi évek egy magyar minisztérium-

ban, 1934–1949. OPKM. 
ISBN: 963-9315-29-X fûzött: 1200 Ft 

Farkas Lôrinc Imre: Gyönyörûség üregei.
1975 tavasz – 1976 ôsz. Hamvas Kv. 
ISBN: 375-7533-01-1 fûzött: 500 Ft 

Fehér György: Kvarner-öböl és Észak-
Dalmácia. Útikönyv. Hibernia Nova. 
ISBN: 963-00-9647-1 fûzött: 1980 Ft 

Fehér György: Varázslatos Isztria. Úti-
könyv. 2. bôv. kiad. Top-o-gráf. 
ISBN: 963-9381-00-4 fûzött: 1680 Ft 

Fekete István: Hú. Budapest, Móra,
2002. (Fekete István mûvei) 
ISBN: 963-11-7681-9 kötött: 1350 Ft 

Félszáz mondat édesanyámnak. 3. kiad.
K.u.K. Kiad. 
ISBN: 963-9384-18-6 kötött: 1100 Ft 

Felvételi feladatsorok történelembôl.
[1990-2001]. Maxim K. 
ISBN: 963-86130-7-6 fûzött: 1480 Ft 

Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás – felsôfo-
kon. Krónika Nova. 
ISBN: 963-9128-94-5 fûzött: 920 Ft 

Fisch, Klaus: Garázsok, gépkocsibeállók.
Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9327-93-X fûzött: 1698 Ft 

Fizika világa [Elektronikus dok.]. Interak-
tív multimédia. Tudás 2000 K. 
Mûanyag tokban: 5900 Ft 

Flehmig, Anja: Szobanövények kiválasz-
tása és gondozása. Holló. 
ISBN: 963-9388-44-0 kötött: 2680 Ft 

Fokasz Nikosz: Robinsontól a tôzsdéig.
Új Mandátum. (Nagyítás: szociológiai
könyvek 40.) 
ISBN: 963-9336-47-5 fûzött: 2890 Ft 

Földi Pál: Hitler tábornokai. Anno. 
ISBN: 963-375-044-X fûzött: 700 Ft 

Földi Pál: Merénylet Hitler ellen. Fôsze-
repben Stauffenberg. Anno. 
ISBN: 963-375-133-0 fûzött: 625 Ft 

Follett, Ken: A katedrális. Gabo: M.
Kvklub. 
ISBN: 963-9237-61-2 kötött: 2400 Ft 

Fraser, Angus: A cigányok. Osiris. (Osiris
könyvtár Történelem) 
ISBN: 963-379-157-X fûzött: 1980 Ft 

G
Galli, Elisabetta: Argentína. Gabo. (A vi-

lág legszebb helyei) 
ISBN: 963-9237-96-5 kötött: 4990 Ft 

Géczi János: A visszavont tekintet. Kor-
társ. 
ISBN: 963-9297-51-8 fûzött: 1500 Ft 

Gera Pál: Kalandos természetvédelem.
Egy (volt) természetvédelmi ôr vallomá-
sa. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-40-0 fûzött: 990 Ft 

Gerô Judit: Word 2000: kezdôknek és ha-
ladóknak. 1. köt. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-231-0 fûzött: 2600 Ft 

Gerô Judit: Word 2000: kezdôknek és ha-
ladóknak. 2. köt. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-242-6 fûzött: 3499 Ft 

Giscard d'Estaing, Valéry: A franciák.
Reflexiók egy nép sorsáról. Európa. 
ISBN: 963-07-7134-9 kötött: 2200 Ft 

Glasenapp, Helmuth von: Buddhista
misztériumok. A gyémánt-szekér titkos
tanításai és szertartásrendszere. Far-
kas L. I. 
ISBN: 963-7310-54-1 [hibás ISBN 963-963-7310-
54-1] fûzött: 1680 Ft 

Gold, Tobias – Baumler, Martina: Lazán
öröm kertészkedni. Mindazoknak, akik
szívesen lemondanak a sok munkáról,
a szép kertrôl azonban nem. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-608-6 kötött: 3120 Ft 

Gombás István: Magyarország királyai &
királynôi, Erdély fejedelmei. 2. kiad.
Corvina. 
ISBN: 963-13-5154-8 fûzött: 1280 Ft 

Görög Ferenc: A magyar nemzet történe-
te. 2. kiad. Horizont. (Horizont könyvek
[7.]) 
ISBN: 963-86136-0-2 kötött: 1200 Ft 

Grondin, Jean: Bevezetés a filozófiai her-
meneutikába. Osiris. (Osiris tanköny-
vek) 
ISBN: 963-389-190-6 kötött: 2480 Ft 

Gulyás Pál – Szinnyei József: Magyar
írók élete és munkái. (19. köt.) MTA
Irodtud. Int.: PIM 
ISBN: 963-446-201-4 fûzött: 2800 Ft 
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Gy
Gyapay Dénes: Olaszország. Press Pub-

lica. (Változó világ 49.)
ISBN: 963-9001-69-4 fûzött: 540 Ft 

Gyermek-pszichoterápia. Osiris. (Osiris
tankönyvek) 
ISBN: 963-379-403-X [hibás ISBN 963-379-228-
2] kötött: 3200 Ft 

Gyócsi László: Vendégváró fenyvesek.
Útirajz. Szerzô. 
ISBN: 963-440-692-0 fûzött: 780 Ft 

H
Hagyomány és megújulás a magyar ok-

tatásban. Neveléstörténeti konferen-
ciák 2000.OPKM. (Neveléstörténeti fü-
zetek 19.) 
ISBN: 963-9315-34-6 fûzött: 450 Ft 

Halbertsma, Kitty: Amarilla kisasszony.
Móra. (Az én könyvtáram) 
ISBN: 963-11-7673-8 kötött: 1150 Ft 

Hammerstiel, Robert: Ikonok és patká-
nyok. Bánáti gyermekévek, 1939–
1949. ADRIANUS. 
ISBN: 963-00-7824-4 fûzött: 1680 Ft 

Hargitai György: Az étel a legjobb orvos-
ság. Gladiátor. (A hagyományos és mai
magyar konyha szakácskönyvei) 
ISBN: 963-8043-51-2 kötött: 1395 Ft 

Háy János: Kotródom el. Versek, 1998–
2001. Palatinus. 
ISBN: 963-9380-62-8 kötött: 1800 Ft 

Házi természetgyógyász. Gyógyteák,
tinktúrák, elsôsegélynyújtás, házi pati-
ka. Black & White K. 
ISBN: 963-9125-14-8 fûzött: 500 Ft 

Henninges, Heiner: Fotózás alapfokon.
Tanuljunk lépésrôl, lépésre. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-606-X kötött: 1988 Ft 

Hernádi Eleonóra: Az Európai Unió intéz-
ményei. Press Publica. (Változó világ
51.) 
ISBN: 963-9001-73-2 fûzött: 540 Ft 

Hessayon, David Gerald: Pázsit és gyep-
szônyeg. 2. kiad. Park. (Kertszakértô) 
ISBN: 963-530-537-0 kötött: 2700 Ft 

Hesse, Hermann: A varázsló gyermekko-
ra. mesék. Cartaphilus.
ISBN: 963-9303-50-X kötött: 2600 Ft 

Hesse, Hermann: Gyermeklélek. 2., jav.
kiad. Cartaphilus. 
ISBN: 963-9303-51-8 kötött: 2100 Ft 

Hesse, Hermann: Narziss és Goldmund.
Cartaphilus. 
ISBN: 963-9303-49-6 kötött: 2900 Ft 

Hornby, Nick: Egy fiúról. Európa. 
ISBN: 963-07-7136-5 kötött: 1800 Ft 

Hornby, Nick: Hogy legyünk jók?. Buda-
pest, Európa, 2002. 
ISBN: 963-07-7135-7 1900 Ft 

Hornyánszky Balázs – Tasi István: A ter-
mészet IQ-ja. Kornétás. 
ISBN: 963-9353-094 kötött: 3498 Ft 

Horváth Elemér: Menestral. Versek 1998-
2001. Present: Noran. 
ISBN: 963-9356-52-2 fûzött: 1200 Ft 

Horváth Imre: Alkony Várad felett. Válo-
gatott versek. Noran. (Várad, villanyvá-
ros) 
ISBN: 963-9356-36-0 fûzött: 1200 Ft 

Hosszú útra megyek. Emlékek, búcsú-
zás, útravaló. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-643-1 kötött: 495 Ft 

Huelle, Pawel: Weiser Dávidka. Buda-
pest, Európa, 2002. 
ISBN: 963-07-7018-0 kötött: 1800 Ft 

Hunter, Alan: Élelmiszer-allergiák és más
betegségek gyógyítása. Parazita mikro-
organizmusok és az egészségünk. Bio-
energetic. 
ISBN: 963-9343-50-1 fûzött: 1700 Ft 

Huntington, Samuel P.: A civilizációk
összecsapása és a világrend átalakulá-
sa. Európa. 
ISBN: 963-07-7084-9 kötött: 2300 Ft 

I

Informatika világa [Elektronikus dok.].
Elmélet és gyakorlat. Krea. (Krea intelli-
gens könyvtár) 
4990 Ft 

Isten Anyaszentegyházának emlékeze-
tire.... Református egyházlátogatás a
Borsod-Gömör-kishonti egyházmegyé-
ben, 1753–1759, 1764. Sárospataki
Ref. Koll. Tud. Gyûjt. (Acta Patakina 8.) 
ISBN: 963-00-9482-7 fûzött: 1500 Ft 

Isten házai és szolgái. Katolikus misszio-
náriusok és missziók világa a 19. szá-
zadban, korabeli fényképeken. Agroin-
form K. és Ny. 
ISBN: 963-502-742-7 fûzött: 4984 Ft 

J
Jackson, Robert: A B-17-es flying fort-

ress. Hajja. (20. századi hadtörténet. A
II. világháború híres harceszközei) 
ISBN: 963-9329-42-8 kötött: 2996 Ft 

Jacq, Christian: Nofertiti és Ehnaton. A
Napisten királyi párja. Corvina. 
ISBN: 963-13-5127-0 fûzött: 2200 Ft 

Jakab Zsolt: Adobe Photoshop 6. Adobe
Photoshop 6.0 és ImageReady 3.0:
Windows/Macintosh. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-281-7 fûzött: 2900 Ft 

Jakobsmeier, Werner – Herre, Sabine:
Prága. Freytag & Berndt. (Polyglott on
tour) 
ISBN: 963-858-494-7 fûzött: 1437 Ft 

Janikovszky Éva: Felnôtteknek írtam. 6.
kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7682-7 kötött: 1280 Ft 

Jansik Csaba: Külföldi mûködô tôkebe-
fektetések a magyar élelmiszeriparban.
Nemzetközi kitekintés az FDI-koncent-
rációs térképek módszerével. Agroin-
form K. és Ny. 
ISBN: 963-502-748-6 kötött: 4480 Ft 

Januschkowetz, Herbert: Széljátékok.
Cser K. (Színes ötletek: fajátékok 2.) 
ISBN: 963-9327-99-9 fûzött: 598 Ft 

Jeter, K. W.: A mandalori páncél. Lap-ics. 
ISBN: 963-679-113-9 fûzött: 1249 Ft 

Jobbközéparányok. Janus-arcú rend-
szerváltozás II.. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-42-2 kötött: 2300 Ft 

K
Kacsir Mária: A minden és a semmi gaz-

dái. Színház az ezredvégen. Mentor. 
ISBN: 973-599-019-9 fûzött: 1540 Ft 

Kaiser Ferenc: A Magyar Királyi Csendôr-
ség története a két világháború között.
Pr Pannonia. (Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-82-0 kötött: 2200 Ft 

Kállai Ernô: Magyar nyelvû cikkek, tanul-
mányok, 1926–1937.
ISBN: 963-7381-72-4 [hibás ISBN 936-7381-72-
4] fûzött: 

Kányádi Sándor: Felemás ôszi versek.
Jelenkor. 
ISBN: 963-676-301-1 kötött: 1500 Ft 

Kápolnai Iván: Ausztria népességi viszo-
nyai a 19. században. Közp. Statisztikai
Hivatal Levéltára. 
ISBN: 963-215-481-9 fûzött: 3300 Ft 

Kapronczay Károly: Balassa János és a
pesti orvosi iskola. OPKM. (Mesterek és
tanítványok) 
ISBN: 963-9315-32-X fûzött: 500 Ft 

Karácsonyi Rezsô: Elsô fizikakönyvem.
Holnap. 
ISBN: 963-346-366-1 fûzött: 1500 Ft 

Karinthy Frigyes: Humoreszkek. 2. Buda-
pesti emlék; Grimasz. Akkord. (Karinthy
Frigyes összegyûjtött mûvei 4.) 
ISBN: 963-7803-83-1 kötött: 1800 Ft 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. Jav. ki-
ad. Akkord. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-045-5 fûzött: 498 Ft 

Katolikus egyház-látogatási jegyzô-
könyvek. 16–17. század. Osiris. (Mil-
lenniumi magyar történelem. Források) 
ISBN: 963-389-028-4 3280 Ft 

Kedvenc Grimm meséim. Alexandra. 

ISBN: 963-367-431-X kötött: 1999 Ft 
Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Ká-

dár János levelezésébôl, 1954–1989.
Osiris. 
ISBN: 963-389-224-4 kötött: 4800 Ft 

Kegel, Bernhard: Csontváz az olajpalá-
ban. Idôutazás. Európa. 
ISBN: 963-07-7118-7 kötött: 2300 Ft 

Kelder, Peter: A fiatalság forrása. [I–II.: az
öt tibeti jógagyakorlat (borító- és gerinc-
cím)]. 2. jav. kiad., Édesvíz. 
ISBN: 963-528-587-6 fûzött: 1750 Ft 

Kelemen Béla: Magyar – német nagyszó-
tár. Repr. kiad. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-11-0 kötött: 9980 Ft 

Kelemen Béla: Német – magyar nagy-
szótár. Repr. kiad. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-10-2 kötött: 9980 Ft 

Kelly, Julia: Magad uram, ha gondod
van.... Microsoft Outlook. Szak K. 
ISBN: 963-9131-41-5 fûzött: 5000 Ft 

Képes enciklopédia. Novum K. 
ISBN: 963-9334-20-0 kötött: 6500 Ft 

Kerekes György: Az én természetem.
Kornétás. 
ISBN: 963-9353-11-6 kötött: 2490 Ft 

Kerekes Sándor – Kiss Károly: Környe-
zetpolitikánk az EU-elvárások hálójá-
ban. Agroinform. (Környezetgazdák kis-
könyvtára) 
ISBN: 963-502-752-4 fûzött: 1988 Ft 

Kinde Annamária: Szandra May kertje.
Mentor. 
ISBN: 973-599-017-2 fûzött: 896 Ft 

Király Györgyi, B.: Hangos recept. Ani-
mula. 
ISBN: 963-9410-17-3 fûzött: 1980 Ft 

Kis Károly: Általános geofizikai alapisme-
retek. [Budapest], ELTE Eötvös K., cop.
2002. 
ISBN: 963-463-542-3 kötött: 8120 Ft 

Kiss József: Kiss József összegyûjtött
versei. Argumentum. 
ISBN: 963-446-185-9 kötött: 2800 Ft 

Kiss Judit: Érettségi helyesírás. Kulcs-
szavak. Corvina. 
ISBN: 963-13-5143-2 fûzött: 1050 Ft 

Knight, George R.: Ellen White kora. Ad-
vent. 
ISBN: 963-9122-83-1 fûzött: 650 Ft 

Knight, George R.: Ellen White minden-
napjai. Advent. 
ISBN: 963-9122-77-7 fûzött: 650 ft 

Ködmön József: Kriptográfia. Az informa-
tikai biztonság alapjai, a PGP kripto-
rendszer használata. Jav. kiad., Com-
puterBooks. 
ISBN: 963-618-224-8 fûzött: 2990 Ft 

Kodolányi Gyula: Táncban a sötéttel. köl-
temények 1971–2001. Budapest, Kor-
társ, 2002. 
ISBN: 963-9297-43-7 fûzött: 1942 Ft 

Kôhalmi Éva – Kôhalmi Mariann Tünde:
CorelDRAW 9. Jav. kiad. Computer-
Books. 
ISBN: 963-618-226-4 fûzött: 2900 Ft 

Koltay-Kastner Jenô – Juhász Zsu-
zsanna: Magyar – olasz szótár. Vált.
lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7636-8 kötött: 8900 Ft 

Kondorosi Károly – László Zoltán – Szir-
may-Kalos László: Objektum-orientált
szoftverfejlesztés. Utánny. Computer-
Books. 
ISBN: 963-618-108-X fûzött: 2616 Ft 

Kornya Zsolt: Acél és oroszlán. 2. kiad.
Valhalla Páholy. 
ISBN: 963-9238-48-1 fûzött: 1190 Ft 

Kornya Zsolt: Korona és kehely. 2. kiad.
Valhalla Páholy. 
ISBN: 963-9238-49-X fûzött: 1190 Ft 

Kôrösi Zoltán: Történetek a csodálatos
csecsemôk életébôl. Útiregény. 2. kiad.
Palatinus. 
ISBN: 963-9380-55-5 fûzött: 2400 Ft 

Kôszegi Barta Kálmán: ... ergo sum. Ma-
gyar Téka. 
ISBN: 963-00-3389-5 fûzött: 672 Ft 

Köthe, Rainer – Schmenk, Andreas –

Watjen, Arno: Multimédia és a virtuális
valóság. Tessloff és Babilon. (Mi mi-
csoda 69.) 
ISBN: 963-9182-88-5 kötött: 1860 Ft 

Kovács András Ferenc: Aranyos vitézi
órák. Versek: 1998–2001. Mentor. 
ISBN: 973-599-021-0 kötött: 1344 Ft 

Kovács János – Lázár A. Péter – Mer-
rick, Marion: A – Z angol nyelvtan: lexi-
kon. 4. kiad., Corvina. 
ISBN: 963-13-5160-2 kötött: 5000 Ft 

Kovács Mihály: A katonai ügyész magán-
élete, avagy Csókkal megpecsételve.
Szerzô. 
ISBN: 963-440-724-2 fûzött: 1100 Ft 

Kovácsné Cohner Judit – Ozsváth Mik-
lós – Nagy János, G.: Office 2000.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-235-3 fûzött: 2990 Ft 

Kovács Tibor – Kozma László – Szath-
máry Sándor: Ünnep-naptár. Útravaló
az esztendô minden napjára. Korda.
(Nemzetközi theologiai könyv 52.) 
ISBN: 963-9332-51-8 fûzött: 1250 Ft 

Kovalcsik Géza: Az Excel'97 programo-
zása. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-277-9 fûzött: 3500 Ft 

Kovalcsik Géza: Excel 2000. Computer-
Books. 
ISBN: 963-618-271-X fûzött: 3400 Ft 

Kovalcsikné Pintér Orsolya: Az Excel
függvényei A-tól Z-ig. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-243-4 fûzött: 3779 Ft 

Kôváry László: Erdély régiségei és törté-
nelmi emlékei. Horizont. 
ISBN: 963-86136-2-9 kötött: 1100 Ft 

Köves József: Ha jól emlékszem.... Egyik
életem. Papirusz Book. 
ISBN: 963-9263-10-9 kötött: 1700 Ft 

Kozák Gyula: A hazugság mindennapi
életünkben. Balassi. 
ISBN: 963-506-438-1 fûzött: 1800 ft 

Kozma László: Krisztus feltámadt! [hang-
dok.]. Versek, dalok, dallamok. Korda. 
1000 Ft 

Kozma László: Krisztus feltámadt! [hang-
dok.]. Versek, dalok, dallamok. Korda. 
1500 Ft 

Krasznahorkai olvasókönyv. Kraszna-
horkai László mûveinek válogatott ma-
gyar és német nyelvû recepciója. Szép-
halom Kvmûhely. 
ISBN: 963-9373-16-8 fûzött: 2000 Ft 

Kriska György: Észak-Pest természeti ér-
tékei [Elektronikus dok.]. Interaktív mul-
timédia. Flaccus. 
3990 Ft 

Kristó Gyula: A székelyek eredete. Balas-
si. 
ISBN: 963-506-454-3 fûzött: 1200 ft 

Kriston Vizi József: Kiss Áron. OPKM.
(Tudós tanárok, tanár tudósok) 
ISBN: 963-9315-31-1 fûzött: 500 Ft 

Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszicholó-
gia. egyetemi tankönyv. 2. kiad. Buda-
pest, ELTE Eötvös K., 2002. 
ISBN: 963-463-541-5 fûzött: 2340 Ft 

Külföldi mûvészek alkotásai magyar írók
gyûjteményébôl. Kassák Múz. 
ISBN: 963-00-9860-1 fûzött: 500 Ft 

Kun Miklós: Az ismeretlen Sztálin. Athe-
naeum 2000: PolgART. 
ISBN: 963-9306-26-6 kötött: 7990 Ft 

Kurth, Dieter: Az ókori Egyiptom. Tessloff
és Babilon. (Mi micsoda 40.) 
ISBN: 963-9182-52-4 kötött: 1860 Ft 

Kuszálik Péter: Viszem a balhét. Csík-
szereda, Pro-Print. 
ISBN: 973-9311-88-1 fûzött: 1456 Ft 

Kuzmina Jekatyerina – Tamás Péter –
Tóth Bertalan: Programozzunk C++
Builder rendszerben!. a Borland C++
Builder 5 alapján. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-265-5 fûzött: 5900 Ft 

L
Lajkó István: Halászati alapismeretek.

Agroinform K. és Ny. 
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ISBN: 963-502-694-3 fûzött: 1456 Ft 
Lajkó István – Tasnádi Róbert: A tógaz-

dasági haltenyésztés alapjai. Agroin-
form K. és Ny. 
ISBN: 963-502-749-4 fûzött: 1512 Ft 

Lángh Júlia: Vissza Afrikába. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2278-X kötött: 1890 Ft 

Láng Miklós: Legénylakás Caracasban.
Kisregény. Uránusz. 
ISBN: 963-9304-49-2 fûzött: 1867 p. 

László József: Hangkártya programo-
zása PASCAL és Assembly nyelven.
Bôv., átd. kiad. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-197-7 fûzött: 2900 Ft 

László József: Mindenkinek az Internet-
rôl. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-239-6 fûzött: 1999 Ft 

Lázár A. Péter – Varga György: Angol –
magyar kéziszótár. 2. kiad., Aquila.
(SzóTér könyvek) 
ISBN: 963-679-125-2 kötött: 3980 Ft 

Lénard Sándor: Völgy a világ végén.
Magvetô. 
ISBN: 963-14-2297-6 kötött: 1690 Ft 

Lenkovics Barnabás: Polgári jogi alapok.
Rejtjel. 
fûzött: 2200 Ft 

León, Fray Luis de: Poesías. Eötvös J.
Kvk. (Eötvös klasszikusok) 
ISBN: 963-9316-41-5 fûzött: 1120 Ft 

Lessing, Gotthold Ephraim: Minna von
Barnhelm avagy A katonaszerencse.
[Budapest], Nap Kiadó (Budapest),
2002. 
ISBN: 963-9402-11-7 kötött: 1900 Ft 

Lévayné Lakner Mária: Excel táblázatke-
zelô a gyakorlatban. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-228-0 fûzött: 1200 Ft 

Lin, Jami: Feng shui illatok. A test, a lélek,
az otthon és az élet egyensúlya illatok-
kal.Édesvíz. 
ISBN: 963-528-582-5 kötött: 1890 Ft 

Lin Yü-tang: Méz és bors. Filum. 
ISBN: 963-9351-17-2 kötött: 2490 Ft 

Liszkai József: A szlovákiai magyarok
néprajza. Osiris: Lilium Aurum. (Osiris
tankönyvek) 
ISBN: 963-389-193-0 kötött: 4200 Ft 

Lomnici Zoltán: Az alapítványok és a
közalapítványok. az alapítványok nyil-
vántartásba vétele, a közalapítványok
mûködése, az alapítványok gazdálko-
dása, adózása. 3. átd., bôv. kiad. Buda-
pest, HVG-ORAC, 2002. 
ISBN: 963-9404-17-9 fûzött: 3808 Ft 

Lôwey Lilla: Erdély. PéterPál K. 
ISBN: 963-86008-6-1 kötött: 6900 Ft 

Lucza Béla: Alternatív gyógyászat.
Egészséges életmód: elméletek, ta-
pasztalatok, terápiák, öngyógyítás. Kor-
nétás. 
ISBN: 963-9353-20-5 fûzött: 1500 Ft 

M
Maalouf, Amin: A keresztes háborúk arab

szemmel. Európa. 
ISBN: 963-07-7140-3 fûzött: 1900 Ft 

Madarassy Anikó: Természetvédelem,
környezetgazdálkodás. Agroinform.
(Környezetgazdák kiskönyvtára) 
ISBN: 963-502-757-5 fûzött: 980 Ft 

Maderspach Livius: Maderspach Ká-
rolyné tragédiája és adatok Ruszkabá-
nya történetéhez. Bába. 
ISBN: 963-9347-67-1 fûzött: 595 Ft 

Magyar badar. 300 limerik. Európa. 
ISBN: 963-07-7169-1 kötött: 2500 Ft 

Magyarország képekben [elektronikus
dok.]. Magyarország turisztikai látvá-
nyosságait bemutató CD, közel 700
képpel és rövidleírással. Interaktív mul-
timédia [s.n.] 
Mûanyag tokban: 3571 Ft 

Magyar szólások és közmondások kézi-
könyve. [A-Z-ig]. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-42-0 kötött: 2900 Ft 

Magyar zenei helynevek. [Helynévszótár
és kronológia]. Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-50-1 kötött: 2500 Ft 

Makai Sándor: Komádi története és nép-
élete. Magyar Téka. 
ISBN: 963-00-7478-8 fûzött: 1680 Ft 

Mályusz Elemér: Magyarország története
a felvilágosodás korában. Budapest,
Osiris, 2002. (Millenniumi magyar törté-
nelem. Historikusok) 
ISBN: 963-389-125-6 kötött: 3480 ft 

Mándoky Kongur István: Amu-darja szé-

les vize. Válogatás a török népek folk-
lórjából Mándoky Kongur István fordítá-
sában. Barbaricum Kvmûhely. 
ISBN: 963-9145-23-8 fûzött: 1000 Ft 

Márai Sándor: Összegyûjtött versek. He-
likon. 
ISBN: 963-208-763-1 kötött: 1800 Ft 

Marsi Gyula: Túl a szivárványon. Szeged,
Bába, 2002. (Tisza hangja) 
ISBN: 963-9347-45-0 fûzött: 870 Ft 

Mayer, Joachim: Balkon- és dézsás nö-
vények. Holló. 
ISBN: 963-9388-42-0 kötött: 2680 Ft 

McSkimming, Geoffrey: Cairo Jim és a
Szfinx titokzatos sírkamrája. Történet a
kiszámíthatatlan fordulatokról. [Debre-
cen], Gold Book, [2002]. 
ISBN: 963-9437-05-0 fûzött: 999 Ft 

Megkívántatik a rectorban, hogy légyen
kevélység nélkül való.... A Sárospataki
Református Kollégium partikulái, 1773–
1826. Sárospataki Ref. Koll. Tud. Gyûjt.
(Acta Patakina 9.) 
ISBN: 963-00-9483-5 fûzött: 1166 Ft 

Méliusz József: Cédulák. Egyszemélyes
kávéház. Pont. 
ISBN: 963-9312-46-0 fûzött: 1600 Ft 

Mexikó rövid története. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-44-X fûzött: 1120 Ft 

Mindell, Earl: Gyógyfüvek bibliája. Glória. 
ISBN: 963-7495-77-0 fûzött: 1490 Ft 

Minuchin, Patricia – Colapinto, Jorge –
Minuchin, Salvador: Krízisrôl krízisre. A
szegény családok segítése. Animula.
(Szociális szakmai gyûjtemény 1.) 
ISBN: 963-9410-19-5 fûzött: 2200 Ft 

Mit kell tudni?: a PC-rôl az OKJ és ECDL
vizsgákhoz: a PC-k hardver, szoftver és
üzemeltetési kérdéseirôl. 4. vált. után-
ny., ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-189-6 fûzött: 1497 

Mit kell tudni?: a PC-rôl az OKJ és ECDL
vizsgákhoz: példatár. 2. kiad., Compu-
terBooks. 
ISBN: 963-618-255-8 fûzött: 2990 Ft 

Molnár Judit: Német fordítástechnika.
Megoldásokkal. Holnap. (Osiris nyelv-
vizsgakönyvek) 
ISBN: 963-346-500-1 fûzött: 1790 Ft 

Molnár László: Az Ôrség kapuja. FATI-
MOL Bt. 
fûzött: 2000 Ft 

Montágh Imre – Bittera Tiborné: Gyer-
mekszínjátszók beszédnevelô könyve.
Logopédia K. 
ISBN: 963-85186-9-3 fûzött: 611 Ft 

Moór Ágnes: Középiskolai fizikapéldatár.
11. kiad. Cser K. 
ISBN: 963-9327-96-4 kötött: 1100 Ft 

Móricz Zsigmond: Úri muri. Akkord. (Ta-
lentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-074-9 fûzött: 598 Ft 

Moulding, Peter: PHP haladóknak: fe-
kete könyv. Perfact-Pro. 
ISBN: 963-0095-58-0 fûzött: 7980 Ft 

Mózes Teréz: Érzelmes etnográfia. A nép-
rajzkutató jegyzetfüzetébôl. Literator. 
ISBN: 973-9360-29-7 fûzött: 1680 Ft 

Müller Éva: Titkárnô ABC. Szaktudás K. 
ISBN: 963-86170-4-7 kötött: 2190 Ft 

Mungeam, Frank: Kispapakönyv. Készül-
jünk együtt a szülésre! Édesvíz. 
ISBN: 963-528-581-7 fûzött: 1590 Ft 

N
Nagy Gábor: Nem is tudom.... Mûemlék-

védelmi és más írások. Hungarovox. 
ISBN: 963-9292-42-7 fûzött: 990 Ft 

Nagy Sári Attila: Horgas idô. Littera Nova. 
ISBN: 963-9212-43-1 fûzött: 900 Ft 

Nagy Zoltán – Arruda, Marcelo Leme de:
Brazília futballtörténete. Stadion. 
ISBN: 963-00-9672-2 fûzött: 2240 Ft 

Nánay István: Ruszt. Új Mandátum. 
ISBN: 963-9336-64-5 fûzött: 1800 Ft 

Natura iuris. Természetjogtan, jogpoziti-
vizmus, magyar jogelmélet: a Miskolci
Egyetem és a Miskolci Akadémiai Bi-
zottság által 2001. október 5–6-án ren-
dezett konferencia anyaga. Bíbor K.
(Prudentia iuris: a Miskolci Eygetem
Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszé-
kének kiadványsorozata 17.) 
ISBN: 963-9103-76-4 fûzött: 2250 Ft 

Nee, Watchman: Hirdesd az igét! Evan-
géliumi K. 
ISBN: 963-9209-93-7 fûzött: 900 Ft 

Nemere István: Borzalom. W. Stoker. 

ISBN: 963-85925-6-7 fûzött: 850 Ft 
Nemeskürty István: A mozgókép vará-

zsa. Szabad Tér. (Nemeskürty István
összes mûve 4.) 
ISBN: 963-9201-16-2 bôr: 2700 Ft 

Németh Anikó: Angol nyelvtan: alapfok.
[Könnyen, gyorsan angolul!] Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-00-5 fûzött: 798 Ft 

Németh Anikó: Angol nyelvtan: felsôfok.
[Könnyen, gyorsan angolul!] Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-02-1 fûzött: 950 Ft 

Németh Anikó: Angol nyelvtan: középfok.
[Könnyen, gyorsan angolul!] Könyvmí-
ves Kvk. 
ISBN: 963-9262-01-3 fûzött: 850 Ft 

Németh Erzsébet – Pintye Mária, S.:
Mozdul a szó.... Súlyosan akadályozott
beszédfejlôdésû gyerekek korai integra-
tív fejlesztése. Logopédia K. 
fûzött: 1285 Ft 

Német nyelvtan: alapfok. Könyvmíves
Kvk. (Bestseller sorozat) 
ISBN: 963-9262-17-X fûzött: 698 Ft 

Német nyelvtan: felsôfok. Könyvmíves
Kvk. (Bestseller sorozat) 
ISBN: 963-9262-19-6 fûzött: 850 Ft 

Német nyelvtan: középfok. Könyvmíves
Kvk. (Bestseller sorozat) 
ISBN: 963-9262-18-8 fûzött: 750 Ft 

Nicholson, William: A nagymester foglyai.
Geopen. 
ISBN: 963-9093-51-3 kötött: 2290 Ft 

Nicolaus de Cusa: Az együgyû ember és
a bölcsesség. Farkas L. I. 
ISBN: 963-7310-94-0 fûzött: 1680 Ft 

Norfolk, Lawrence: Vadkan képében. Bu-
dapest, Athenaeum 2000, cop. 2002. 
ISBN: 963-9261-80-7 kötött: 2990 Ft 

Növényorvosi (permetezési) tanácsok.
Szaktudás K. 
ISBN: 963-86170-9-8 fûzött: 2480 Ft 

Ny
Nyakas Miklós: A hajdúvárosok a magyar

diétán, 1792–1848. Hajdúsági Múz.
(Studia Oppodorum Haidonicalium 8.) 
ISBN: 963-00-9620-X fûzött: 4166 Ft 

O
O'Connor, Flannery: Alig akad ma jó em-

ber. 10 novella. Kráter Mûhely Egyes.
(Kráter klasszikusok 5.) 
ISBN: 963-9195-69-3 fûzött: 860 Ft 

Oláh-István László: Riportok a turizmus-
ról II. avagy Nyitott ablak a szexturizmus
forgószínpadára. Bába. (Tisza hangja) 
ISBN: 963-9347-62-0 fûzött: 870 Ft 

Orbán János Dénes: Anna egy pesti bár-
ban. Versek 1993–1999. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-618-3 kötött: 1750 Ft 

Ott, Dieter: Az ördöngös Caprioli. 3. kiad.
Móra. (Delfin 2000) 
ISBN: 963-11-7680-0 fûzött: 950 Ft 

Ozsváth Miklós: QuarkXPress 4.0.
PC/Macintosh változat. Computer-
Books.
ISBN: 963-618-183-7 fûzött: 2340 Ft 

Ö
Örkény István: Azt meséld el, Pista. Ör-

kény István az életérôl. Palatinus. 
ISBN: 963-9380-60-1 1600 Ft 

P
Paneth Gábor: Kriminálpszichiátriai váz-

latok. Animula. 
ISBN: 963-9410-18-7 fûzött: 1450 Ft 

Pannyatti, Puggala: Buddhista karaktero-
lógia. Farkas L. I. 
ISBN: 375-7533-00-3 fûzött: 1680 Ft 

Pappné Gazdag Zsuzsanna: A tornabot.
Tartásjavító, izomerôsítô és nyújtó, va-
lamint mozgásügyességet fejlesztô
gyakorlatok óvodások és általános isko-
lások számára. Flaccus: Szerzô. 
ISBN: 963-9412-09-0 fûzött: 550 Ft 

Papp Z. Attila: Sétanyomatok. Szocio-
esszék. Csíkszereda, Pro-Print. 
ISBN: 973-9311-79-2 fûzött: 1300 Ft 

Parlament, pártok, választások a Hor-
thy-kori Magyarországon. 1. köt.Tudó-
sok, írók, publicisták. Rejtjel. (Rejtjel po-
litológiai könyvek 11.) 
ISBN: 963-9149-63-2 fûzött: 3980 Ft 

Patik László: Apás szülés és egyéb vi-

szontagságaim hiteles története. Print-
X. 
ISBN: 963-00-9520-3 kötött: 1500 Ft 

Peer Krisztián: Hoztam valakit magam-
mal. Versek. Palatinus. 
ISBN: 963-9380-63-6 kötött: 1600 Ft 

Pehle, Tobias: Homlokzatok felújítása.
Cser K. (Csináld magad) 
ISBN: 963-9327-98-0 fûzött: 1698 Ft 

Peters, Benedikt: A Prédikátor könyve. A
héber irodalom rejtélyes könyve. Evan-
géliumi K. 
ISBN: 963-9209-98-8 fûzött: 900 Ft 

Petôcz András: Majdnem minden. Össze-
gyûjtött és új versek, 1984–2002. Ister. 
ISBN: 963-9243-56-6 kötött: 2900 Ft 

Petôfi Sándor: A helység kalapácsa. Ak-
kord. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-082-X fûzött: 398 Ft 

Pinker, Steven: Hogyan mûködik az el-
me. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-231-7 kötött: 4200 Ft 

Pintér Károly: Horgászati alapismeretek.
Agroinform K. és Ny. 
ISBN: 963-502-724-9 fûzött: 500 Ft 

Pintér Miklós: AutoCad 2000. Magyar és
angol nyelvû verzió. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-220-5 fûzött: 2990 Ft 

Pluhár Emese: Internet kisszótár. Kos-
suth. 
ISBN: 963-09-4275-5 fûzött: 990 Ft 

Polónyi István: Az oktatás gazdaságtana.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-149-3 kötött: 3500 Ft 

Poós Zoltán: Milyen mezben, milyen me-
zôn. Versek, 1999–2001. Palatinus. 
ISBN: 963-9380-57-1 fûzött: 1400 Ft 

Pósa Ferenc: Földi boldogság avagy A
gyógyulás útjának elsô lépései. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-95-1 kötött: 1690 Ft 

Pradel, Jean-Louis: A jelenkor mûvésze-
te. Helikon: Larousse. (Mûvészettörté-
neti szabadegyetem) 
ISBN: 963-208-711-9 fûzött: 2280 Ft 

Programozási feladatok és algoritmu-
sok TURBO PASCAL nyelven. 6. kiad.-
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-268-X fûzött: 2499 Ft 

Programozzunk DELPHI rendszerben!
Tankönyv és elektronikus példatár:
Borland Delphi 5 alapján. 2. kiad., Com-
puterBooks. 
ISBN: 963-618-244-2 fûzött: 2999 Ft 

Programozzunk TURBO PASCAL nyel-
ven! 5.0, 5.5, 6.0, 7.0: objektum-orien-
tált programozás. 4. bôv., átdolg. kiad.
vált. utánny. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-223-X fûzött: 2400 Ft 

Pszichoterapeuta kiskáté, 2001. Psy-
choeducatio. 
ISBN: 963-9410-06-3 fûzött: 1100 Ft 

Pullman, Philip: Árny északon. Geopen. 
ISBN: 963-9093-49-1 kötött: 1890 Ft 

Q
Quick, Amanda: A zöld kristály. 2. kiad.,

Maecenas Kvk. 
ISBN: 963-9025-01-1 fûzött: 725 Ft 

Quick, Amanda: Emésztô tûz. 2. kiad.,
Maecenas Kvk. 
ISBN: 963-203-040-0 fûzött: 725 Ft 

R
Radnai Gáborné: Koldusszív. Radnai K. 

ISBN: 963-00-9385-5 fûzött: 998 Ft 
Rakonczay Zoltán: Természetvédelem.

2. utánny., Mezôgazd. Szaktudás K.,
ISBN: 963-356-225-2 fûzött: 2480 Ft 

Rakvács József: Kézikönyv az új lakás-
törvény, a helyiségbérleti jogviszony ma-
gyarázatához. Lakások, irodák, üzletek
bérleti- és tulajdonjogi szabályozása: a
végrehajtás új rendelkezései: szerzô-
désminták. 3. bôv. kiad. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-24-1 fûzött: 4480 Ft 

Rapcsák János – Heil Péter: PHARE-ké-
zikönyv. Érdeklôdôknek, kezdôknek és
haladóknak. Osiris. (Magyarország az
Európai Unióban: zsebkönyvek) 
ISBN: 963-379-925-X fûzött: 1480 Ft 

Rasker, Maya: Tartózkodási helye isme-
retlen. Noran. 
ISBN: 963-9356-42-5 kötött: 2000 Ft 

Recipe. Magyar orvosírók és képzômûvé-
szek köre: XXV. jubileumi antológia:
2001.Magyar Téka. 
ISBN: 963-00-6638-6 fûzött: 2240 Ft 



Reed, David: Terméskô. Járdák, lépcsôk,
kerítések, virágos falak. Cser K. 
ISBN: 963-9327-77-8 kötött: 2998 Ft 

Regele György: Linux az iskolában. APC-
Stúdió. 
ISBN: 963-9135-56-9 fûzött: 933 Ft 

Rentsch, Piroska: A világ végén. Agroin-
form K. és Ny. 
ISBN: 963-502-741-9 fûzött: 1250 Ft 

Riegler, Josef – Moser, Anton: Ökoszoci-
ális piacgazdaság. Agroinform. (Kör-
nyezetgazdák kiskönyvtára) 
ISBN: 963-502-753-2 fûzött: 980 Ft 

Ritka madár. [Békéscsabai irodalmi anto-
lógia]. Magyar Téka. 
ISBN: 963-00-3389-5 fûzött: 560 Ft 

Ros, Martin: A Harmadik Birodalom sa-
káljai. Kollaboránsok tündöklése és bu-
kása, 1944–1945. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-603-5 kötött: 1988 Ft 

Rossi, Tiziano: Gente di corsa. Noran. 
ISBN: 963-9356-34-4 fûzött: 1400 Ft 

Rudnai Péterné: A NetWare 4.11 az Intra-
net Ware hálózati operációs rendszere.
felhasználóknak és rendszeradminiszt-
rátoroknak. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-175-6 fûzött: 2576 Ft 

Rushton, Rosie: Gôzöm sincs, mihez
kezdjek? Ciceró Kvk. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-359-8 fûzött: 1290 Ft 

Rushton, Rosie: Ne cirkuszolj, anyu!. Vált.
utánny. Ciceró Kvk. (Tök jó könyvek) 
ISBN: 963-539-190-0 fûzött: 1290 Ft 

S
Sajtos ételek. Anno. 

ISBN: 963-375-108-X fûzött: 475 Ft 
Sánta Gábor: Portéka. Irodalmi tanulmá-

nyok. Pécs, Pro Pannonia, [2002].
(Pannónia könyvek) 
ISBN: 963-9079-83-9 kötött: 1790 Ft 

Sáráné Lukátsy Sarolta: Kultúra alulné-
zetben. Könyvtárostanárok vallomásai.
Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató In-
tézet (Székesfehérvár): Könyvtáros Ta-
nárok Egy. 
ISBN: 963-00-9453-3 fûzött: 1650 Ft 

Sartre, Jean-Paul: Elmélkedések a zsidó-
kérdésrôl. Göncöl. 
ISBN: 963-9183-32-6 kötött: 1690 Ft 

Sarusi Mihály: Csavargó ének. Válogatott
költemények, 1965–2000. Magyar Téka. 
ISBN: 963-00-8062-6 fûzött: 885 Ft 

Satta Centanin, Antonello: Én örök sze-
relmem. Bastei Budapest.
ISBN: 963-296-533-7 kötött: 2100 Ft 

Schepers, Guy – König, Claudia: Családi
videotréning. A családok segítésének új
módszere. Animula. 
ISBN: 963-9410-17-9 fûzött: 1300 Ft 

Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat
és képzet. Osiris. (Sapientia humana) 
ISBN: 963-389-215-5 kötött: 3800 Ft 

Schrenk, Hans-Jörg: Az értelmes ló. Ho-
gyan látják a lovak a világot, egymást és
az embert. Noran. 
ISBN: 963-9356-50-6 fûzött: 1000 Ft 

Schultz Tihamér: Küzdelem a rák ellen.
Sugárzások, vegyszerek, vírusok rák-
keltô hatásai, és az ellenük való véde-
kezés. Schultz T. 
ISBN: 963-550-295-8 fûzött: 1866 Ft 

Shadowrun. 3. kiad. Beholder. 
ISBN: 963-9399-10-8 kötött: 4498 Ft 

Shark, Peter: A hely szelleme. Pallas An-
tikvárium. 
ISBN: 963-91177-3-0 fûzött: 890 Ft 

Shaw, Antony: A II. világháború napról
napra. Hajja. (20. századi hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-41-X kötött: 3500 Ft 

Sheldon, Sidney: Az idô homokja. 3. kiad.
I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-227-5 fûzött: 1200 Ft 

Sike Sándor – Varga László: Szoftver-
technológia és UML. [Budapest], ELTE
Eötvös K., cop. 2001. 
ISBN: 963-463-477-X kötött: 3500 Ft 

Simon Ottó: Úton. Válogatott és versek.
Argumentum. 
ISBN: 963-446-200-6 fûzött: 980 Ft 

Skinner, Richard: Mata Hari. Regény. Ti-
ara. 
ISBN: 963-86256-0-0 kötött: 1792 Ft 

Smith, Nyx: Elsötétedés. Beholder. (Árny-
vadász) 
ISBN: 963-9399-11-6 fûzött: 1098 Ft 

Smith, Zadie: Fehér fogak. Európa. 
ISBN: 963-07-7131-4 kötött: 1900 Ft 

Sólem Aléhem: Énekek éneke. Buda-
pest, Tercium, 2002. 
ISBN: 963-8453-567 kötött: 1370 Ft 

Springman, Nicholas – Chapman, Jane:
A mi lakásunk. átalakítási, felújítási ké-
zikönyv: lakberendezés, festés, burko-
lás, kárpitozás, függönyvarrás. Cser K. 
ISBN: 963-9327-86-7 kötött: 5990 Ft 

Stolnicki Gyula: SQL kézikönyv. SQL92
és IBM DB2, DB2/2, SQL/DS, INFOR-
MIX, INGRES, MS SQL Server, Novell
XQL, Oracle, Sybase. utánny. Compu-
terBooks. 
ISBN: 963-618-257-4 fûzött: 2100 Ft 

Streib, Sally: Kincsek a tengernél. Advent. 
ISBN: 963-9122-71-8 fûzött: 690 Ft 

Studia cartologica. ELTE Eötvös K. 
ISBN: 963-463-540-7 fûzött: 1000 Ft 

Summ, Ursula: Tökéletes étrenddel a
karcsúságért. [Lefogyni és karcsúnak
maradni]. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-571-3 kötött: 2350 Ft 

Sz
Szabó Károly: Ej-ej, Jusztícia....: kecál-

xungli tragikomédiák: politika fürdôruhá-
ban: rám üt-e más gyereke? Szerzô. 
ISBN: 963-440-826-5 fûzött: 1500 Ft 

Szabó Lôrinc: Kicsi vagyok én. General
Press. 
ISBN: 963-9282-93-6 kötött: 1300 Ft 

Szabó Lôrinc: Szabó Lôrinc válogatott
versei. A költô versmagyarázataival.
Holnap. 
ISBN: 963-346-496-X kötött: 1200 Ft 

Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának.
Európa. 
ISBN: 963-07-7141-1 kötött: 1600 Ft 

Szeberényi Tamás: Hát ilyen az élet. Hu-
moros önéletrajzi karcolatok. Magyar
Téka. 
ISBN: 963-00-6735-8 fûzött: 1119 Ft 

Szécsi Margit: Szécsi Margit válogatott
versei. Holnap. 
ISBN: 963-346-503-6 kötött: 1200 Ft 

Székely György: Fizika példatár. Ennyit
kell(ene) tudnod. 
ISBN: 963-545-239-X fûzött: 1590 Ft 

Szekfû Gyula: Nép, nemzet, állam. Válo-
gatott tanulmányok. Osiris. (Millenniumi
magyar történelem. Historikusok) 
ISBN: 963-379-919-8 kötött: 3800 Ft 

Szentgyörgyi Zoltán: Tér- és helyzetér-
zékelést fejlesztô gyakorlatok. Óvodás-
és kisiskoláskorú gyermekek részére:
gyakorlatgyûjtemény. Flaccus. 
ISBN: 963-9412-05-8 fûzött: 690 Ft 

Szentjóbi Szabó László: Szentjóbi Szabó
László összes költeményei. Balassi.
(Régi magyar költôk tára XVIII. század 6.) 
ISBN: 963-506-437-3 fûzött: 2300 Ft 

Szentkuthy Miklós: Barokk Róbert. re-
gény, 1927. 2. jav. kiad., Magvetô. 
ISBN: 963-14-2263-1 kötött: 2290 Ft 

Szerdahelyi Szabolcs: Hiányzó cölöpök.
ami Horn Gyula életrajzából kimaradt.
[Budapest], Kairosz, cop. 2002. 
ISBN: 963-9406-45-7 fûzött: 2300 Ft 

T
Tábori Zoltán: CQD. Szatirikus utópia.

Argumentum. 
ISBN: 963-446-199-9 fûzött: 1600 Ft 

Tabucchi, Antonio: Fonák játék. Noran. 
ISBN: 963-9356-06-9 kötött: 1800 Ft 

Taníts meg engem! Fejlesztô program lo-
gopédiai óvodák számára. Logopédia
K.
ISBN: 963-85186-8-5 fûzött: 1523 Ft 

Terepen mozgó jármûvek. Szaktudás K. 
ISBN: 963-9422-01-0 kötött: 4490 Ft 

Timár György: Este a hegyen. Válogatott
és új versek. Fekete Sas. 
ISBN: 963-9352-26-8 fûzött: 1568 Ft 

Tôke Péter: A maffia helytartója. 4. átd. ki-
ad. (Eastern-bestseller könyvek) 
ISBN: 963-202-031-6 kötött: 1598 Ft 

Tôke Péter: Budai milliárdosok. 8. átd. ki-
ad. (Eastern-bestseller könyvek) 
ISBN: 963-202-030-8 kötött: 1598 Ft 

Tôke Péter Miklós: Veszélyes szafári. 2.
kiad. Móra. (Delfin 2000) 
ISBN: 963-11-7632-0 fûzött: 890 Ft 

Tolstoj, Lev Nikolaevic: Háború és béke.
regény. (1.) Urbis. 
ISBN: 963-9291-23-4 kötött: 

Tolstoj, Lev Nikolaevic: Háború és béke.

Regény. (2.) Urbis. 
ISBN: 963-9291-24-2 kötött: 

Tolstoj, Lev Nikolaevic: Háború és béke.
Regény. (3.) Urbis. 
ISBN: 963-9291-25-0 kötött: 

Törô István: Az Elnök imája. Elbeszélé-
sek. Petit. 
ISBN: 963-85201-9-1 kötött: 1867 Ft 

Tóth Béla: Kutyák, birkák, szamarak. Ló-
legendák. Bába. 
ISBN: 963-9347-48-5 fûzött: 870 Ft 

Tóth Sándor László: A fafeldolgozás
1945 után. Fejezetek a fa- és bútoripar
történetébôl 1945-tôl az ezredfordulóig
Magyarországon. Agroinform K. és Ny.
ISBN: 963-502-737-0 fûzött: 4592 Ft 

Tournier, Michel: A Rémkirály. Lazi K. 
ISBN: 963-9416-01-0 kötött: 1890 Ft 

Tudod-e a választ?: Európa. 180 kérdés
és felelet. 3. kiad. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda) 
ISBN: 963-9182-80-X [hibás ISBN 963-9182-50-
8] fûzött: 690 Ft 

Tudod-e a választ?: indiánok. 180 kérdés
és felelet. Tessloff és Babilon. (Mi mi-
csoda) 
ISBN: 963-9182-83-4 fûzött: 690 Ft 

Ú
Új élet, új stílus. Középkori olasz költôk

mûvei Baranyi Ferenc fordításában.
Kétnyelvû kiad. Eötvös J. Kvk. (Eötvös
klasszikusok 51.) 
ISBN: 963-9316-39-3 fûzött: 1456 Ft 

Új szabálysértési jogszabályok, magya-
rázatokkal. (1. köt.) 2. átd. kiad. Buda-
pest, HVG-ORAC, 2002. 
ISBN: 963-9404-15-2 fûzött: 

Új szabálysértési jogszabályok, magya-
rázatokkal. (2. köt.) 2. átd. kiad. Buda-
pest, HVG-ORAC, 2002. 
ISBN: 963-9404-16-0 fûzött: 

V
Vajda Kornél: Schütz Antal. OPKM. (Tu-

dós tanárok, tanár tudósok) 
ISBN: 963-9315-30-3 fûzött: 500 Ft 

Vajó Sándor: Pedofíliák. Totem. 
ISBN: 963-590-177-1 fûzött: 1500 Ft 

Varga Dániel: elégiák: szürke és ragyo-
gás. Fekete Sas. 
ISBN: 963-9352-27-6 fûzött: 672 Ft 

Varga Domokos: Európa születése. Eu-
rópa a IV–XIII. században. Hét Krajcár.
(Varga Domokos válogatott mûvei) 
ISBN: 963-8250-74-7 fûzött: 1380 Ft 

Varga Domokos: Ritkaszép magyar nép-
mesék. Hét Krajcár. (Varga Domokos
válogatott mûvei) 
ISBN: 963-8250-73-9 fûzött: 1380 Ft 

Varga György – Lázár A. Péter: Magyar –
angol kéziszótár. 2. kiad. Aquila. (Szó-
Tér könyvek) 
ISBN: 963-679-126-0 kötött: 3980 Ft 

Varga László: Ásványok világa [Elektroni-
kus dok.]. 1. Interaktív multimédia. Tu-
dás 2000 K.
Mûanyag tokban: 5900 Ft 

Vassalli, Sebastiano: A látomás. Bastei
Budapest. 
ISBN: 963-296-522-1 kötött: 2400 Ft 

Vass Ildikó, H. – Horváth Dániel: Papír-
hajtogatás. Változatok egy alapformára.
Cser K. (Színes ötletek 2002/42.) 
ISBN: 963-9327-97-2 fûzött: 598 Ft 

Vasy Géza: A kilencek. Az Elérhetetlen
föld alkotói. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-61-5 fûzött: 1904 Ft 

Verebélyi Kincsô: Korok és stílusok a ma-
gyar népmûvészetben. Osiris. 
ISBN: 963-389-194-9 kötött: 2480 Ft 

Veress Miklós: Éjszaka gyûrött atlaszon.
Válogatott versek. Kortárs. 
ISBN: 963-9297-47-X fûzött: 1700 Ft 

Verne, Jules: Három orosz és három an-
gol kalandjai. Unikornis. (Jules Verne
összes mûvei 55.) 
ISBN: 963-427-308-4 963-427-455-2 kötött: 3300
Ft 

Verne, Jules: Martín Paz és más elbeszé-
lések. Unikornis. (Jules Verne összes
mûvei 54.) 
ISBN: 963-427-446-3 kötött: 3300 Ft 

Versek a Tiszáról. Tisza-antológia
2001–2001: klasszikusok, kortársak al-
kotásaiból és az országos költôi pályá-
zaton értékelt és díjazott alkotásokból.

Raszter. 
ISBN: 963-8013-19-2 fûzött: 1667 Ft 

Vincze László: Geolexikon 4.2 [Elektroni-
kus dok.]. Földtani adatbázis. Szöveg
és képek. Fókusz K. 
Mûanyag tokban: 7840 Ft 

Virágminták. Cser K. (Színes ötletek:
mintaívek 1.) 
ISBN: 963-9445-00-2 fûzött: 298 Ft 

Viselkedésökológia. Modern irányzatok.
Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-214-7 kötött: 3280 Ft 

Vitetnek ítélôszékre... Az 1674-es gálya-
rabper jegyzôkönyve. Kalligram. 
ISBN: 80-7149-432-1 kötött: 3990 Ft 

Vocke, Gabriele: A legszebb szoba-, bal-
kon- és terasznövények. Színes képek-
kel, praktikus ötletekkel és ápolási tud-
nivalókkal. Cser K. 
ISBN: 963-9327-90-5 kötött: 4998 Ft 

Vogel Sándor: Európai kisebbségvéde-
lem, erdélyi nemzetiségpolitikák. Csík-
szereda, Pro-Print. (Múltunk könyvek) 
ISBN: 973-9311-76-8 kötött: 2016 Ft 

Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog.
Dialóg Campus. (Dialóg Campus szak-
könyvek) 
ISBN: 963-9310-49-2 fûzött: 2980 Ft 

W
Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika.

Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-046-8 kötött: 2680 Ft 

Wass Albert: Farkasverem. Mentor.
(Wass Albert életmû-sorozat) 
ISBN: 973-599-024-5 fûzött: 1280 Ft 

Wass Albert: Válogatott magyar mondák
és népmesék. Kráter. (Wass Albert élet-
mûve 19.) 
ISBN: 963-9195-76-6 fûzött: 1380 Ft 

Wass Albert: Válogatott magyar mondák
és népmesék. Kráter. (Wass Albert élet-
mûve 19.) 
ISBN: 963-9195-77-4 kötött: 1880 Ft 

Webster, Richard: 101 feng shui tipp a la-
kásban. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-506-X fûzött: 1250 Ft 

Weöres Sándor: Octopus avagy Szent
György és a sárkány históriája. Tragiko-
média [öt felvonásban] két részben. Ba-
lassi: Katona J. Színház Alapítvány. 
ISBN: 963-506-385-7 fûzött: 950 Ft 

White, Ellen Gould: Apostolok története.
4. kiad. Advent. 
ISBN: 963-9122-78-5 fûzött: 1790 Ft 

Wilson, Hilary: Egyiptomi asszony. Egy
nô életének egy éve II. Ramszesz ural-
kodása alatt. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-04-2 kötött: 1980 Ft 

Windows98 felhasználóknak + Micro-
soft Plus! Magyar nyelvû változat.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-213-2 fûzött: 3395 Ft 

Zalatnay Edith: Asztali bábszínház. Cser
K. (Színes ötletek 2002/43.) 
ISBN: 963-9327-91-3 fûzött: 598 Ft 

Zatykó Lajos – Zatykóné Draskóczy Er-
zsébet: Nagy öröm a kiskert! Black &
White K. 
ISBN: 963-9125-75-X fûzött: 625 Ft 

Závada Pál: Milota. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2279-8 kötött: 2990 Ft 

Zeidler Miklós: A magyar irredenta kul-
tusz a két világháború között. Teleki L.
Alapítvány. (Regio könyvek) 
ISBN: 963-85774-3-6 fûzött: 1200 Ft 

Zettnersan, Chian: A Tao numerológiája.
Sors és boldogság, egészség és siker a
mágikus Lo Shu négyszögben: a teljes
értelmezési rendszer. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-49-8 fûzött: 1700 Ft 

Zhuang-zi: Csuang Ce bölcsessége. Far-
kas L. I. 
ISBN: 963-85223-4-8 fûzött: 1780 Ft 

Zub, Gleb: Kovácsoltvas-mûvesség.
Cser K. 
ISBN: 963-9327-94-8 kötött: 3498 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rendsze-
re alapján készült. A felsorolt könyveket
a Könyvtárellátó már felajánlotta meg-
vásárlásra a könyvtáraknak, ill. meg-
rendelhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).
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ajánlatából:

Rudolf és Ursula Hoberg
Duden: Német nyelvtan
2990 Ft

Környezet- és természetvédelmi lexikon
Második, javított és bôvített kiadás
Fôszerkesztô: Láng István
14 900 Ft

Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál
Német – magyar kéziszótár
7600 Ft

Koltay-Kastner Jenô – Juhász Zsuzsanna 
Magyar – olasz szótár
Második kiadás
8900 Ft

Kocsány Piroska
Szöveg, szövegtípus, jelentés:
a mondás mint szövegtípus
1590 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ
www.akkrt.hu

E-mail: custservice@akkrt.hu

Jogi és Üzleti Kiadó Kft.
www.complex.hu

E-mail: complex@kjk-kerszov.hu

Soós János és szerzôi kollektívája 
Ingatlangazdaságtan 

CD melléklettel
6944 Ft

Büntetôjog
Általános rész 

Szerkesztô: Weiner A. Imre
5824 Ft

Balogh Olga – Dobay Péterné  
– Röschenthaler Mária 

Az illetéktörvény magyarázata
6496 Ft

Az európai integráció alapszerzôdései II.
Szerkesztô: Fazekas Judit

4032 Ft

Dr. Barinkai Zsuzsa – Herczog Mária
– Lovas Zsuzsanna – Neményi Eszter – Rónaszéki Katalin

Együtt vagy külön
Maradjunk együtt vagy váljunk el?

3920 Ft

Kereskedelmi partnereink mellett egyéni vásárlókat is várunk!

Az Akadémiai Kiadó és a KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. teljes választékán túl még számos 

más kiadó kiadványai is megvásárolhatók nálunk.

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93. Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–13 óráig.

Telefon: 388-7558, 437-2407, 437-2443. Fax: 437-2442. E-mail: wknagyker@kjk-kerszov.hu



Heinz G. Konsalik: Dr. Hipnózis
Új Orvosregények
344 oldal, kötve 1850 Ft
A hipnotizôr-orvos megmenti egy sérült frankfurti
bankár, Thomas C. Lindner életét. A hálás
pénzember Dél-Franciaországba invitálja az orvost,
akit lenyûgöz Lindner életstílusa – és csinos
felesége. Lindner számára csak egy szenvedély
létezik: a hatalom.  Ördögi terve egy hipnózis-
klinika létrehozása, amelyben menedzsereket és
gyárosokat kezelnek... A gyanútlan Bergmann
csaknem belesodródik az ügybe, hogy Maria –
akivel idôközben egymásba szeretnek – kedvére
tegyen. Aztán egyszer csak elôkerül egy végzetes
tartalmú boríték...  

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.
Nem csupán a Signora, a süllyedô város történetét
is megírtam..” A mû elsô megjelenésekor hosszú
hónapokig vezette a Der Spiegel slágerlistáját.

Családi Patika 2002
304 oldal, kötve 1400 Ft
1994 óta a Családi Patika kötetei jelentik a legbiz-
tosabb eligazodást a gyógyszerek világában. A vény
nélkül megvásárolható gyógyszereket ismertetô
könyv sikerére mi sem jellemzôbb, mint hogy eddig
közel nyolcvanezer példányban fogyott el. Az új
gyógyszerkalauz az elôzô kiadásokhoz hasonló
szerkezetben ismerteti a forgalomban lévô készít-
ményeket.

HAMAROSAN MEGJELENIK:
Gyárfás Endre: Édes Öcsém!
Mikes nénjének levelei
280  oldal, kötve 1700 Ft
A KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI ÚJDONSÁGA
A levélregény fôhôse egy nyugdíjas falusi tanárnô,
aki a magány óráit elûzendô elkezd „levelezni”
Mikes Kelemennel, mintha ô lenne az a fiktív
személy, akihez Mikes levelei íródtak. Rádöbben,
hogy sorsuk hasonlóan alakult, mindketten
számûzöttként élnek, Mikes Rodostóban, ô pedig
saját társadalmában. A levelekbôl egy mai vidéki
falu élete, gondjai bontakoznak ki. Fény derül a falu
lakosainak viszonyrendszerére, családi tragédiákra,
emberi sorsokra. Ezzel párhuzamosan a számûzött
Mikes és társai  életébe is bepillantást nyerhetünk.  

Bókay János: Bohémek és pillangók
Giacomo Puccini életregénye.
528  oldal, kötve 2400 Ft
„Távolról sem használtam ki regényemben – írta
könyve utószavában Bókay János – a regényíró
szabadságát. Az elsô, Puccini gyerekkorára vonatko-
zó résztôl eltekintve, regényes életrajzot írtam
inkább, mint valóságot képzelettel összekeverô
regényt… Puccini iránti szeretetem tiltotta, hogy az
írói hatás fokozása kedvéért bárhol is eltérjek a
legszigorúbb igazságtól.” 
Több évtized után újra kapható a nagy sikerû mû-
vészregény.

Újra kapható sikerkönyvek a HÁTTÉR KIADÓBAN
LÉLEK-KONTROLL SOROZAT

Berne: Emberi játszmák 998 Ft
Fromm: A szeretet mûvészete 898 Ft
Riemann: A szorongás alapformái 1200 Ft

EGYÉB KIADVÁNYOK

Hamsun: Éhség 1398 Ft
Kaesz: Ismerjük meg a bútorstílusokat 1998 Ft
Van Gogh válogatott levelei 1300 Ft
Schliemann: Életem, kalandjaim 1600 Ft
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A tízéves K.u.K. Kiadó ajánlata

K.u.K. Könyv- és Lapkiadó
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Minden Jézusról. Evangélium exegétáknak
Szerk. P. Gábor Mózes
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. 
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

M. Minucius Felix
Octavius
143 oldal, 1600 Ft
A mû a kereszténység apológiája, Minucius Felix dialógus formájában, latin
nyelven írta meg, láthatatlan vitapartnere a híres rétor, az elsô latin nyelvû
keresztényellenes vitairat szerzôje, Cornelius Fronto.
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

Heidl György
Szent Ágoston megtérése
Egy fejezet az origenizmus történetébôl
377 oldal, 2500 Ft
A pécsi egyetem patrisztikai tanszékének docense Origenésznek Szent
Ágoston gondolatvilágára tett hatását vizsgálja monográfiájában.
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

Szent Ágoston
A keresztény tanításról
320 oldal, 1790 Ft
A mû magában foglalja Ágoston teológia-rendszerének alaptételeit, a sokak
által máig érvényesnek tekintett jel-elmélet és a Szentírás-magyarázat
(exegézis) módszerének leírását.
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

Somos Róbert
Az alexandriai teológia
306 oldal, 2300 Ft
A kötet az alexandriai ókeresztény teológiai hagyomány történetét igyek-
szik végigkísérni az elôzményektôl a IV. század végéig. Ez a korszak a
keresztény gondolkodáson belül a tudományos jellegû teológia kifor-
málódásának idôszaka.
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

Étienne Gilson
A középkori filozófia szelleme
480 oldal, 3800 Ft
A világszerte ismert francia neotomista filozófus és filozófiatörténész a
középkori gondolkodás egyik legkiválóbb szakértôje. Legfontosabb mûve,
A középkori filozófia szelleme elôször 1932-ben jelent meg, azóta több
nyelvre lefordították. Nem kronologikus sorrendet követve tekinti át a
középkori bölcselet történetét, hanem témakörök szerint csoportosítva tár-
gyalja annak legfontosabb problémáit.
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

Servais Pinckaers OP
A keresztény erkölcsteológia forrásai
3800 Ft
A könyv elsô része a morálteológia tudományát emberi és keresztény
dimenziójában vizsgálja, majd áttekinti a keresztény erkölcsteológia
történetét, végül harmadik részében az erkölcsi építmény alapjait vizsgálja
az emberben: a szabadságot és a törvényt.
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

Suso (Heinrich Seuse) misztikus írásai
194 oldal, 2000 Ft
A szerzô (1295–1366) a középkori német vallásosság kiemelkedô alakja,
Eckhart mester tanítványa volt. A válogatás a költô-misztikus mellett a
filozófus Suso minél teljesebb bemutatására is törekszik.
A Paulus Hungarusszal közös kiadás

P. Quadrapani
Útmutatás jámbor lelkek számára a lelki életben való kételyek megoldására
216 oldal, 1680 Ft
A mû szerzôje a Szent Pálról paulánusoknak nevezett szerzetesrend
milánói kolostorában élt a 18. század második felében. Quadrapani a tisz-
ta szív vidámságát és az Istenre való ráhagyatkozást hirdette.
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