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Ötéves a Könyvhét
■ Szeptember 11-én lesz ötéves a hatodik évfolyamában járó Könyvhét.
Egy kisgyerek életében az ötödik születésnap nem igazi korszakhatár, az
óvodában még nem „ballag”, a bölcsôdét meg az óvoda „kiscsoportját”
már évek óta odahagyta, az új nagy
korszakhatár, az iskolakezdés csak egy
évvel késôbb jön el.
Másképp van ez a cégek, vállalkozások, újságok „felnôtt” világában, különösen napjainkban. Az ötödik születésnapjukról, ha más nem is, ôk maguk
meg szoktak emlékezni (ebben sincsen
semmi furcsa, hiszen inkább az lenne
meglepô, ha mondjuk, egy csokor virággal igyekeznénk felköszönteni az ötödik
születésnapját ülô bevásárlóközpontot,
autókereskedést, kereskedelmi televíziót
vagy akár újságot).
Így aztán – csokor virágokat nem
várva – mi magunk is – e sorok erejéig
– megemlékezünk ötödik születésnapunkról. 1997. szeptember 11-én jelent
meg a Könyvhét elsô száma – akkor
még Könyv Kiadó Kereskedô címmel,
amelyet a következô év tavaszán követett a cím megváltoztatása Könyvhétre,
s azóta mindmáig ezzel a címmel jelenik meg kéthetente az újság. (Ezt most
már nem is akarjuk megváltoztatni.)
E számunk – ama emlegetett elsô óta
– ha jól számoltam, a százhuszonegyedik. Százhuszonegyszer két hét,
több mint 3100 újságoldal, megszámlálatlan cikk, interjú, mind-mind a
könyvrôl vagy a könyvvel szorosan,
lényegét érintôen kapcsolatban álló
témáról (és ismét csak: ezt sem akarjuk megváltoztatni).
Itt kellene következnie – itt következhetne – egy nagy ívû eszmefuttatás a
megtett útról, a küzdelmes elmúlt
évekrôl, meg a szintén küzdelmes elôttünk álló évekrôl, meg arról, hogy mi
mindig… és ezután is… meg a szorgos
hétköznapok… továbbá az ars poeticánk az, hogy…
Ehelyett csendesen csak annyit: örülök, hogy megértük. (Örülni jó.)
S mindez – hogy a „csecsemô” megérte ötödik születésnapját –, olvasóinknak, szerzôinknek, munkatársainknak,
szakmai partnereinknek köszönhetô.
Köszönjük.
Kiss József
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Az ifjú Lin-csi
vándorévei 5.
Közreadja: Sári László
10.
Az ifjú Lin-csi gyorsan megtanulta az
erôfeszítés nélküli alvás mûvészetét.
Akár pillanatokra is el tudott már szépen és hasznosan aludni, a nap minden
szakában, mindenütt. Mint a templomi
macska.
Így történt, hogy egy alkalommal a Virágzó Hegycsúcsok egyikérôl az Égre
Nézô tó vizét szemlélve, karjára hajtotta
a fejét és máris aludt. Azon nyomban átlépett Álomország küszöbén, testét odalent felejtve a sziklabástyán.
– Kortyolj az Ezer Vörös Csepp tea hûsítô levébôl, hogy csillapítsd lázadat! Fölhevített a sziklán a tûzô déli Nap – fogadta égi birodalmában Csodálatos Ébredés Tündére Lin-csit, s a Tündérkert asztalkáján máris ott állt a csodavirágok és
varázsfüvek reggeli harmatában fôzött
pompás tea, melynek levele a Diadalmas
Szerelem Ligetében termett. Lin-csi szótlanul iszogatta, s a tündérek társaságában
csendesen bámulta az égi kert sárga és kék
íriszeit, a begóniafák bíbor virágait. Egyszerre egy ifjú lovagolt fényes paripán a
kertbe, az íriszek utat engedtek neki. Amikor a lovas észrevette Lin-csit, így szólt.
– Idegen vagy! Se nem az égi, se nem a
földi világból való. Lin-csi hallgatott.
Nem volt kedve megmagyarázni a helyzetét. De azért barátságosan emelte a lovasra a tekintetét. – Lin-csi vagyok –
mondta hosszú szünet után. – Nem kis
szerencse ért bennünket, hogy érdemesnek találtad látogatásodra ezt a vidéket! –
örvendezett váratlanul az ifjú, mintha
már hallott volna felôle, s régen várta
volna ôt. Intett, s a begóniafák közül egy
szolga lépett elô, szakasztott olyan lovat
vezetve, mint amilyenen az ifjú ült. –
Gyere! Látogass el mihozzánk! Ülj fel, s
kövess engem!
Amint kilovagoltak a tündérek kertjébôl, a lovak nyerítve elrugaszkodtak és
fölemelkedtek az Ég sûrû kékjébe. Az Ég
azúrja megnyílt elôttük, majd falként húzódott mellettük mindkét oldalon. Nem
tartott sokáig az égi vágta, egy palota elôtt
hamarosan megálltak.
– A Keleti Sárkánykirály palotája ez.
Én vagyok a király fia. Régóta kereslek
az égi és a földi világban egyaránt. Bent
apám és húgom vár rád – szólt az ifjú
lovas Lin-csihez, s máris beléptek a palota kapuján. Lin-csi szemét elkápráz-

tatta a ragyogás: a teremben jáspisfalak,
jégfényû kristályablakok, bíborfüggönyök vörös ajtók elôtt, áttetszô jádeoszlopok, körös-körül óriás aranyedények
tele szellemnövényekkel és mindenütt
ritka illatok. De Lin-csinek nem maradt
ideje nézelôdni, elôlépett a király és a
királylány. Lin-csi fölismerte a lányt: ô
volt a ciprusfa tündére Nan-hua falu határán. Ô lépett elô az égi kertek növényei közül Lin-csi álmaiban, ô lakott
minden fában és virágban. Haja fekete
volt, mint a tustinta, és úgy csillogott,
mint az olaj. Ajkának nem volt szüksége
festékre, sem szemöldökének ecsetre.
Arca fényes volt, mint az ezüstcsésze,
szeme vízen úszó fekete mandula. Járása
indák lassú lengését idézte. Lin-csi most
elôször csodálhatta meg hosszan. Most
elôször érezte, hogy a lány valóság.
Ám akkor hirtelen villám csattant, s a
mennydörgés szertefoszlatta az égi csodát. Lin-csi a földi világba aláhullva,
szédülten kereste testét a Virágzó Csúcsok sziklabástyáján, míg végre magára
talált. De már késô volt. Tudta, mi történt vele az Égben. Tudta, hogy soha
nem felejtheti el az égi lányt. Csak azt
nem tudta, merre vegye földi vándorlásának útját ezután.

11.
Egy nap az ifjú Lin-csi olyan fáradtan lépkedett éji útján, hogy a Hold is sajnálkozva tekintett rá. Lin-csi csak mosolygott tántorgó járásán, nyúlánk árnya imbolygásán. Szerette teste fáradtságát. Olykor fájdalomig gyötörte magát.
A reggeli ôrség éppen nyitotta az óriás
város keleti kapuit, amikor Lin-csi odaért. Bent még elérte a híres Kanyargó Patak Ligetét, ott aztán egy nagy lombú hibiszkuszfa törzsének támaszkodva ülve
elaludt. Amikor felébredt, mintha a
Szépségek dalának szereplôit látta volna
megelevenedni.
Csanganban a vízparton sok a gyönyörû nô,
csontjuk, húsuk arányos, erük szép kékelô.
Brokátfátyol ruhájuk a Napra visszalô,
hímzésébôl egyszarvú s páva tûnik elô.
Lin-csi szeme elôtt a fôváros elôkelôségei vonultak el sorban, császári hivatalnokok feleségei, családtagjai, csinos szolgálók kíséretében. A vándor felállt, s összefont karral, továbbra is a fa törzsének támaszkodva bámulta a látványt. – Lám,
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szépség és béke hona a császár városa. A
Menny Fiának legboldogabb alattvalói élnek itt, minden földi érték birtokosai.
Jégmadártollas hajdíszt hordoz a büszke fô,
testük a gyöngyös övben, mint karcsú rózsatô.
A patakparti pázsiton magas sátortetô,
lágy lótuszarcuk fehérségét védelmezô.
A pavilonban sürög-forog sok szakácsnô,
a rézüstökbôl ezer falat kerül elô.
Kapnak tevepúpot, mely bíborvörösre fô,
s kristálytálon halfélét, fehéret, mint a kô.
Bakján háremôr, kocsi kocsira jô,
küldi nyolc ínyencségét a császári sütô.
Dob- s fuvolaszótól megrezdül a levegô,
úrnô és szolgáló itt mind-mind elôkelô
– szemlélôdött a Mennyi Birodalom fôvárosának legszebb ligetében Lin-csi, s
ôszintén csodálta az élnivágyás lázas
igyekezetét az emberekben. – Mily nagy
szorgalommal és mennyi fortéllyal rendezték be életüket! Még nézni is szédítô
az örömök ily buzgó forrását! Csangan
utcáin befelé sétálva ugyanezt látta. A városlakók boldog izgalommal, kipirult
arccal szorgoskodtak mûhelyeikben, üzleteikben, sebesen jártak-keltek a magas
házak sorai között.
Lin-csi akkor megállt a Vadludak Nagy
Pagodája elôtt. Fölnézett magas emeleteire, aztán a tövében álló Jóságos Kegy
kolostorának udvarát figyelte. Sok-sok
kopasz fejû szerzetes hemzsegett ott a
Magasztos Buddha eszméit szolgálva.
Itt fordították valaha az indiai könyveket kínai nyelvre, itt inaskodtak a Tanítás elsô kínai mesterei. Mindig nagyon
komolyan vették a munkát. Az utcák
forgatagát és a nyüzsgô kolostori életet
Lin-csin kívül még valaki bámulta figyelmesen. Szürke csuhás szerzetes állt
mellette, de nem kopasz, hanem feltûnôen hosszú, csapzott hajú. Lin-csi ráismert az alvómûvész tao barátra.
– Úgy hallottam a mesteremtôl, hogy a
városi életben mindenütt fortély és mesterkedés van. Ahol pedig fortély és mesterkedés van, ott a szellem fortélyban és
mesterkedésben merül ki. És ha valakiben
kimerül a szellem, annak minden egyszerûsége odavész. Ha pedig odavész az egyszerûség, akkor ingatag lesz a gondolkodása. És ha ingatag a gondolkodása, akkor
nem fér vele össze az Ég. Ezt gondolom
a Menny Fiát és a Magasztos Buddhát
szolgáló serénykedôkrôl egyaránt – szólt
köszönés helyett Lin-csihez a tao barát.
Lin-csinek be kellett látnia, hogy van ebben valami igazság. Ahogy az alvás tudományáról szóló korábbi fejtegetésében is
volt a fûzfa alatt. Lin-csi bólintott, s elgondolkodott. Eszébe jutottak eddigi
vándorlásának délutáni alvásai és szép álmai. Szótlanul karon fogta a tao barátot,
s hálából megmutatta neki a ligetben a
nagy hibiszkuszlombot. El is aludtak alatta nyomban, hiszen megint itt volt már a
meleg, csendes, csodás nyári délután.
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– Igen. De nekem nem különösebben tetszett. Talán
az zavart, hogy itt, elôtted
kellett alkotnom valamit. A
karikatúra magányos mûvészet, nem látványos produkció, amit mások kíváncsian
figyelnek.
– Kíváncsi voltam a karikatúra módszertanára – teszi
hozzá Moldova. – Megkértem, hogy itt, a kávéházi asztalunknál rajzoljon nekem valamit. Mindegy mit, a téma
nem fontos. Csak nézni szeretném, hogyan építi fel a karikatúrát. Szerintem nem is sikerült rosszul.
– Látod ezért lettél író és
nem karikaturista – nevet Kaján. – Maradjon mindenki
csak a maga mûfajában. Akkor
én nem is mondanék többet
magamról, mert megint kezdem magam úgy érezni, mint
a pantomimjátékos, aki monológokat ad elô a színpadon.
Kilépek a mûfajomból...
– A könyvben részletesen mesél
arról, hogy karikaturisták a hazai
lap- és könyvkiadás mostohagyermekeinek számítanak már évtizedek óta. Van remény arra, hogy
megváltozik ez a kilátástalan helyzet? – kérdezem Kaján Tibortól.
– Remény arra van, hogy még
több kudarcnak lesznek kitéve
e mûfaj képviselôi idehaza.
Komolyra fordítva a szót:
Negyven–ötven évi szüntelen
munkásság után is azt tapasztalom, hogy ez mûfaj mélyen értékén alul van kezelve nálunk.
Sok az elôítélet a karikatúrával
szemben, a szerkesztôk ,,viccrajznak” tekintik, holott ennél
sokkal többrôl van szó. Ennek
a mûfajnak a története nagyon
messzire nyúlik vissza. Egészen
más szemléletmóddal kellene
ehhez hozzányúlni, hogy egyszer a többi mûvészeti ággal
egyenrangúvá váljon. Nyugaton egyes lapok a címoldalon
közlik a karikatúrát, a hét legfontosabb eseményét, vagy
gondolatát jelenítik meg ebben
a mûfajban. A televízió és a virtuális képek térhódításával a
nézôk megszokták a villámgyors vágásokat, a klippeket. A
látvány értelmezésére nincs
idô. Ezeket nem kell továbbgondolni, mint a karikatúrát.
Csak nézni kell és befogadni,
nem ösztönzik a nézôt gondolkodásra. Aki ezen nô fel, nem

Történelemóra
hármasban
Moldova György könyvet
írt Kaján Tiborról
A helyszín ugyanaz, az Astoria Kávéház, csak az évszak változott. Novemberben, a Kardos Györgyrôl készült, Aki átlépte
az árnyékát címû könyve kapcsán beszélgettünk Moldova
Györggyel. Akkor említette, hogy folyamatosan készíti az interjúkat Kaján Tibor karikaturistával. Ez a legújabb mûve nemrégiben jelent meg Történelemóra címmel az Urbis Kiadó gondozásában. Kétszer tényleg nem lehet ugyanabba a folyóba lépni. Pláne akkor nem, ha Moldova Györgyhöz szeretne eljutni
az ember. Ezen a délelôtti órán nem négyszemközt beszélgettünk. A szerzô hívására csatlakozott hozzánk Kaján Tibor.

,,A lapok egymásutánjában
legkedvesebb Kaján-rajzom, a
»Történelemóra« kerül sorra. –
írja Moldova György új mûvében Kaján Tibor karikatúrájáról, mely könyvének címlapján látható. – A képmezôt egy
hatalmas homokóra tölti ki,
melynek felsô kúpos üvegedényében a forradalmárok alkotóelemeire bontják szét a Bastille börtönépületét, a téglák
leperegnek az alsó edénybe,
ahol egy újabb, hasonló börtönné állnak össze. Az ember
magában önkéntelenül is tovább szövi a gondolatsort, a
homokórát aztán majd újra
meg lehet fordítani és minden
kezdôdik elölrôl.
Nem ismerek olyan alkotást, mely kifejezôbben ábrázolta volna a forradalmi
mozgalmak, népboldogító
eszmék teljes csôdjét, minden megszüntetett rossz
visszatér. A karikatúra vaskos
filozófiai kötetek anyagát sûríti össze néhány négyzetcentiméteren.”
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Kaján Tibor végig Moldova
Györgyöt biztatja az asztalnál.
Az a szokás, hogy a szerzô nyilatkozik mûvérôl, nem a riportalany. A nyilatkozat különben
sem az ô mûfaja, a fehér papír
és a fekete toll, az igen. Moldova azonban hajthatatlan.
Kezdje csak Kaján Tibor a sort,
az alaphangot is megadja.
– Tibor, meséld el, miért szöktél
meg néha az interjú elôl!
– Nem szöktem meg! – tiltakozik Kaján. – Tényleg dolgom volt! Az Elôszavadban leírtad, hogy eredetileg egyikünk
sem gondolta komolyan. Kölcsönösen nem láttuk értelmét,
hogy könyvet írj rólam. Csak
találkoztunk
megbeszélni,
hogy miért nem érdemes megírni ezt a könyvet, így kezdôdött. Ne kelts olyan látszatot,
mintha idônként miattam feneklett volna meg a dolog.
– Azért nyugodtan bevallhatod: sokszor ellógtál. A képzeletbeli üzenôdbe be is írtam a
feleségednek címezve, hogy
közös munkánk során a magatartásod megfelelô volt, de a
szorgalmad erôsen váltakozott.
– A könyvben megtalálhatóak
Kaján Tibor karikatúrái. Van
olyan rajz, amely kimondottan a
könyv kedvéért készült a beszélgetések hatására? – kérdezem.
– Rajzoltam neki, mert megkért rá. De sajnos az nem
ütötte meg azt a szintet, hogy
felvegyük a kötetbe.
– Az egyik napilap megvette,
nem? – kérdezi Moldova György.
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értheti meg azt gondolatot,
melyet a karikaturista szeretne
közölni vele.
– Elhatároztam, hogy legalább egyszer az életben csinálok valami olyant, aminek nincs
sok értelme, csak éppen kedvem volna hozzá – veszi át a
szót Moldova György. – Sohasem vágtam könnyû fába a fejszém, de ez a könyv tényleg pályafutásom egyik legnehezebb
kihívása volt. A könyv szerencsére jól fogy. Voltam olyan vidéki könyvbemutatón, ahol
húsz perc alatt elkapkodták a
készletet. A Ludas Matyi megszûnése óta felnôtt egy új generáció, aki nem ismerte, de most
kíváncsian tanulmányozza Tibor újszerû látásmódját. De tetszik azoknak is, akik még emlékeznek egy-két jópofa karikatúrájára a Ludas Matyiból. Nekem a Történelemóra marad az
örök kedvencem. Ezért is választottuk ezt a könyv címéül.
Új kezdeményezésrôl volt szó,
mert karikaturistáról nálunk
még sohasem készült könyv.
Nem csupán életrajznak szántam, inkább egy kalandregény
és egy egyetemi jegyzet ötvözetének nevezném. Most, hogy a
közös megpróbáltatások után
Tibor kellôképpen kipihente
magát, felkértem, készítsen borítót és illusztrációkat az idén
megjelenô, Úszóverseny üres
medencében címû aforizmagyûjteményemhez.
– Nem is tudom, mirôl van
szó! – szól közbe Kaján.
Moldova legyint.
– Nem baj, Tibor! Te csak
csináld meg a karikatúrákat,
én majd elmagyarázom, hogy
mirôl szól.
Kaján Tibor sorsába beletörôdve enged a nyomásnak. Mosolyogva bólint. Az alku megköttetett...
Borbély László
Fotó: Szabó J. Judit

KÖZOKTATÁSI TANKÖNYVSZEMLE
Bolyai, Táncsics, Ballagi Mór meg a többiek
Tankönyvkiadásunk kezdeteirôl
■ Az olvasási kultúrához hasonlóan az 1840-es évekig tankönyvkiadásunk nyelve is a latin volt. Késôbb is számos tankönyv – megtartva az eredeti címlapot – fordítás alapján készült, és ebbôl fakadóan gyakran tele voltak magyartalanságokkal. A 18–19. század fordulójától azonban egyre több magyar nyelven író tankönyvíró jelenik meg, olyan egyéniségek, akik évtizedeken át meghatározták a
hazai tankönyvállomány minôségét. A neves tankönyvírók és tankönyvkiadók együttmûködésének
legnevezetesebb példái a debreceni nyomdában Budai Ézsiás könyvei, Marosvásárhelyt Bolyai Farkas természettudományos könyvei és Török János geográfiai mûvei, Veszprémben Papp Ignác irodalomtankönyve, Nagyváradon Ihász György nyelvtana (1846), vagy Nagyszombatban Ocskovszky János Gyakorlati nyelvtana (1837). Ôket követte Szegeden Soltész Dániel Természetrajza és természettana (1847), Szombathelyen Keszler Ágoston Magyar nyelvtana (1843), Kolozsvárott Brassai Sámuel
Kisdedek számvetése címû munkája (1842), illetve Pápán Tarczy Lajos és Bocskor István számos tankönyve. Fontos tankönyvgyártó központ volt Sárospatak, itt jelentek meg többek között Soltész János természetrajzkönyvei, Kézy Mózes fizika- és latinkönyvei, Szeremley Gábor neveléstan- meg
földrajzkönyvei, és Csoma Mihály irodalomtörténeti munkái. A 19. század elsô felében kialakult az
újszerû, polgári tankönyvkiadás. Ilyen, új értelemben vett tankönyvkiadó volt a pesti Trattner Mátyás, Patzkó Ferenc vagy Eggenberger József. Az ismertebb és érdekesebb tankönyvek között tarják
számon Ballagi Mór Költészettanát (1845), Táncsics Mihály Általános világtörténetét (1841), Magyar
nyelvtanát (1840, majd 1843), valamint Francia nyelvtanát (1846), vagy Kiss Lajos: A világ történetei a legrégebbi idôktôl fogva a legújabb korokig címû munkáját. A magyar nyelvû, polgári tankönyvkiadás fejlôdését a szabadságharc bukása erôsen korlátozta. Az 1850-es években a Bécsbôl irányított
hazai tanügyintézés elrendelte a központi tankönyvrevíziót. Az egyházi és polgári tankönyvek közül
sokat betiltottak. Ebbôl az idôszakból Warga János tankönyvíró nevét érdemes megjegyezni, akinek
országszerte jelentek meg tankönyvei. 1867 után, a dualizmus idôszakában az Eötvös-tankönyvbizottság új tankönyvek írására tett javaslatot. Korszerû népiskolai olvasókönyveket, polgári tankönyveket és vezérkönyveket dolgoztak ki. Az új stratégia elsô eredményei közé tartozik Gönczi Pál Magyar abécéje (1869), Gáspár János alsó osztályos olvasókönyvei (1870), Nagy László II. osztályos
nyelvtana (1870), valamint Nagy József Énektani vezér- és gyakorlókönyve (é.n.). Új kiadók jelentek
meg, akik a tankönyvkiadást is profiljuknak tekintették. Az Athenaeum, a Révai, a Franklin, a Wodianer, meg a Singer és Wolfner érdeme, hogy az ország összes iskolája számára könnyen és mérsékelt áron elérhetôvé váltak a tankönyvek. Megtörtént az iskolák tankönyvhasználatának hivatalos rendezése is. A 20. század fordulóján már mintegy 64-féle ábécés- és olvasókönyv jelent meg országszerte. (Régi tankönyvekrôl szóló részletes írásunkat a Könyvgyûjtô szeptemberi számában olvashatják).
Szénási Zsófia

Beszélgetés
dr. Bartha
Lajosnéval,
az Oktatási
Minisztérium
Közoktatás-fejlesztési
és Értékelési
Fôosztály
közigazgatási
fôtanácsadójával
■ – Ismét itt a tanévkezdés ideje.
Terveznek-e tartalmi vagy formai
változásokat a tankönyvpiacon?
– A tankönyvek engedélyeztetése, kiadása, forgalmazása,
beszerzése hazánkban rendeletileg szabályozott. A korábbi, 5/1998/II.18.) MKM
rendeletet az idén május 17-én
megjelent
26/2002/V.17.)
OM rendelet a tankönyvvé

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérôl volt hivatva felváltani. A szakmából
azonban jelzések érkeztek bizonyos módosítások szükségességérôl. Ezért az oktatási
miniszter a 46/2002/VII.12.)
OM rendeletben a rendelet
hatályba lépésének idôpontját
2003. január 1-jére változtatta.
Ily módon az idei tankönyvvé
minôsítési eljárás még az
5/1998-as tankönyvrendelet
szerint megy végbe.
A költségvetési törvény kötelezôen elôírja az iskolai
könyvtámogatás mikéntjét. Ez
idén tanulónként 2390 forintot tesz ki, amely a helyi önkormányzat, illetve az iskolafenntartók révén jut el az oktatási intézményekbe. Az iskola a támogatás 25 százalékát
köteles tartós könyv vásárlá-

sára költeni. Az így megvásárolt kiadványok az iskola
(ahol van, ott az iskolai
könyvtár) tulajdonába kerülnek, ahonnan a rászoruló tanulók kikölcsönözhetik.
A kérdés azonban a változásokra irányult. A jövôben többek között a tankönyvvé nyilvánítás szempontrendszerén,
a tankönyvek tartalmában, a
módszertanban látszik szükségesnek újítani. Indoklásul az
ismert PISA 2000 tanulmányra szeretnék utalni, amely felszínre hozta, milyen hiányosságok mutatkoztak a tanulók
íráskészsége, szövegértelmezése terén. A készségek fejlesztését tankönyvek révén is elô
kell segíteni.
Ez magában foglalja a tankönyv-jóváhagyási rendszer
változtatását, az életkori sajátosságok érvényesítését, és na-
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gyobb hangsúlyt kíván helyezni a módszertani megoldásokra is. Megemlítendô
még a nyelvi bírálat kérdése is,
amely a tankönyvek szövege,
stílusa, szóhasználata, nyevhelyessége tekintetében gyakorolna kontrollt.
Tehát várhatóan a jóváhagyás és a támogatás új formái
jelennek meg, már az Európai
Unió követelményrendszere
figyelembevételével.
– Korábban gyakorlat volt, hogy
a régi tankönyveket tovább lehetett
adni, fel lehetett használni.
– Ez ma is lehetséges. A fôvárosban két erre specializálódott könyvesbolt is mûködik,
ahol csökkentett áron visszavásárolják a régi tankönyveket, majd újra forgalmazzák.
– Nincs-e túlkínálat a tankönyvpiacon? Lámfalussy Sándor professzor mondására hivatkozom, aki felhívta a figyelmet,
hogy az oktatásban ne a mennyiségi, hanem a minôségi szempontokat érvényesítsük.
– Ezzel az állítással csak
egyet lehet érteni. A tankönyvek a tanmenetet követik, annak függvényében kerülnek
forgalomba. A rendszerváltás
óta eltelt idôben kialakult egy
sokszínû, sokrésztvevôs tankönyvpiac, melynek ténykedését a 2001-ben megjelent
XXXVII. számú törvény szabályozza. A tankönyvpiac
ugyanakkor jelentôsen önszabályozó is, a tankönyvkiadók
és -terjesztôk figyelemmel kísérik egymás mûködését, és érzékenyen reagálnak minden új
jelenségre.
– Milyen nagyságrendû hazánkban a könyvpiac forgalma?
– 1999-ben 33,5 milliárd,
2000-ben 38,6 milliárd, míg
2001-ben 45 milliárd forint
nagyságrendû könyvforgalmat
regisztráltak. Ebbôl a közoktatási tankönyv összforgalma
27,55 százalék volt.
– A tankönyvjegyzék olvasható
már az interneten is.
– Igen. A következô, 2003/4
tanévre szóló tankönyvjegyzéket ez év december végéig köteles a minisztérium elkészíteni és eljuttatni az iskolákhoz. A tankönyvjegyzék az interneten is elérhetô. Újdonság, hogy a www.kir.hu honla-
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KÖZOKTATÁSI TANKÖNYVSZEMLE
pon elérhetô az OM tankönyvirodája által folyamatosan frissített és engedélyezett
tankönyveket magában foglaló jegyzék is.
Tausz Anikó

Krónika Nova Kiadó
Sz. Kuncze
Magdolna
■ Az iskoláktól kapott megjelölés: „az irodalomkönyvek
kiadója” nem véletlen, hiszen a
kiadó megalakulása óta piacvezetô szerepet tölt be a középiskolai irodalomtankönyvek forgalmazásában. A különbözô
rétegeket célzó irodalomtankönyv-sorozataik tagjai évente
több százezer példányban jutnak el a gimnáziumokba és a
szakközépiskolákba. Legnépszerûbb ezek közül a tekintélyes tankönyvszerzô, Mohácsy
Károly nevéhez fûzôdô tankönyvcsalád, melynek több
tagja is tanulói tetszésdíjban részesült a korábbi évek során.
Szalainé Kuncze Magdolnával, a
kiadó ügyvezetô igazgatójával
beszélgettünk.
– Mióta, milyen munkatársi
gárdával mûködik a Krónika
Nova Kiadó?
– Kiadónk 1996 szeptemberében alakult. Irodalmi vezetôje a rendkívül tapasztalt tankönyvszerkesztô, Fábián Teréz
lett, akivel korábban már a
Tankönyvkiadónál is együtt
dolgoztunk magyar szakos felelôs szerkesztôként. Egyértelmû volt tehát számunkra a
kiadó fô tevékenységének kijelölése: már a kezdetekkor elhatároztuk, hogy a szakközépiskoláktól az ún. „elit gimnáziumokig” igyekszünk minden
réteg igényét kielégíteni irodalomtankönyvekkel. Ezek köré
pedig olyan tanítást, tanulást
segítô kiadványok megjelentetését terveztük, melyeket az
irodalomtudomány kiváló
mûvelôi írnak, s azok valóban
hasznára válnak pedagógusoknak és diákoknak egyaránt.
– Mi valósult meg terveikbôl?
– Piacvezetôk lettünk a középiskolai irodalomtankönyvek kiadásában és forgalmazá-
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sában. Többnyire – a tankönyvkiadásban szinte egyedülálló módon – több évtizede folyamatos népszerûségnek örvendô Mohácsy-sorozatról ismerik kiadónkat, de
ezenkívül más szerzôk irodalomtankönyveit is megjelentetjük. Ezek nem jelentenek
egymásnak konkurenciát, hiszen a különbözô tankönyvek
különféle rétegeket céloznak
meg. A Szegedy-Maszák Mihály, Veres András vezette
munkacsoport nevéhez fûzôdô gimnáziumi irodalomtankönyveket például fôként
azok az iskolák rendelik évrôl
évre, amelyek az irodalom
iránt különösen érdeklôdô diákokat készítik fel az egyetemi
tanulmányokra. Szeptembertôl Litera-túra címmel kiadónk
gondozásában jelennek meg a
korábban Matúra irodalomkönyvekként megismert tankönyvek, amelyek abban különböznek az elôbbi két sorozattól, hogy elsôsorban mûnemek szerinti megközelítésben
tárgyalják az irodalmi tananyagot.
– Csak a középiskolában vannak jelen tankönyveikkel?
– Kezdetben valóban csupán a középiskolai igényeket
igyekeztünk kielégíteni. Mohácsy tanár úrral – aki több
mint 40 év tanítás után korát
meghazudtoló módon kitûnô
frissességnek örvend a mai napig is – tehát a vele való jó
kapcsolatunk arra indította a
kiadót, hogy az új kerettanterv bevezetésével párhuzamosan készítsük el a Mohácsy-sorozat felsô tagozatos
„elôzményét”. Velünk együtt
lelkesen látott munkához a tanár úr és szerzôtársa, Abaffy
Lászlóné gyakorló magyartanár. Mára már a hivatalos tankönyvjegyzékre kerültek az
5–6. évfolyamos Irodalmi olvasókönyvek, Feladatgyûjtemények és Témazáró feladatlapok.
Mindegyik évfolyamon Tanári kézikönyv segíti a pedagógusok munkáját: a tankönyv
és a témazáró feladatlapok
megoldásain, a kerettanterv
elôírásain és az általunk javasolt tanmeneten túl számos
olyan ötletet, javaslatot tartalmaznak ezek a kézikönyvek,

melyekkel még színesebbé tehetôk az irodalomórák. Éppen most jelent meg a 7. osztályos olvasókönyv, s a következô tanévre teljessé válik a
sorozat. Igazán büszkék vagyunk arra, hogy ezzel a tankönyvkiadás gyakorlatában
eddig egyedülálló módon lehetôvé válik az irodalmi tananyag azonos szemléletû és fokozatosan elmélyülô megközelítése az 5.-tôl a 12.-ik évfolyamig, ugyanazon szerzô
gondozásában.
– Különbözik-e az új Mohácsyféle általános iskolai irodalomkönyvsorozat a hagyományos
tankönyvektôl?
– Könyveinkkel azt szeretnénk elérni, hogy az irodalommal való találkozás egy
életre meghatározó élménye
legyen minden magyar gyereknek. Az olvasás örömével
szeretnénk megajándékozni
ôket. Az a vágyunk, hogy a papírra nyomtatott könyv közelébe tudjuk csalogatni azokat
a diákokat is, akik nem szívesen olvasnak, esetleg nehézséget jelent számukra az olvasás
tevékenysége is. Éppen ezért
az irodalmat vissza akarjuk
adni a játéknak, a szíves idôtöltésnek. Tudatosan kerültük
a tudományoskodást, az elméleti terheléseket, ezért elvetettük az irodalomtörténeti felépítést. Szerzôink igyekeztek
vidám, derûs, humoros szemelvényeket válogatni, s olyanokat, amelyek megmozgatják
a gyerekek képzelôerejét. Célunk a szókincs bôvítése, hiszen olyan szomorú tapasztalni, hogy sok esetben milyen
színtelenül, csekély szókincscsel beszélgetnek egymás között a gyerekek.
– Hány könyvet jelentetnek meg
évente?
– A tankönyvjegyzéken
mintegy 50 tankönyvvel vagyunk jelen, de számos más
kiadványunk is van, melyeknek valamilyen módon közük
van az oktatáshoz. Évente közel 600 ezer kötetet forgalmazunk. Az Oktatási Minisztérium három évvel ezelôtt készült felmérése szerint az 5.
helyen vagyunk a tankönyvkiadó vállalkozások sorában az
éves forgalom tekintetében.
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– A pedagógusok számára is jelentetnek meg szakirodalmat?
– Igen, szerzôink között tudhatunk számos elismert irodalomtudóst: a korábban említetteken kívül például Poszler
Györgyöt, Pomogáts Bélát,
Orosz Lászlót, Sándor Ivánt,
Bojtár Endrét. A Magyartanárok Egyesülete kiadónkat
bízta meg konferenciái anyagának megjelentetésével.
– Az irodalom tantárgyon kívül más területre is elkalandoznak?
– A kerettanterv 2003-tól új
tantárgy, az etika tanítását írja
elô a 11. évfolyamon. Újonnan megjelent Erkölcstan
könyvünket és a hozzá tartozó Erkölcstan szöveggyûjteményt már idén a tanárok rendelkezésére bocsátottuk, hogy
ezzel segítsük az idôben történô felkészülést.
– Hogy tartják a kapcsolatot
partnereikkel?
– Közel kétszáz könyvterjesztôvel vagyunk kapcsolatban.
Köztük vannak olyanok, akik
kizárólag a tankönyvterjesztésben vesznek részt, de rendkívül
fontosnak tartjuk, hogy az ország valamennyi könyvesboltjában jelen lehessünk nem kifejezetten tankönyv jellegû kiadványainkkal. Ezen a ponton
van még tennivalónk. Hogy
egy friss példát említsek, a tavasszal jelent meg Dolgozatírás
– felsôfokon címû kézikönyvünk, amely összefoglalja
mindazokat a tudnivalókat,
melyek elengedhetetlenül szükségesek az egyetemi–fôiskolai
szakdolgozatok, szemináriumi
dolgozatok megírásához. A kötetnek óriási sikere van, de a kiadóba érkezô telefonhívások
alapján a könyvesboltokban
nehezen lehet hozzájutni.
– Az a hír terjedt el a kiadóról,
hogy szívesen támogatják az iskolai irodalom tanulmányi versenyeket.
– Ez igaz is, hiszen valamennyi velünk kapcsolatban
álló iskolának – amennyiben
tájékoztatott minket a magyar
irodalmi tanulmányi versenyekrôl – megküldtük az elsô
helyezetteknek szánt irodalmi
témájú jutalomkönyveket.
Csokonai Attila

KÖZOKTATÁSI TANKÖNYVSZEMLE
Holnap Kiadó
dr. Milkovich
Eszter
Forgách Judit
■ A Holnap Kiadó tizenkét
éve foglalkozik tankönyvkiadással. Tankönyveik mennyiségét tekintve nem számítanak
a nagy tankönyvesek közé,
mégis néhány kiadványukkal
– Bihari Péter 19. és 20. századi
történelemkönyvével, vagy filozófiai tankönyvükkel és szöveggyûjteményükkel – ismertséget és megbecsülést szereztek a tankönyvpiacon.
– Általános-, középiskolai, sôt
felsôoktatási tankönyveket, szöveggyûjteményeket, nyelvkönyveket, oktatást segítô kiadványokat
jelentetnek meg. Milyen sikereket
értek el – kérdezem dr. Milkovich
Esztert, a kiadó vezetôjét.
– Csepp vagyunk a tankönyvkiadás tengerében, de van,
amire büszkék lehetünk. A Bihari-féle történelemkönyvekbôl több, mint húszezer diák
tanul ( a tizenkettedik kiadásból), háromszor kaptak tetszésdíjat a diákság körében, egyszer
pedig a tanároktól. Most fejlesztünk ki egy fizikatankönysorozatot, melynek szerzôje
szintén egy jó nevû szakember,
Karácsonyi Rezsô. A történelemkönyvekhez hasonlóan ennek is erénye, hogy ember- és
diákközeli, jól érthetô. A tankönyvi lektoroktól már elismerést kapott. Tervezünk egy korszerû középiskolai irodalomkönyv- és szöveggyûjteménysorozatot, melynek Orbán
Gyöngyi, a kolozsvári egyetem
tanára a szerzôje, és elsô kötete
idén meg is jelenik. Van egy
három kötetes földrajzkönyvcsaládunk is 10–14 évesek számára (Az elsô földrajzkönyvem, Általános földrajzi ismeretek és a távoli kontinensek,
Európa és a FÁK földrajza).
Emellett több nyelvkönyvsorozatunk is van. Az egyiket A
Rigó utcai nyelvvizsgabizottság tagjai írták, így elsôsorban
dr. Szentiványi Ágnes, aztán
Heltai Pál, Barátné Arany Edina. Most készül ennek a német
változata, melyet a Közgazdasági Egyetem némettanárai
szerkesztenek. Néhány napja

jelent meg egy német szószedetünk, van egy Kezdôk nyelvkönyve képeskönyvsorozatunk, amely már 21 tagból áll.
Az eredeti angol kiadás mindössze két nyelven jelent meg.Bizonyos tagjait, a ritkább
nyelvek közül – tankönyvvé
minôsítették. Kiadtunk egy latin nyelvkönyvcsaládot is a
nyolcosztályos gimnáziumok
számára. A Magicland címû
angol- nyelvkönyvünk szintén
magyar fejlesztésû.
– Mibe kerül ma egy tankönyv
elôállítása?
– A tankönyvvé válás ára jelenleg 12 500 Ft szerzôi ívenként, vagyis a mindenkori minimálbér 25 százaléka – magyarázza Forgách Judit, a kiadó
munkatársa. Az új rendeletek
értelmében a tankönyvvé minôsítés ennél jóval többe kerülne, olyan pénzigényes eljárást vezetnének be, ami még
nehezebbé tenné a kiadók
amúgy is kényes helyzetét. A
kiadók érdekvédelmi szervezete egyelôre annyit ért el,
hogy fél évre elhalasztották a
rendelet bevezetését, és tárgyalnak annak megváltoztatásáról. A könyvek árszabásában szintén rendkívül kicsi a
mozgásterünk,
maximum
ötszázalékos emelést tehetünk. – A terjesztésre is komoly összegeket kell áldozni.
Vannak kiadók, akik olyan offenzív kampányt folytatnak,
amivel nem tudunk versenyezni. Kemény harc alakult
ki az iskolák megszerzéséért.
Elsôsorban tradicionális, bevált utakon – így a Librin,
Líra és Lanton, illetve a
Könyvtárellátón keresztül –
terjesztjük a könyveinket.
– Kik a szerzôik?
– Általában arra törekszünk,
hogy magyar szerzôket foglalkoztassunk, figyelemmel vagyunk a magyar viszonyokra
és oktatáspolitikára. A magyar, színvonalas szürkeállomány, a tanárok támogatása
rosszat nem hozhat. Persze
csak alacsony példányszámban gondolkodhatunk, örülhetünk, ha 3-4000-res példányszámban jelennek meg a
tankönyveink.

OKKER Kiadó
dr. Novák István,
Nagy Ildikó
■ Az OKKER – azaz Oktatási
és Kereskedelmi Kft. – széles
körû pedagógiai szolgáltatást
végez: szakmai konferenciákat
szervez, minôségbiztosítással
foglalkozik, tanfolyamokat, tréningeket tart, jelentôs számú
szakmai továbbképzési könyvet ad ki, két saját könyvesboltja és egy taneszközboltja
van. Novák István igazgatótól a
cég tankönyv- és szakmai
könyvkiadásáról érdeklôdtem.
– 10 éve foglalkozunk magas
szintû szakmai könyvek – pedagógiai, pszichológiai, módszertani, tanügyigazgatási publikációk, továbbá vezetési ismeretek, törvények – megjelentetésével, illetve egyetemiés fôiskolai jegyzetcsomagok
összeállításával.
Jegyeznek
minket a szakmai piacon,
évente körülbelül 30 szakkönyvet jelentetünk meg. A nagy
szakmai intézmények könyveit
is rendre mi adjuk ki. Pedagógusok, szakmai intézmények és
érdeklôdô szülôk vásárolnak
nálunk. Kiterjedt csomagküldô
szolgálatunk van, de a nagyobb könyvesboltokban is jelen vagyunk. Tucatnyi könyvünk az interneten is megtalálható. Bizonyos szempontból
missziót végzünk, évente támogatjuk a nehéz körülmények között dolgozó – például
határontúli – pedagógusok
munkáját. Két sikeres sorozatunk volt az elmúlt idôszakban: a NATTAN és az iskolai
minôségbiztosítással foglalkozó szériánk 11 kötete. A tankönyvkiadás az OKKER tevékenységének csupán egy egész
kis szeletét jelenti.
– Tulajdonképpen egy tankönyvcsaládunk van, egy etika
tankönyvsorozat, amely most
jelenik meg – mondja Nagy Ildikó, a kiadó munkatársa. –
Bóna Gézáné Maksay Mária
7. évfolyamosokhoz szóló
tankönyve és kézikönyve, valamint 11. évfolyamosoknak
írt tankönyve hiánypótló kiadvány, nincs más etikatankönyv a piacon. A kerettanterv által meghatározott témá-
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kat dolgozza fel, mindegyik
könyvben 35 beszélgetés található, amely általában irodalmi szemelvények segítségével lehetôséget ad a problémák kibontásához. A következô évben már szükség lesz
rá az iskolákban.
– Már megjelent új Pályaválasztási és továbbtanulási könyvünk, amely Pest és Pest környékének továbbtanulási alkalmait, azaz az országos továbbtanulási lehetôségek mintegy
30 százalékát, foglalja össze –
folytatja Novák István. – A fôváros is kiad egy hasonló tanácsadót, de a mienk általában
picit elôbb jelenik meg és más
szempontokat követ. Minden
iskolatípust beleveszünk, vannak benne magán- és alapítványi iskolák, egyházi, meg nemzetiségi iskolák, vagy olyan iskolák, amelyek fogyatékosokkal foglalkoznak. Kerületenként, illetve településenként
éppúgy lehet benne tájékozódni, mint szakmánként, illetve iskolatípusonként. A középiskolát elvégzôknek is megjelentetünk egy irányadó tájékoztatót, ezt decemberben
szoktuk kiadni. Két szakmai
folyóiratot gondozunk. Az
Óvodai élet már a tizedik évfolyamánál tart és az egyik legolvasottabb szakmai lap az óvónôk körében. Módszertani segítséget, és szakmai továbbképzést adunk, aktuális kérdéseket
feszegetünk benne. Gyermekjáték címû, évi négyszer megjelenô lapunkban a legjobb játékokról adunk áttekintést.
Sz. Zs

Korona Kiadó
Cserhalmi Zsuzsa,
Elsässer Klaudia
■ – Elôször is arra kérem a Korona Kiadó irodalmi vezetôjét,
mutassa be a kiadót.
Cserhalmi Zsuzsa: – Ez év
decemberében lesz 10 éves a
Korona Kiadó. Kezdetben elsôsorban a történelem és a
magyar tantárgycsoporthoz
tartozó könyveket jelentettünk meg. Nem az üzleti titoknak számító példányszá-
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mokkal, hanem a tankönyvpiacban való részesedéssel lehet
jellemezni a nyilvánosság
elôtt egy-egy kiadót. Ebbôl a
szempontból az elsô tíz tankönyvkiadó között vagyunk.
A Korona Kiadó három állandó szerkesztôvel dolgozik,
én az irodalmi vezetô vagyok,
van mûszaki vezetô, az ügyvezetô igazgató Vilhelm József.
A könyvkészítéssel kapcsolatos érdemi döntéseket mi
hozzuk. Természetesen külsô
kapcsolatai is vannak egy kiadónak. A szerzôink elismert
szakemberek, de – gondolom
– errôl minden más kiadó is
így nyilatkozna. Viszont tény,
hogy a mozgóképkultúráról
és a médiaismeretrôl országosan elismert szerzôk írnak, a
történelem és történeti tárgyú
tankönyvekben egy-egy téma
legjobb kutatói, szakértôi,
egyetemi oktatói mûködnek
közre. A Korona Kiadónak az
irodalomtankönyvekkel kapcsolatban volt egy nagyszabású kísérlete. Az ELTE oktatóiból alakult szerkesztôbizottság indított el egy, a középiskolára és az általános iskolára is kiterjedô sorozatot.
Végül is ebbôl a piac választása alapján az általános iskolai tankönyvek élnek meg, ennek az általános iskolai tankönyvcsaládnak a koncepcióját elfogadva, vállalva készülnek az új középiskolai irodalomtankönyveink. Ebbôl már
két évfolyam könyvei láttak
napvilágot. Abban az értelemben egyedülálló a Korona Kiadó irodalomtankönyv-sorozata, hogy megfogalmazható
módon koherens irodalomfogalma van. Ez a koherencia
nem minden tankönyvcsaládon érzékelhetô, nagyon sok
az öröklött elôfeltevés, és
ezekkel nem is volna semmi
baj, ha konszenzus lenne az
irodalom és az olvasás fontosságát illetôen. De nemhogy
konszenzus nincs – igen erôteljesen megkérdôjelezôdik
ma a gyakorlatban az irodalom és fôleg az olvasás fontossága. Ebben az esetben, azt
gondolom, nemigen tehet
mást az iskola, és ily módon
az iskolát szolgáló tankönyvszerzô, mint hogy tudomásul
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veszi a megváltozott elôfeltételeket, és azt mondja, hogy a
szerzôk élettörténete, a mûvek keletkezéstörténete helyébe a befogadót állítja, azt a
befogadót, aki életében elôször találkozik bizonyos mûvekkel. Ez a befogadó a gyerek. Hogy e mögött irodalomtudományi, részben recepcióesztétikai, részben hermeneutikai megfontolások is vannak, az a könyvekbôl nagyon
jól látszik.
– Milyen a közoktatási és a felsôoktatási kiadványok aránya?
– 60:40% a közoktatási tankönyvek javára. Vannak segédkönyveink és kifejezetten
metodikai tárgyú kiadványaink. A tudomány is reprezentatív módon van jelen a kiadóban. Nálunk nem egyszerûen
ismeretterjesztésrôl van szó,
hanem eredeti kutatásokon,
elsô közléseken alapuló szaktudományos könyvekrôl.
– Ehhez a határozott koncepcióhoz, jól felépített programhoz
nyilván nem alkalmasak az éppen betévedô szerzôk. Gondolom,
elôre kitalálják, hogy kivel íratnak meg egy-egy tankönyvet.
– Nyilván több generációt
képviselünk, akik a kiadóban
dolgozunk, és az, hogy együtt
tudunk dolgozni, nem jelenti
az értékrend azonosságát, de
jelenti az értékrend hasonlóságát. És egy olyasfajta belsô
munkamegosztást, hogy a
minôség az elsô számú követelmény. Tehát valaki írhat,
mondhat, megjelentethet nálunk olyan állításokat, olyasmit, amellyel nem mindenben értünk egyet. Nem közhelyes jelzôket akarok mondani, meg azt, hogy mi „középen állunk”, „mi függetlenek vagyunk”, hanem azt,
hogy lehet vitát kiváltó, provokatív, ám színvonalas mûveket is megjelentetni nálunk. Mi, középkorú kiadói
munkatársak azzal a fájdalmas ténnyel szembesülünk
lassacskán, hogy akikre „fölfelé” néztünk, mint etalonokra, azok vagy nincsenek
már alkotóerejük birtokában,
vagy egyáltalán nincsenek
már közöttünk. Ekkor az ember körbefordul és fejmagasságban körültekint, s így ké-

rünk fel embereket, akikrôl a
saját nemzedékünkben vagy
az utánunk következôkben
úgy látjuk, hogy vitathatatlanul fontos, ha megszólalnak,
hiszen egyre többen vannak
ott olyanok, akiknek a megszólalásaira az ember felkapja
a fejét. Tehát folyamatosan
olvasunk, tájékozódunk, figyelünk. Nekem ez a munkám a kiadóban, de ez az életformám is. Tehát a szerzôk
döntô többsége felkérésre
dolgozik nekünk.
– Hány mûvet adnak ki egy
évben?
– A szakiskolai képzés megújítása hihetetlen szellemi kihívás volt. A tavalyi tanévben
készült el a természettudományos tárgyak szakiskolai tanításának kiadói koncepciója és
az idén a teljes tankönyvsorozat megjelenik. Nem tudom,
hogy a gyakorlatban mennyire
hatékony, de szórakoztató integrált nyelv- és irodalomtankönyvet írtam a szakiskolásoknak. Abból indultam ki, hogy
úgy ahogy, annyira amenynyire, de ezek a gyerekek mégiscsak tudnak magyarul. Ha
esetleg a könyvre figyelô tanár
kollégám észreveszi azt, hogy
tényleg nem az a fontos, hogy
tanulmányi versenyt nyerjenek, hanem az, hogy legyen
valamilyen reflektív viszonyuk ahhoz, ami ôket a legjobban meghatározza, vagyis
az anyanyelvükhöz... Hogy az
anyanyelvnek milyen formációi vannak, hogy a reklámszöveg lényegében ugyanabból az anyagból van, mint az
irodalom – ezt azért két év
alatt meg lehet tanítani. Itt 18féle könyvrôl van szó, az általános iskolai, a gimnáziumi
tankönyvekkel együtt 40–50
körül van a közoktatási tankönyveink száma. Ebbôl kiemelkedôen fontosnak tartom
a szakiskolai projektet. Koncepcionálisan egységesek a természettudományos tárgyak
tankönyvei, a sorozatszerkesztô Z. Orbán Erzsébet kitûnô szakember.
– Hogyan tájékoztatják az iskolákat, a tankönyvek között válogató tanítókat, tanárokat? Miképpen jutnak el kiadványaik az
iskolákba?
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Elsässer Klaudia, fôszerkesztô: – A szakiskolai természettudományos tankönyvcsalád kilencedikeseknek szóló
tankönyvei tavaly, amikor újdonságnak számítottak, minden egyes szakiskolába kikerültek tiszteletpéldányként,
egy kísérôlevéllel együtt,
amelyben felhívtuk ennek a
tankönyvcsaládnak az egységességére a figyelmet. Minden
évben ott a hivatalos értesítési
lehetôség, az Oktatási Minisztérium által kiadott tankönyvlista. Megpróbáljuk árban is
állni a versenyt a konkurenciával, éppen ezért szakiskolai
könyveinket a tavalyi áron adjuk. De így jelentettük meg
például a Helyesírási diákszótárunkat, amelyet a ma legnépszerûbb közoktatási tankönyvek szövegét figyelembe
véve készítettek el zömében
fiatal szerzôk, Szathmári István professzor irányításával.
Ez egy olyan szógyûjtemény
is, ami egy konkurens kiadványhoz képest olcsóbb, jóval
több összetett szót tartalmaz,
az elválasztást is, idegen neveknél pedig a kiejtést. Eddig
hét kötet jelent meg a sorozatban, újdonság az Informatikai
fogalmak kisszótára, ami –
úgy tûnik – nagyon szépen
fogy, és a Film- és médiafogalmak kisszótárára hívom még
külön fel a figyelmet, ami egyrészt a média jelenségeit tartalmazza, másrészt a filmekhez
kapcsolódó tudásanyagot. A
kiadó megpróbál több fórumon kapcsolatot tartani az iskolákkal, vannak területi képviselôink. Van boltja és kereskedôháza a kiadónak. Létezik
internetes honlapunk (www.
koronakiado. hu), amelyen a
pedagógusok által föltett kérdésekre is választ tudunk adni,
de a kínálatot mindenképpen
meg tudják nézni. Látjuk,
hogy havonta hányszor klikkelnek rá a honlapunkra, melyik az a tankönyvcsalád,
amely iránt nagyobb a kereslet, hiszen itt megrendeléseket
is le lehet adni. Magam is sokat beszélek pedagógusokkal,
egyszerûen fölhívják a kiadót
és információkat kérnek. Megkérdezik tôlünk, mennyire
kellett átdolgozni a történe-
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lemsorozatot a kerettanterv
belépésével összefüggésben...
Minden érdeklôdô pedagógus
örömmel nyugtázza, hogy
biztos az a koncepció és élô az
a szellemi mûhely, amely ezeket a könyveket évrôl évre kiadja, akár megújított formában is.
Cs. A.

Kódex Könyváruház
Kis Gábor,
Dr. Szóró Ilona
■ A tanévkezdés alkalmából
az idei tankönyvellátás helyzetérôl a Kódex Könyváruház igazgatójával, Kis Gáborral és Dr. Szóró Ilonával, a
Tankönyvcentrum vezetôjével, igazgató-helyettessel beszélgetünk.
– Boltunk közel száz tankönyvkiadóval tart fenn kapcsolatot. A közoktatásban forgalmazott tankönyvek mintegy 80–90 százaléka megtalálható nálunk. A tankönyvek a
bolti összforgalom egyharmadát teszik ki.
– A Könyvtárellátó Kht. által
mûködtetett Kódex Könyváruházban hat évvel ezelôtt
alakult meg Magyarország legnagyobb és teljes választékot
kínáló tankönyvcentruma. Az
elmúlt évben ebbôl az alkalomból tankönyvfesztivált
rendeztünk, a Tankönyvesek
Országos Szövetségével és a
Tankönyves Vállalkozók Testületével együttmûködve, az
Olvasás Éve tiszteletére. A
rendezvénybôl szeretnénk hagyományt teremteni, évente
megszervezve a tankönyves,
illetve az ismeretterjesztéssel
foglalkozó kiadók bemutatkozásának lehetôségét.
A következô tankönyvfesztivált 2003 februárjára tervezzük. Az idôpont megválasztásánál abból indultunk ki,
hogy a közoktatási tankönyvjegyzék mindig januárban jelenik meg és így februárban már
alkalmunk lesz a 2003/4 tanév
kínálatát prezentálni.
A rendezvényen minden
tankönyveket megjelentetô
jelentôs kiadó egy-egy napot

kap kiadványai népszerûsítésére. Munkatársaik konzultálhatnak a pedagógusokkal,
könyvtárosokkal, szülôkkel,
tanulókkal. szándékunk szerint ez a fesztivál olyan szakmai fórummá válhat, ahol
nemcsak a könyvek szakmai
értékérôl, a tankönyvkiadás
és -terjesztés örömeirôl és
gondjairól beszélgethetnek
az érdeklôdôk, hanem elôadóink segítségével informálódhatnak a tankönyvkiadással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályokról, a területet
felügyelô minisztériumok
stratégiai
elképzeléseirôl.
Folytatni kívánjuk – függetlenül attól, hogy lesz-e még
Olvasás Éve vagy sem – az
olvasáskutatók tapasztalatairól szóló beszámolókat.
2003-ban a fesztiválon 24
standdal hetven kiadó megjelenésére számítunk.
– Várhatók-e az idei tanévkezdésre hiánycikkek?
– Idén is prognosztizálható
egyes, a tantervben szereplô
könyvek esetében csúszás.
Nem kizárt, hogy némely kiadvány szeptember végén,
október elején jelenik csak
meg. Érdekes egybeesés, hogy
tavaly a kerettanterv miatt az
5. osztályos tankönyvek szenvedtek késedelmet. Ez évben
a kerettanterv átdolgozása
miatt a 6. osztályosoké, tehát
egyazon korosztályt érinti a
hátrány.
Hasonló a helyzet a középiskolában is, tavaly a 9. osztályos, idén a 10. osztályos
könyvek késnek.
– A bejáratnál figyelmeztetô
tábla várja a betérôket, amely arról tudósít, hogy az itt megvásárolt könyvek ára valamivel magasabb. Mi késztette Önöket erre
a lépésre?
– A tankönyvek egységáráról
szóló rendelet igen nehéz
helyzetbe hozta a nem szezonális könyvesboltokat. A rögzített tankönyvár a kereskedelmi árrés drasztikus csökkenését vonta maga után. A rendelet a bolti árrést olyan mértékben minimalizálja, hogy a
bevétel a nullszaldóhoz sem
lenne elegendô. Az egy furgonnal szállító, kisebb vállalkozásokat ezek a negatív kö-

vetkezmények nem érintik
annyira. De az egész évben folyamatos tankönyvellátást biztosító boltokat – amelyeknek
fenntartási költségeik is vannak – szabályosan a tönkremenés szélére sodorhatják.
Mi a magunk eszközeivel
megpróbáltunk „elôre menekülni”. Mondhatni egyedi,
missziós feladatot vállaltunk
fel, amikor év közben közvetlen kapcsolatba léptünk tíz iskolával. A vevôkör biztosítására kötöttünk szerzôdést. A
Tankönyves Vállalkozók Országos Testületével együtt
próbáljuk hallatni szavunkat a
rendelet megváltoztatására.
Minden reményünk abban
van, hogy ez sikerülhet, s ily
módon az ország legnagyobb
tankönyvboltjának további
mûködése a jövôben is biztosítható.
Tausz Anikó

Iskolacentrum
Nagyistván
Ferencné
■ Nagyistván Ferencnét, az Október 6. u. 9. szám alatt mûködô Líra és Lant Könyvesbolt vezetôjét a tanévkezdésre
való felkészülésrôl kérdeztük.
– Az itt eladásra kerülô
könyvek mintegy 80 százaléka
tankönyv. Munkakapcsolatban állunk minden nagy kiadóval, így a Nemzeti Tankönyvkiadó, az Apáczai, a
Mûszaki Kiadó, a Krónika
Nova, a Korona, a B+V és a
Nemzeti Szakképzési Intézet
stb. kiadványait forgalmazzuk. Emellett több mint egytucatnyi kisebb fôvárosi és vidéki kiadó tankönyveit is árusítjuk. Közvetlenül nyolc iskolával mûködünk együtt, és a
szakmai tankönyveket további
46-ban terjesztjük.
– Van-e az idei tanévkezdésnek
valami sajátossága kereskedelmi
szempontból?
– Az eddigi gyakorlat szerint
általában júniusig folyamatosan érkeztek be a tankönyvek.
Idén ennek súlypontja átcsúszni látszik augusztus végére. Ez nem kis tumultus képét
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vetíti elôre. Megjegyzendô,
hogy az idôpont eltolódásában a vásárlók szempontjai is
szerepet játszanak. Sok munkahelyen kapnak 10 ezer forintos, augusztus végéig levásárolható utalványokat és ezeket is általában a hó végén
váltják be. A dupla családi
pótlék kifizetése nyomán is
hirtelen forgalomnövekedésre
számítunk. De vannak kiadók,
akik eleve csak augusztus 20.
után szállítanak. Fôleg a szakmai tankönyvek terén számolunk csúszással. A kerettantervbôl is késhet két-három kiadvány.
– Milyen elvárásokat fogalmaznának meg a zavartalan ügymenet érdekében?
– A legnagyobb gondot számunkra az a rendelet jelenti,
amely egységesítette az iskolai
és a bolti könyvárakat. Van
olyan példa, hogy ennek nyomán a kiadó a 40 százalékos
árrést – azonos munkáért – 12
százalékosra mérsékelte. E
tárgyban már részt vettünk
egy szakmai értekezleten, ahol
azonban semmi érdemi elôrelépés nem történt. Csak bizakodni lehet, hogy ebben az
ügyben valamikor számunkra
kedvezô döntés születhet.
Nehézséget okoz továbbá
számunkra, hogy egyes kiadóknak elôre vagyunk kénytelenek fizetni. Így egyoldalúan
a kereskedôk viselik az anyagi
terheket, ha az árut nem tudják értékesíteni. Ezen a helyzeten az idôleges árleszállításokkal sem tudunk lendíteni,
mert mondjuk, egy idejétmúlt
fizika- vagy biológiakönyvre
késôbb sem találunk vevôt.
Ugyancsak a kereskedôt terhelik a szállítási költségek.
Amennyiben a kiadó végezné
ezt a tevékenységet, még nagyobb anyagi megterhelést jelentene számunkra, hiszen a
kiszállítás költségeit is felszámolnák. Ezt a jelenleg rendkívül kedvezôtlen árrés mellett
nem vállalhatjuk.
S ezzel megint éreztettük a
rendelet problémáját, amely
igen nehéz mûködési feltételeket teremtett a bolti tankönyvkereskedelem számára.
T. A.
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EMBER ÉS GONDOLAT

Pünkösti Árpáddal
beszélget

Nádor Tamás
Messzirôl és látszólag egészen másra vonatkozó idézettel „a kétszerkettô józansága” mesterének lehet nevezni. Olyan embernek,
aki a tények vonzásában él. Aki adatokat, dokumentumokat
gyûjt, kortanúkat faggat, mindent sokszorosan ellenôriz, mielôtt
bármit állít, közzétesz, netán még kommentál is. Sosem helyettesíti – mint oly sokan – magyarázattal a munkát. Így aztán nem
meglepô, hogy évtizedek óta önkéntes gályapadjához láncolva él.
Most éppen – tizenhat esztendôn át – egy korszak stréber rémének horrorisztikus történetében ijesztô tehetség és szánalmas kisszerûség elegyét rögzítve. Fölvésve arcát, alakját, akár barlangi
ôsünk: ne kelljen tôle vagy esetleges klónjaitól félni.
– Mindig is ténykeresô, oknyomozó riporterként ismerték olvasói, ám az elmúlt több mint
másfél évtizedben sziszifuszi
munkát végzett Rákosi Mátyás
életének feltárásával, alakjának
megrajzolásával. Miért választotta éppen Sztálin legjobb magyar tanítványát?
– Ilyen kalandba csak felelôtlenül csöppenhet az ember. Nem erre készültem,
nem erre számítottam. Föltarthatnám a kezem, és azt
mondhatnám: a rendszerváltozás áldozata vagyok – Rákosi elvtárssal egyetemben.
Ugyanis, amikor 1986-ban
ebbe a munkába belekezdtem, bár még minden irat zárolva volt, life history módszerrel dolgoztam, és úgy véltem, a tilalmakat megkerülve,
bátor tettet hajtok végre.
Akárcsak nagy hírû Rychard
Kapuscinski kollégám például A császár, illetve A sahinsah címû könyvéhez,
több mint száz kortanúval
beszéltem. Aztán, hogy „nyakunkba szakadt” a szabadság,
és a levéltári zárak is lassan
kinyíltak, már nem játszhattam el a hôst, aki olyasmit ír
meg, ami tilos. Így nem tehettem mást, botcsinálta történésszé kellett válnom, vagy
olyan szociográfussá, aki történelmi szociográfiát ír – ha
van ilyen. Más kérdés, hogy
annak idején nem is sejtettem, több idôt kell majd Rá-
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kosival eltöltenem, mint
amennyit ô lehúzott a szegedi Csillag börtönben.
– Ironikusan fogalmazva: Rákosi kicsi volt, de a miénk. Komolyabban: látott-e alakjában
olyan sajátos kelet-közép-európai, más hasonló figuráktól netán merôben eltérô történelmi,
vagy legalább korjellemzô modellt, amiért érdemes volt róla
három vaskos kötetet írni?
– Azt akartam megmutatni,
hogy a Rákosi-, illetve a Kádár-rendszer teljesen más,
mégis ugyanaz. S hogy az
utóbbi gyökerei az elôzôbe
nyúlnak. Rákosi és Kádár személyisége bizonyos értelemben ellentéte egymásnak. Rákosi valóban túlbuzgó sztálinista volt, nem egyszerûen a
generalisszimusz legjobb magyar tanítványa, hanem Sztálin legjobb követôje az egész
béketáborban. Túlteljesített a
nyakló nélküli iparosításban,
a mezôgazdaság szétverésében, a fegyverkezésben, a
koncepciós perekben, mindezzel szinte romba döntve az
országot. Lerombolta a feudális Magyarországot, de a romok átütöttek az álombeli új
világon is. Kádár – túl közismert bûnein – azért megteremtette a legvidámabb barakkot, valami mást csinált,
mint a többiek. De, ismétlem: a rezsim lényege azért
mindkét idôszakban azonos
volt. Rákosi valószínûleg

nem csupán azért juthatott
annak idején a csúcsra, mert
eminens törleszkedôként mûködött, aki „a dolgozó nép érdekében” bármire kapható
volt, hanem azért is, mert tehetségesebbnek bizonyult,
mint diktátor kollégái. Nemrég megjelent visszaemlékezéseit olvasva megdöbbentett:
valóságos szépírói tehetséggel
ír gyermekéveirôl, ám amint a
politikát akár csak érinti is,
kerékbe töri a nyelvet, imamalomszerûen hajtogatja a
dogmatikus szólamokat. Szerepet játszik, a megingathatatlan bolsevik szerepét.
– Rákosi a hatalomért; Rákosi
a csúcson; s legutóbb: Rákosi bukása, számûzetése és halála – elkészült a trilógia. Olvasható sajátos történelemkönyvként, vagy
akár dokumentumregényként.
Voltaképp mi a mûfaja ennek a
három kötetnek?
– Valójában majdnem megbéklyózott a kezembe került
rengeteg dokumentum. Kivált, mivel ennek jelentôs része
pártzsargonban
írt,
emészthetetlen, nyelvellenes
habarék. Ám mindezt nem
mellôzhettem, hiszen épp
ezeknek volt korjellemzô erejük, ezek fejeztek ki napi politikai szándékokat, vagy rejtettek volna – igen átlátszóan
– tervezett taktikai húzásokat.
Mindamellett semmiképp
sem kívántam beleszürkülnibutulni ebbe a tragikomikus
hordalékba. Ezért csak annyit
tartottam meg belôle, amenynyi az adott idôszak atmoszférája, az érintett szereplô
nyelvének, gondolkodásának
bizarrsága, ostobasága, torzultsága érzékeltetéséhez feltétlenül szükséges volt. Nemritkán elképesztô dokumentumokra bukkantam. Amikor
például szóba került a kivégzettek hozzátartozóinak kártalanítása, voltak, akik azt javasolták: tekintsék az eseteket
– mondjuk Rajk László kivégzését – üzemi balesetnek. E
szörnyûséges cinizmusnak,
pokoli grand guignolnak egyszerû oka volt: a jóvátehetetlen jóvátételét így olcsóbban
megúszták volna. Itt kifogytam az írói eszközökbôl, és a
szó szoros értelmében akasz-
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tófahumorhoz folyamodtam.
Nevezetesen: „Kohnt és
Grünt akasztják. Kohn oldalba böki Grünt: – Nem tudod, kell ezeknek borravalót
adni?”
– Ez a kor és némelyik antihôse
filozofikus viccnél jóval többet,
talán megérdemelne egy modern
Shakespeare-t is. Vajon mi lehet
az oka annak, hogy egyikük sem
talált magának igazi drámaírót,
miért nem kerültek be legalább
valamiféle hozzájuk „méltó”
tragikomédiába?
– Gondolom, nemcsak korunk Shakespeare-je, Molière-je hiányzik. Ezek a figurák és történeteik módfelett
szürkék. Mert a homo kominternikuszok
egysíkú,
többnyire kisszerû életet éltek. Rákosi Mátyás például,
noha – amint az emlékezéseibôl kiderül – jócskán érdeklôdött a szépnem iránt, az
elsô negyvennyolc évét alighanem szûzen töltötte el. És
csak a neki alárendeltekhez –
nem a tanítónôkhöz, hanem
mondjuk, a postás kisasszonyokhoz – tudott közeledni.
Shakespeare-i dráma szerelem nélkül? Hôs – katartikus
sors nélkül? Nem tragikus,
hanem szánalmas vég? Ami
történt – bármi, bárhogy
esett is meg Rákosi Mátyással
– nem elsôsorban az ô drámája volt, hanem az országé.
– Tizenhat év börtön, számûzetés, hatalom, ünnepeltetés,
halálosztás, bukás, újabb számûzetés, megsemmisülés már a halál elôtt; vagy éppen Kádár
sorsa: felemelkedés, bûn és bûnhôdés – az ôrületig. Mindez kevés volna?
– Shakespeare vagy Molière
nem vagyok, így erre válaszolni végül is nem tudok.
Csak azt mondhatom: megteszem, amit a magam eszközeivel megtehetek. Most éppen Charles Gati biztatására
egy könyvbe sûrítem a három
Rákosi-kötetet. Az Európa
Könyvkiadó ezt megjelenteti
magyarul, és felajánlja külföldi partnereinek. Talán más
országok olvasóit is érdekli
majd: kit istenítettek, illetve
kit átkoztak és átkoznak egy
kis kelet-közép-európai országban.

É

nnekem Füst Milán
volt a Mesterem. Szinte
mindent tôle tanultam
a szakmáról, holott ô sosem
tanított írni. Olvasni tanított.
Mûélvezetet tanított. Meg
pletykált, akár Hegedüs Géza
bácsi. Kikotyogta, hogy
Shakespeare, ez a világ nyolcadik csodája, micsoda fércmûves volt. Hogy a harmadik fölvonásra: „A nem ismert tartomány, melybôl még nem tért
meg utazó”; elfelejti, hogy a
darab azzal kezdôdik, hogy a
nem ismert tartományból éppen megtér egy utazó, Hamlet
atyjának szelleme, és minden
éjjel ott kísért a várfokon. Azt
mutatta meg, mitôl szép, mitôl zseniális valami. Hogy mitôl boldogít az opálos vagy rémítô látomás; a dübörgô vagy
lágyan hullámzó indulat egy
versben, vagy történetben.
Hogy miért sírnivaló, amikor
Hamlet azzal a mondattal leheli ki a lelkét, hogy „A többi,
néma csend.” The rest is silent.
Ô tanított arra is, hogy a valóság hiteles attól, hogy van,
ha bármilyen hihetetlen is, de
a képzelt történetet el kell hitetni. Vagyis a fikció hitelesebb kell legyen, mint maga a
valóság.
Azt meséli egy kis barátnôm,
hogy ô fél, mert ez egy szörnyû, agresszív világ. A kedvesével ütött-kopott, harmincéves
Renaultban zötyögtek az országúton, amikor elsuhant mellettük valami luxusbatár, talán
Audi. Részeg és röhögô krapekok ültek benne, és lassúnak találták az ô kocsijukat. Amint el-

húztak mellettük, az egyikük
ököllel kinyúlt, és bezúzta a Renault hátsó lámpáját.
Mondom neki, hercegnôm,
nem jó, nem látom. Mi az,
hogy ököllel? Ki az a barom,
aki összevagdostatja a puszta
öklét a hátsó lámpa cserepeivel? És miért a hátsó lámpát,
azt ti nem is látjátok, ahogy a

kocsiban ültök! Legyen az
csak elsô lámpa, mert az csattan, robban, elsötétül: szóval
az látvány, és ne az öklével,
hanem egy sörösüveggel. Az
agresszívabb és gonoszabb.
De hát nem így történt,
mondja nekem az ifjú hölgy.
Fütyülök rá, hogyan történt!
Ha ott vagyok s tapasztalom,
elhiszem. De ha te meséled,
nem hiszem el, csak ha hitelesen tudod elmondani – és a
sztori csak sörösüveggel és elsô
lámpával hiteles. Ezt látom, ez
kép! Ahogy te meséled: csak
képzavar, ha százszor is az a
valóság. Egyébként az én variációm még inkább, erôsebben,
szebben szól arról, amirôl a te
történeted: a valóságról. Hogy
itt félni kell, mert elharapódzott az oktalan agresszivitás,
mert az emberek már rosszab-

Azt hiszed, hazudok?
Isten ôrizz! Nézd, tudom,
hogy az történt, ami ott történt. De amit te nekem vagy
bárki másnak elmesélsz, az
már egy történet. Azt úgy kell
elmondanod, hogy a közönséged, én vagy akárki más, elhiggye. Hogy megjelenjen a
lelki szemei elôtt. Hogy aki
hallgatja, közben ott érezze
magát veletek az ócska, rozoga, döcögô, öreg Renaultban az éjszakai országúton, és
átélje a rettenetet, amit a mellettetek elhúzó vadi új, méregdrága kocsiban az agresszív,
piás vagy drogos hülye milliomos taknyosok okoztak.
És ahhoz nekem hazudnom kell?
Ja, dehogy! Csak úgy kell elmesélned, hogy hihetô legyen. Arany azt mondta:

Csalog Zsolt:
Romakönyv

letkeztek volna. Nemhogy
porossá vagy túlhaladottá
nem váltak, de éppenséggel
felzaklatóan
idôszerûek.
Amiben persze – ezt sem illik elhallgatni – az is benne
van, hogy (szégyenünkre) a
helyzet, mármint a romák
helyzete Magyarországon a
lényegét tekintve azóta sem
változott. Csalog ugyanis
szenvedélyes érdeklôdéssel,
nem mímelt, hanem magától értetôdô, belülrôl fakadó, tehát természetes demokratizmussal fordult a romák felé. Nem „leereszkedett”, nem megjátszott valamiféle elvont, tudományos

kíváncsiságot, melybôl nem
feltétlenül következnének
cselekvések – nem, ô mint
író és mint ember vallotta,
hogy a romák épp olyanok,
mint bárki más, mint mi,
legfeljebb több a kaland,
több a vad indulat motiválta
tett, a színesebb képzelet
szülte, félig-igaz, félig-költött történet a körükben,
mint azoknál, akiket a több
generáció óta ható civilizációs béklyók már elszürkítettek. Csalog szemlátomást élvezte azt a pompás, még
nyers, még ösztönös, mondhatni zabolázatlan nyelvet,
melyen „hôsei” megszólal-

■ Szinte hihetetlen, hogy
Csalog Zsolt már öt éve
nincs közöttünk, de a lexikonok nem érzelgôsek, szárazon közlik, hogy az író
1997 júliusában hunyt el. Ez
egyebek közt attól elképesztô, hogy huszonöt meg
tizenöt éve már publikált
szövegei, amelyek most új
(és nagyon is szerencsés)
összeállításban újra megjelentek, annyira elevenek és
frissek, mintha pár hete ke-

bak az állatnál: szörnyetegek.
Ököllel? – hülyeség. Csak egy
hôs nem félti az öklét, egy gazember félti. Egy gazember sörösüveggel üt.
De hát nem érted, hogy így
történt? Úgy történt ahogy én
elmondtam!
De értem, tündérkém, csak
nem hiszem el.

Kertész Ákos
Fikció és a hiteles
valóság
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„Nem a való hát: annak égi
mássa...” József Attila: „az igazat mondd, ne csak a valódit”.
Ezeket a rejtélyes mondatokat
így kell érteni: a mese a valóságnál is valóságosabb legyen.
Legyen képszerû, álljon össze
látomássá, hogy hallani lehessen még a hangokat is; és indulat is legyen benne, harag
vagy kétségbeesés, humor
vagy irónia, fáradt indignáltság vagy száraz, kopogós
szenvtelenség. Valami, ami te
vagy. Amit magadból hozzáadsz, ahogy te élted át, ahogy
te láttad. Na, akkor lesz hiteles. Hogy ez már irodalom, és
te nem vagy író? Dehogynem!
Mindannyian írók vagyunk,
ha hitelesen akarunk elmesélni egy történetet. Hogy a
hallgatóság átélje, átérezze,
hogy jót mulasson vagy fölálljon a hátán a szôr. Ennyi az
egész titok. Egyszerû, nem?
Mondani könnyû…
Na látod. Ez a titok másik
része.
tak, és ha le is nyesegette az
ismétlôdéseket, igyekezett
ezt a frenetikus humorral átszôtt, mesésen gazdag stílust
maradéktalanul átmenteni.
Ami netán e könyv írásaiban
egykor
naturalizmusnak
tûnt, arról mára kiderült,
hogy forró életközelség,
mely idôközben – hála a hazai irodalmat elöntô affektáltságnak és mûvészieskedô
kimódoltságnak – nagy mértékben felértékelôdött. Kár,
hogy ezt már maga a szerzô
nem érhette meg.
-a -a
Ant-Ko Kiadó, 318 old, 1890 Ft.
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Egy némafilm
narrátora
Beszélgetés Harcos Bálinttal
A Könyvhét izgalmas meglepetése volt az évek óta publikáló
Harcos Bálint elsô kötete, ami Harcos Bálint Összes felirattal
(?), címkével (?) jelent meg a Palatinus gondozásában. A könyv
formailag, tematikailag egyaránt gazdag, intellektust megmozgató verseivel érdemes megismerkednünk. Harcossal most eddigi
munkásságáról, valamint további terveirôl beszélgettem.
– Kétszáz év különbséggel ugyan,
de egy napon születtél Berzsenyi
Dániellel…
– 1976. május hetedikén születtem Pesten – nem Budapesten, hangsúlyozom, Pesten, ez fontos. Gyerekkorom
két meghatározó helyszíne
Fonyód és Pomáz volt. Van
egy öcsém meg egy bátyám –
ez szintén fontos. Nagyon
sok helyre jártam általános
iskolába, a gimnáziumot az
Apáczai Csere János ELTE
Gyakorlóiskolában végeztem
el 1994-ben. Ebben az évben
az ELTE magyar szakára kerültem, valamint esztétikára
is jártam egy ideig, de büszke
vagyok rá, hogy abbahagytam. Szinte minden úgymond rangos irodalmi lapban publikáltam már, fôképp a Jelenkorban, ÉS-ben,
Alföldben és Bárkában.
– Komoly szerkesztôi múlttal
rendelkezel…
– A Sárkányfûnek és a JAK
Füzeteknek voltam szerkesztôje. A Sárkányfûbe egyszer
csak meghívtak, hogy dolgozzak ott, 1999-ben. Sok
tervem volt, de aztán nagyon
hamar rá kellett jönnöm,
hogy mások az elképzeléseink, nem áll közös csillagzat
fölöttünk. Én már a kemény
válságkorszakban kerültem
oda, és azt hiszem, annak a
lapnak el kellett tûnnie, mindenkinek jobb így. Mindössze egy évig voltam ott, aztán jött két év JAK Füzetek.
Itt, a szerkesztésem alatt jelent meg például Filó Verának az Emlékszoba kiadó
címû
különös
könyve,
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amelybôl talán húzni kellett
volna, vagy akár Váradi Péter
A liliom paradigmája. Mi jelentettük meg Király Leventének A legkisebb, Müllner
Andrásnak a Kôrösi Csoma
Sándor, Bazsányi Sándornak
A szájalás szomorúsága címû
köteteit, aztán egy tanulmánykötetet is a régi magyar
irodalomról, Selyem Zsuzsa
Valami helyet címû munkáját, ami sokkal jobb, mint
amennyire észrevették volna,
de nálunk jelent meg Latzkovits Miklós Hogyan tanultam
meg koptul? címû novellafüzére – arra, mondjuk, kíváncsi lennék, beszél-e koptul,
szerintem nem – valamint
Czifrik Balázs Hullám, híd,
hálója és Balázs Imre József
A Dél-Párizs nyárikertje is.
– Saját kötetednél miért éppen a
Palatinus Kiadót választottad?
– Az ok végtelenül egyszerû.
Engem még három éve megkeresett a Noran, amely akkor
még össze volt nôve a Palatinusszal, hogy állítsak össze
egy kötetet, amit én elhárítottam, mondván, hogy még közel nem állt össze az anyag.
Eltelt egy-két év, a két kiadó
szétvált, én pedig a Palatinusnál maradtam.
– Mostanában forgatókönyvírással is foglalkozol…
– Igen, egy opera-kisfilm szövegkönyvét írom Térey Jánossal. Van egy filmes mûfaj,
szkreccsfilmnek hívják. Ezt a
hatvanas években találták ki,
az olasz neorealismo környékén, vagy közvetlenül utána,
a lényege az, hogy öt-hat rendezô összeáll, mindannyian

elkészítenek negyed órát vagy
húsz percet, és abból lesz egy
másfél órás film a végén. Még
nem szívesen beszélek a részletekrôl, de annyit mondhatok, hogy a legfiatalabb nemzedékbeli rendezôk dolgoznak majd együtt. Minket
Mundruczó Kornél kért fel.
Hogy a filmnek ki melyik részét csinálhatja meg, az sorsoláson dôlt el, ô épp a záró
részt kapta. Kellô erudícióval
ehhez azt találta ki, hogy a
zárlatban a szereplôk áriákat
énekeljenek, akár egy operafináléban. Mi pedig egy kortárs
operaíró hölggyel kiegészülve
nekiláttunk. Hála Istennek,
ezt a könyvet befejeztem, így
verset egy ideig most nem
kell írnom, foglalkozhatom
mással. Hadd említsem meg
egy nagyon jó barátomat, Németh Pétert, mivel vele is ter-

Harcos Bálint (1976 Budapest),
költô, szerkesztô.
vezünk egy filmet, aminek
forgatókönyvét szintén én fogom írni. Nagyon nehéz
munka a forgatókönyvírás, ez
most kiderült. De lehet, hogy
csupán ezzel az elsôvel van
ennyi gondom, hiszen a librettó a legnehezebb mûfajok
egyike.
– Voltál egyszer némafilmben
narrátor. Ezt hogyan kell érteni?
– Ez valóban megtörtént.
Egy ismerôsöm kigondolta
azt a meredek ötletet, hogy
Csáthnak az Ópiumát megfilmesíti, és úgy gondolta,
hogy elhangzik majd a komplett novella ebben a rövidfilmben, és engem kért meg a
fölolvasására, amit én lakonikus és visszafogott hangon
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meg is tettem. Harmadjáranegyedjére sikerült is fölvenni a szöveget, és úgy tûnt,
hogy ez mûködni is fog, de
késôbb a rendezô rájött, hogy
a szöveg nem illeszkedik a
képhez, így némafilm lett belôle, amit az OFF-on, a Kultiplexben be is mutattak. Ám
a legvégén a címlistában
mégis ottmaradt, hogy narrátor: Harcos Bálint. A családomnak el is meséltem ezt
iszonyatos állapotban, negyvenfokos hôségben egy horvátországi utazáson, épp mikor egy kellôképp levitézlett
Skoda Favorittal gurultunk a
sztrádán. Félre kellett állni,
annyira röhögtek. Aztán a
Skoda nem indult el újra.
– Gyönyörû és rengeteg különféle jelentést sugalló a könyv borítója…
– Sokáig bajban voltam,
hogy mi legyen a borítón.
Valami nagyon egyszerû, nagyon magától értetôdô dolgot akartam, valami igazán
alapvetôt. Aztán eszembe jutott, hogy ’96-ban, mikor
Portugáliában voltam, egy
nagyon egyszerû géppel egy
nagyon lassú vonatból csináltam egy képet egy szikláról, ami emberfejre hasonlított. Tulajdonképpen Liszt
Ferencet ábrázolja, földbe
ásva… Furcsa, ahogy az emlékezet a maga öntörvényével mûködik. Sokáig azt gondoltam, hogy én csak úgy
emlékszem, hogy van ez a
kép, de igazából nem készítettem el, aztán egyszer csak
megtaláltam pakolás közben.
Ezután odaadtam a már említett Németh Péter barátomnak, és próbálgattunk együtt
mindenféle verziókat, hogy
ezzel az igencsak kötött címmel és képpel kezdhessünk
valamit. Sokáig reménytelennek tûnt az ügy, mikor is
egyszer rám szólt munka
közben, hogy menjek már el
valahova, hadd dolgozzon,
és mire visszaértem, már
kész is volt ez a mostani változat, ami minden reményemet felülmúlta. De nem csupán nekem tetszett a végeredmény, azóta már többen
felkeresték Pétert a közös
munka reményében.
Karafiáth Orsolya

A Helikon Kiadó ajánlata
Márai Sándor
Újra kapható:
Eszter hagyatéka

Föld! Föld!...

Hamarosan újra jön:
A gyertyák csonkig égnek
Füveskönyv

A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.),
telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon, valamint
megvásárolhatók a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

A Magyar Könyvgyûjtô
szeptemberi számának tartalma:
Gyûjtemény
A régi fényében pompázó zirci ciszterci gyûjtemény (Mátraházi Zsuzsa)
Ex Libris
Erôs Zoltán (Nádor Tamás)
Antikvária
Beszélgetés Pécsi Gáborral (Borbély László)
Pastinszky Antikvárium (Sz. D.)
Könyvkínálat és -kereslet (Cs. A.)
Praxis
Tessék választani (Nagy Emese)
„Jó magyarság” (Szénási Zsófia)
Antikvitás
Indul az ôszi aukciós szezon (Alánt Andrea)
Bibliofilia
Könyvek a könyvrôl, avagy egy könyvszakember szakkönyvtára (Tasnádi András)
Bibliohistória
Bibliofil folyóiratok Magyarországon III. rész (Pogány György)

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Kizárólag elôfizetôknek!

Habent sua fata libelli
Bratka László: Az olvasónak is van sorsa

Elôfizetési díj 2002. évre (10 szám) 4400 Ft.
Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

Árjegyzék
Scheda, Josef – Szádeczky Kardoss Lajos
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SZEMMAGASSÁGBAN

Nyár, nagy könyvkölcsönzô
félcédulái
■ Egyes felmérések szerint a nyár
kevésbé kedvez az olvasásnak, mint
más évszakok. E sorok írója – mint
úszni nem tudó és a vízpartot nemigen kedvelô ember, s mint július és
augusztus kivételével az esztendô
tíz hónapjában elfoglalt, inkább az
úgynevezett célolvasmányokra koncentráló tanár – nyáron tud a legtöbbet olvasni (noha külsô szemlélôk szerint egyébként is folyton olvas – csak hát nem eleget). A nyár
amúgyis „belebeszél” abba, mit lapozzunk föl. Hosszú utazásra vastag könyv(ek) kell(enek); nagy útipoggyászba lehetôleg nem lexikonok; a baráti szívességbôl egy hétre
belakott faház alkalmi könyvkupaca félretolhatja a tervezett olvasmányokat – és így tovább. Ilyenkor
mintha nagyobb lenne a kölcsönzési kedv: elkunyerálni – és meg is
kapni – a nyaralótárs által feldicsért
mûvet; s a kikapcsolódás véletlenei
közt jöhet a jótékony restancia-olvasás is: végre birtokba venni az elôkészítetteket, a félbemaradtakat.
Már most John Updike Majd ha
fagy címû regénye egyik kategóriába sem tartozott: egyszerûen nemrég jelentette meg az Európa Kiadó.
A nem épp nyárias szólás-cím a magyarul rosszul hangzó „A vasárnapok hónapja” (a Month of Sundays)
helyébe lépett. Az idén a hetvenet
betöltött Updike-nak szerencséje
van a magyar fordítóival. Réz
Ádám egyszeri Nyúlcipô-remeklése, Göncz Árpád átültetései, néhány fiatalabb fordító rátermettsége után és mellett Gy. Horváth
László is úgy beszéli az író nyelvét,
hogy húsznál több, minálunk közreadott alkotása (jószerivel csak a
prózáját ismerjük, a verseit, tanulmányait, egyéb dolgait nem!) egységes stiláris folyamnak érzôdik. Ez
a regény az 1975-ös év mélyérôl
(úgymond „Richard Nixon bukásának idejébôl”) bukkant fel. Mint
mindig, evidens és könnyen átélhetô a beszédhelyzet. Egy közelebbrôl meg nem határozott vallás
lelkipásztora – egyháza és családja
által jótékonyan frusztrációnak tekintett és pszichológiai eszközökkel kezelendô eltévelyedése: sokszoros szexuális kicsapongása miatt
– kénytelen egy (értsük szó szerint)
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Isten háta mögötti, szanatórium- és
laktanyaszerû üdülôben tölteni egy
hónapot, hogy írásterápiával gyógyítsa legfôbb baját: a Teremtôbe
vetett hitének megrendülését. Mindennap kerül szöveg a papírra – vasárnaponként egy-egy tényleges,
ám szentségesen pogány prédikáció. A lelkipásztor nem csupán
minket szólít meg olvasóként emlékezésekben és cselekményelemekben bôvelkedô konfessziója során,
hanem egy, az ô szövege szempontjából valóságos, célzott – tehát
a regényben jelen lévô – titkos olvasót is feltételez, akit a leírtakkal
provokál. Ha provokációja sikerrel
jár, az írói kvalitását – és „betegségének” orvosolhatatlanságát jelzi
vagy jelezné...; és nyitva hagyja a
kérdést, hogy „a vasárnapok hónapjának” eltelte után lehet-e viszszaút a szószékre, a famíliába.
Aligha ez a legjobb Updike-mû,
de ez is igen jó. Egyes fragmentumai rutinból íródnak, korábbi és késôbbi könyvekbôl is ismerôsek. A
nagy kritikai lendületû, mégis lírai
hevû világ- és teremtésgyalázások, a
gyenge jellemnek a saját gyengeségén kívül tulajdonképp mindezt
bátran és tárgyilagosan látó ítélkezése, a férj-feleség, szülô-gyermek,
férfi-nô, lelkész-hívô konfliktusok
ábrázolása azonban elsôrangú, a 31
kis fejezet beosztása – folytonossága
és szakaszossága – mesteri. A fô szólam, akárcsak az életmû egészében,
az Isten keresésének, a létezés megértésének szólama, azzal a termékeny indulattal, melyet az ember
szinte ösztönlényként való látása és
a politikai trendek keltette mélységes szkepszis vált ki se a ráció, se a
transzcendencia öblében megnyugodni nem képes, idônként feltûnôen filantróp, kontinensen és tolakodás nélkül mizantróp íróból.
Bartis Attila még 2001-ben publikált, s azóta erôteljes kritikai visszhangot nyert regényét – itt nem
részletezendô módon – vissza kellett szereznem átmeneti birtoklójától, hogy egy idôre magamnak kölcsönözhessem. Megérte. A nyugalom (Magvetô Kiadó) nagy formátumú, nemzetközi figyelemre is érdemes könyv – nagy formátumú,
dühítô hibákkal. (Egyébként ez az

a könyv, amelynek gerincén, fatális, mégis szép nyomdahiba folytán, nem a szerzô neve és a mû
címe olvasható, hanem ez: Bartis
Attila – Bartis Attila; a gondolatjel
mint elválasztó jel helyén egy szem
fényképszerû rajzával. Egyedi tipográfiai szimbolizálása ez egyfelôl az önazonosságnak, másfelôl
alkotó és munkája virtuális „azonosságának”.)
Az idôbontásos technikával élô
szövegbôl történet, fabula vagy szüzsé nem egykönnyen – valószínûleg
csak önkényességek, tévedések árán
– rekonstruálható. Annyi bizonyos,
hogy jobbára én-beszédû (1956
ôszén nemzett, 1957-ben született,
épp az 1990-es rendszerváltás kezdeti idôszakát megélô) író fôhôse
olyan kelepcehelyzetben vergôdik
legalább tizenöt éve, melynek
kulcsfigurája az ünnepelt színésznôbôl félig tébolyult otthonülôvé lett
anya. Kettejük az alkalmi és be nem
teljesedett incesztust nem nélkülözô, döbbenetes viszonya, az
összezártság démoniája az anya vezetéknevét és az apa személynevét
(!) viselô fiatalember minden cselekedetére, interperszonális megnyilvánulására kihat (nemi életében
rendre „leképezi” az ôt születésétôl
fogva ért otthoni trauma következményeit stb.). A végzetes kórokat el
nem fedô magánéleti röntgenkép
az idôjátéknak és a nyelvi struktúrának köszönhetôen erôteljes szociológiai jelentésekkel is bír.
A beszélô nevek (így Andor jó és
rossz szelleme a nôk közt: Fehér
Eszter, Jordán Éva), a burjánzó allegorizáló tendenciák (a vér-motívum
– pelikán- és egyéb képzetekkel is –
a Weér nevû fôszereplô körött) sokszor túlzsúfolják s idônként mármár primitíven önfeltáróvá teszik a
könyvet. Az ismétlô szövegstruktúrák – köztük a „gondoltam” zárású
mondatok egy-egy halmaza – nem
mindig hozzák azt az intenzív eredményt, amelyet Bartis talán az olvasóval való, a szövegtérben történô
együttmûködéstôl vár. Egyes szálak
(mondjuk Lázár atya jelenléte) és bizonyos töltelékanyagok kifoszlanak
a mûbôl, mely a meglehetôsen sok
vétek és vitatható mozzanat ellenére is abszolúte jótáll önmagáért és
szerzôje kivételes tehetségéért.
Hogy „mirôl szól” a regény? Végsô
soron elbeszélôjének, Weér Andornak minden elemzô hajlam ellenére
reflektálatlanul maradó, önzô gyengeségérôl, a létezés „javítására” és
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„rontására” tett kísérletek teljességgel bizonytalan kimenetelérôl, a
történelembe ágyazott egzisztencia
kiszolgáltatottságáról. (Roppant érdekes, hogy a nemrég megjelent,
máris sikeres Rakovszky Zsuzsa-regény, A kígyó árnyéka ennek az anya
és fia-történetnek egy apa és leánya
változataként is olvasható a maga
históriás keretei között. Ritka, hogy
két egymással semmiben sem érintkezô alkotás, egymásra nyilván
semmiben sem ható két szerzô egy
adott pillanatban, egy-egy mû által
ennyire közel kerüljön egymáshoz.)
Balla D. Károly könyvheti könyve,
a Világvége (Pannónia Könyvek) a
megjelöléssel ellentétben nem válogatott, hanem új novellák gyûjteménye. A sokoldalú kárpátaljai
szerzô az Élted volt regénye címû
„posztmodern trükkregényével”
ékesen bizonyította, hogy talentumában az epikus gyôzi a versenyt a
lírikussal (és az esszéista a drámaíróval, a könyvkiadó az organizátorral). Új kötetében csupa jól megépített, érdekes, noha korántsem egyformán jelentékeny – helyenként
kísérletinek is érzôdô – szöveg sorakozik. Az író kedveli a megnevezés
nélküli, az alakot sokáig nem konkretizáló kezdést (egyes szám elsô és
harmadik személyben is). Ez és más
technikai elemek együttállása is
misztikumot, álomiságot, egyszerûbben: többértelmû bizonytalanságot bocsát a bemutatott élethelyzetekre, morális választásszituációkra. Maga az anyag, melyet ez az illékony novellaburok magába foglal,
ám át is ereszt magán, a valóság sokfelôl – olykor meg kiváltképp bizonyos helyekrôl – ismerôs anyaga. A
fôilluminátor címû novellából – például az Úr szele és a Baba Jaga kunyhója címûek mellett az egyik legjobb elbeszélésbôl – kivonva az illumináció szót, elég pontos képet kapunk Balla D. Károly kisepikai univerzumának atmoszférájáról; még
az akusztikájáról is. A szerzôi toll
biztos ura a szövegalakításnak, jól
temperált mindegyik bekezdés, harmonikusan simulnak az egyes mondatokhoz és a mûegészhez is. A helyenkénti finomkodás, a szóismétlés-kerülô választékosság ellen viszont morgolódnunk kell. Hát nem
rémes, ha a kávéivó szereplôrôl az
áll, hogy „Hörpöli a forró nedût...”?
Persze, tudom is én... Nemcsak
úszni nem tudok, kávét sem
iszom soha.

KIADÓRA VÁRVA

Myla Goldberg:
Versenyszezon
(Bee Season – Random House,
Anchor Books, New York, 2001.)

■ A Random House-nak ismét sikerült egy olyan regényt
megjelentetnie, amely azonnal magára vonta az olvasók
figyelmét. Az elsô, keményfedeles kiadást (2000) követô
papírkötéses változatot a The
New York Times irodalmi
melléklete egész oldalas hirdetésben, „nemzeti könyvsiker”ként reklámozza (The New
York Times Book Review,
2001. május 27. 2. old.).
Akár szimbolikus jelentôségûnek is tekinthetjük a megjelenés kitüntetett idôpontját: az
elôzô évezred utolsó pillanataiban íródott és az új beköszöntekor kiadott mû a tradíciókból táplálkozva szól – üdítôen
friss hangon – a jelenrôl.
A különlegesen egyéni hangvétel ugyan némi egyenetlenséget is eredményez, de ez talán
csak – mint ritka bélyegen a
nyomdahibás felirat – a mû értékét növeli. Ez az óvatoskodó
megfogalmazás önnön bizonytalanságom jele: valahányszor

egy részt eltúlzottnak, szükségtelenül hangsúlyosnak éreztem, vagy néhány esemény irrealitása kizökkentett a nagyon is
valósághû történet természetes
sodrásából, arra gondoltam,
hogy esetleg bennem van a
hiba, nem figyeltem kellôképpen a részletekre. Talán egy
olyan könyvhöz, amelyben lenyûgöz egy színpadi mikrofon
finom fémhálójába ragadt apró
keménytojásmorzsa leírása, nagyobb bizalommal kellene lennem. El kellene hinnem, hogy
egy tíz-egynéhány éves kislányt
egy egész éven át leköti a különleges szavak helyesírásának
gyakorlása és a misztikus vallási
elméletek tanulmányozása, s
minden idejét az apja ablaktalan dolgozószobájában tölti
ahelyett, hogy játszana, vagy a
hozzá hasonló korú gyerekekkel barátkozna. El kellene hinnem, hogy egy külsô szemlélô
számára abszolút átlagos – bár
valójában meglehetôsen zilált –
négytagú családban senkinek
sem tûnik fel, hogy az anya
több, mint tíz (!) éven át csak
úgy tesz, mintha a munkahelyére járna, pedig már nincs állása, s igazából csak ôgyeleg a
városban, vagy a gyûjteményét
rendezgeti egy kültelki raktárépületben, amelynek létezésérôl senki (!) sem tud.
Az elsô könyves szerzô tehetségét és írói kvalitását jelzi,
hogy ha elhinni nem is tudtam
mindent, elfogadni igen. Myla
Goldbergnek sikerült megvalósítania a legfontosabbat: a kicsiben megláttatja a nagyot, a
jelentéktelennek tûnô mikrovilágba belesûríti az élet teljessé-

gét és komplexitását. Az amerikai irodalomban idôrôl idôre
feléledô hagyományt követve
az írónô egy kiskamaszt állít az
események középpontjába –
egyik méltatója szerint Harper
Lee Ne bántsátok a feketerigót
címû regényének narrátora óta
Eliza Naumann az egyik legszeretetreméltóbb kislány az
amerikai irodalomban. Eliza
nem egyes szám elsô személyû
elbeszélô, de ô a legárnyaltabban jellemzett szereplô, s a
történet kulcsfigurája is,
amennyiben a betûzési versenyeken elért sikerei következtében kerülnek felszínre és teljesednek ki a család széthullását elôidézô folyamatok. A
gyermekbôl egy év alatt felnôtté váló kislány azt gondolja, hogy ô a felbomlás oka,
s a regény végére megérô elhatározásával a maga – jelentéktelenségében is heroikus –
módján megpróbál segíteni.
Az írónô tiszteletre méltó
mértéktartással
érzékelteti
Eliza döntésének lélektani
hátterét, ellenáll a mindent kimondás csábításának, bízik az
olvasó fantáziájában és beleérzô képességében.
A regény egy látszólag kiegyensúlyozottan élô, középosztálybeli zsidó család mindennapjainak megszokott eseményeivel kezdôdik, változást elôször az hoz az életükbe, hogy
Eliza megnyeri az osztályában a
helyesírási versenyt. (A „spelling bee” csak némi megszorítással fordítható helyesírási versenynek, ebben a jellegzetesen
amerikai tanulmányi versenyben ugyanis nem írnak a diákok, hanem egy színpadon, közönség elôtt állva betûzik a szavakat.) A család és az iskola legnagyobb meglepetésére az addig semmiben sem jeleskedô
kislány megnyeri az iskolai,
majd a területi versenyt is. Eliza
sikeres szereplésével párhuzamosan azonban megindul az
erjedés a családban, a lány bátyja, Aaron, a zsidó vallásnak há-
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tat fordítva új barátokat, új hitet
és új otthont keresve kiszakad a
családból, anyja, Miriam egy
rendôri fogdában töltött éjszaka
után beláthatatlan idôre elmegyógyintézetbe kerül. Az apa
jó szándékú erôfeszítései rendre
csôdöt mondanak, a hagyományos értékek megtartó ereje itt
már nem mûködik, s az útkeresést kísérô fájdalmas vagdalkozásokban a gyermekek és a felnôttek egyaránt felôrlôdnek.
A jelent elôidézô vagy részben
magyarázó múlt is megjelenik a
regényben, eleinte gyakrabban,
késôbb egyre ritkábban szakítva
meg a két versenyszezon és a
közöttük eltelô egy év eseményeit. A családi háttér, a szülôk
ifjúkora, a gyerekek emlékei
szervesen épülnek a regény menetébe, mintha egy foltvarrásos
terítô készítôje a domináns
minta kivarrását megszakítva
idônként egy-egy félreesô részlet kidolgozásába fogna. S
ahogy a munka halad, úgy ölt
formát fokozatosan a szemünk
elôtt az egész mû, amelynek
végsô formája megsejthetô,
még mielôtt az utolsó kis foltdarabok a helyükre kerülnének.
A magyar könyvkiadás gyors
reagálását ismerve biztos vagyok benne, hogy a mûvet
már fordítják, vagy nyomtatják valahol.
Deme Mária
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A H Á T T É R K I A D Ó A J Á N L ATA
Újdonság a LÉLEK-KONTROLL sorozatban
Judith Viorst: SZÜKSÉGES VESZTESÉGEINK
Mi mindent veszítünk el életünk során? Mindnyájunkat érnek
különbözô veszteségek:
– el kell hagyni a biztonságos anyaméhet,
– kistestvérünk születésekor elveszítjük az anya kizárólagos figyelmét,
– növekedvén elveszítjük a sírás és indulatkitörés jogát,
– iskolába kerülvén a mentességet a feladatok és felelôsség
alól.
– Felnôttként elveszítjük a szülôket, barátokat, szerelmeket,
lakhelyet, munkahelyet, kedvenc állatainkat,
– megöregedve régi képességeinket.
Szinte beleszédülünk ebbe a felsorolásba….
A könyv azonban mégsem pesszimista búsongás a sok gyászon.
A szerzô irodalmi példákon, pszichoterápiás eseteken, baráti
körbôl és saját tapasztalatából merített epizódokon illusztrálja
a veszteségek különbözô feldolgozási módjait – fôként azt,
hogy a veszteségek helyzetébôl hogyan kerülhetünk ki megerôsödve, fejlettebb személyiségként.
Ára: kb. 2000 Ft
ELÔSZÖR MAGYARUL
Megjelenés 2002. októberében
Háttér Kiadó
1134 Bp. Váci út 19. 11–12. épület Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97
T/F: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô: 221-6239
e-mail: hatterkiado@axelero.hu

Az

A Kairosz Kiadó
ajánlja

Kiadó ajánlata

HORVÁTH IMRE, DR. NOVÁK ISTVÁN, LOVÁSZ MÁRTA:
PÁLYAVÁLASZTÁS, TOVÁBBTANULÁS 2003
Budapesti, fôváros környéki iskolák; 4, 6, 8 osztályos gimnáziumok;
Szakközépiskolák; Szakmunkásképzôk; Szakiskolák; Felnôttképzés;
Tanfolyami képzés; Nemzetiségi oktatás; Egyházi iskolák; Magániskolák; Fogyatékosok továbbtanulása
1000 Ft
DR. KOLOZSVÁRY JUDIT
Más gyerek, Más szülô, Más pedagógus
1690 Ft
DR. FÜLE SÁNDOR
Párbeszéd – a szülôk és a pedagógusok között
1100 Ft
BÁNKI VERA – BÁLVÁNYOS HUBA
Differenciálás a mûvészeti nevelésben
1480 Ft
ÁDÁM GYÖRGY
Az emberi elme színe és fonákja
1700 Ft
LORÁND FERENC
Értékek és generációk
2800 Ft

Görögország szerelmeseinek:

Okker Kft. Pedagógus Könyvesbolt
és Csomagküldô Szolgálat

Alkyoni Papadaki
A Hold színe
148 oldal, kartonált, 1680 Ft

Pedagógiai, pszichológiai könyvekkel, a közoktatáshoz nélkülözhetetlen szakkönyvekkel, továbbtanulást, pályaválasztást segítô kiadványokkal várunk minden kedves érdeklôdôt, egyéni és közületi vásárlót!
1067 Budapest Podmaniczky u. 37.
(bejárat a Csengery utca felôl)
Nyitva tartás: hétköznap 9–17 óráig
Tel./fax: 302-7370, 312-2851
e-mail: bookker@axelero.hu
Rendelési cím: 1390 Budapest, Pf. 167

A szerzô Görögországban ismert és elismert író,
jelen könyve, amely hazájában öt kiadást megért,
a görög irodalmi akadémia nagydíját nyerte el. A
mû fájdalmasan szép történet a szegénységrôl és a
szeretetrôl.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Magyar irodalom
Almási Miklós:
Szellemvadászat
Helikon Kiadó
252 old, 1980 Ft
■ Filozófus, esztéta, aki ’self
made man’-alapon közgazdásszá lett, ám mindenek felett, (elôtt, alatt, mellett és
közben): író, és ezzel a vele
kapcsolatos meglepetéseknek
még nincs vége, mert újabb
könyveinek tanúsága szerint
remek szociológust /is/ tisztelhetünk benne. Ami a tiszteletet illeti, azt csak utólag
érezzük, amikor már megismertük ezeket a 2000-ben,
2001-ben keletkezett írásokat, és álmélkodunk, hogy mi
mindent veszünk észre, értünk meg a világ vadonatúj
jelenségeibôl – Almásinak
hála. Mert amíg olvasunk, inkább azt érezzük, hogy egy
lakás vagy egy presszó meghitt zugába félrehúzódva kiadósat dumáltunk a szerzôvel,
s ennek révén jutottunk
ennyi érdekes és furcsa, szórakoztató, mégis halálosan
komoly információhoz. Almási tudniillik mellôz mindenféle komolykodó tudományos pózt, nem habosítani akarja, inkább áttetszôvé
és könnyen emészthetôvé
tenni azt, amirôl beszél. Mirôl is beszél? Az új nemzedék
új életérzésérôl. Ennek tárgyi
rekvizítumairól, (például a
„logo”-k divatjáról). Nyelvi,
pszichológiai, szokásrendszeri változásokról. A mindennapi életünkbe tolakvó
gépekrôl, a pénzügyi technikákról, a globalizációról, az
információáradásról, a szexrôl, a fóbiákról, az elitek képzôdésérôl, a karrierépítésrôl.
És nem ítélkezik: csak leír.
Még a szlenget, a legeslegújabbat is beveti ehhez. Mer
személyes lenni, ami nemhogy lefokozná írásai értékét,
inkább megsokszorozza hitelüket. Néha az az érzésünk,
hogy nála frissebb, ’up to date’-bb senki sem lehet: szerzônk élvezi azt, ami munkájának tárgya: elsôként észrevenni valami már létezôt,

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

ami még nincs kodifikálva,
nincs felcímkézve. S hogy
miféle „szellemvadászat”-ra
hívja az olvasót? Elfogulatlanra. Izgalmasra, bátorra,
szellemesre. És (remélhetôleg) az eddigi kötetekkel nem
bevégzettre.

Mindenekelôtt remek novellákat tartalmaz olyan írók
tollából, mint (hogy csak néhányat említsünk a pazar
névsorból), Ady, Csáth Géza, Füst Milán, Kosztolányi,
Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Örkény, Tamási Áron,
Veres Péter.

N. V.
-avAnyának lenni
Palatinus Kiadó
362 old, 2490 Ft

Külföldi irodalom

■ Gyanakodva vettem kezembe ezt a novellagyûjteményt: azt hittem, lényegében nem más, mint egy
monstre anyáknapi mûsor –
valljuk be, nem sok meglepetéssel kecsegtetô – anyaga. D.
Szabó Mária összeállítása
ezek után kellemes meglepetés volt: huszonhét kiváló
magyar író novellái anyákról
semmiféle sablonba be nem
gyömöszölhetôk. Van köztük
személyes jellegû és hûvösen
tárgyias egyaránt. Tematikájukat illetôen persze fennkölt
és elfogult érzeményrôl tanúskodók is akadnak, de az
anya-gyermek kapcsolat majd
minden változata megtalálható a gyûjteményben. Nem
csak önfeláldozó, jó anyák,
de felelôtlenek, farizeus természetûek, önzôek is. A válogatás éppen azt mutatja be,
hogy anyának lenni nem önmagában érték, csak jó és
okos, belátó anyának lenni
az. A kötetbôl – örömünkre –
egy másik közhely is kimaradt: a könnyes-bús, hálás
gyermeké. Látunk hálátlan,
rideg, anyjukat ostobán szeretô (vagy nem szeretô) felnôtteket, akik valaha csodálatos újszülöttek voltak. Más
kérdés, hogy az: ki milyen felnôtté lesz, a genetikai örökségtôl és a társadalmi környezettôl eltekintve elsôsorban a
szülôk, s azon belül is az
anyák felelôssége. Félreértés
azonban ne essék: ez az antológia nemcsak pedagógiai tanulságokkal szolgál, s nemcsak arra jó, hogy észrevétlenül is szoktasson bennünket
a sztereotípiákban való gondolkodás elkerülésére.

Arthur Koestler:
A dajkabéka esete
– A vak véletlen gyökerei
Európa Könyvkiadó
470 old, 2500 Ft
■ Koestler akkor is a Sötétség
délben szerzôje marad, ha
többi mûve már igencsak
megosztja a közvéleményt.
Emberi habitusát Simone de
Beauvoir segít elképzelni,
akinek regényében karakteres
figuraként szerepel, no meg
Németh Andor, aki barátja
volt és tanúja Koestler bécsi
éveinek. Mivel fômûve nem
is egyszerûen tiltott, de a
pártállami
évtizedekben
egyenesen kiátkozott alkotás
volt, Koestler legendás alakká
vált. Aztán elkövetkezett az
az idô, amikor már szabad
volt megismerni és méltatni
az írásait és a varázs (tilalom
híján) oszladozni kezdett. Az
is ártott Koestler hírének,
hogy immár Orwell 1984-e is
olvasható lett, s míg az utóbbi – túl egy meghatározott
történelmi szituáción – minden idôben érvényes modellje diktatúra és demokrácia relációjának, Koestler regénye nagyon is kötôdik a
mintához, melybôl vétetett.
Jöttek aztán más szépírói, illetve egykor híres riporteri
teljesítményei és bár fontos
kordokumentumokként elhelyeztük memóriánkban ezeket, olvasói izgalmunk s fôképp élvezetünk alig hasonlított ahhoz, amit a Sötétség
délben után éreztünk.
Egy ideje azzal a luxussal
kényeztetnek
bennünket,
hogy hozzáférhetôvé teszik
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annak a Koestlernek a munkáit is, aki egy váratlan, gyökeres fordulattal hátat fordított a politikának és elkezdett
részint természettudományos, részint természetfeletti
jelenségekkel foglalkozni.
Autodidaktaként, de hatalmas apparátust feldolgozva,
az eseteket történetiségükben
is megragadva írta meg például a lamarckista Paul Kammerer történetét, akit az
egyik kísérletéhez használt
demonstrációs tárgy, a „dajkabéka” (régebben ezt bábavarangy néven emlegette a
Koestler-recepció) meghamisításával vádoltak, mire a tudós öngyilkos lett. Ennek az
1926-ban végzôdött históriának minden ágát-bogát földeríti Koestler s az olvasó, aki
nem válik menet közben
olyan szinte-szakemberré,
mint az író, végig azt várja,
hogy kiderül: voltaképpen
miért érdekli annyira ez az
extrém ügy? Bámuljuk Koestler belefektetett energiáit, fárasztó adat- és dokumentumhalmazon rágjuk át magunkat, s aztán csalódottan
vesszük tudomásul, hogy a
kérdésünkre nincs válasz. Ez
ismétlôdik a parapszichológiával kapcsolatos, pro és kontra esetek, viták, hiedelmek
és elôítéletek sorát tárgyaló
másik esszével is. Koestler –
és persze ez sem kevés! – újra
megérteti velünk azt, amit a
Hamletban talán nem vonatkoztatunk magunkra, hogy
bizony „több dolgok vannak
földön s égen, mintsem bölcselmetek felfogni képes”.
-s -s

Szórakoztató irodalom
Henning Mankell:
A gyilkosnak nincs arca
Magyar Könyvklub
296 oldal
■ 1990. január 8-án, egy rideg
téli éjszakán Skanéban elôlopakodik a rettegés. A kietlen
tanyán élô két idôs házaspár
közül az egyiket megölik.

A NAPVILÁG KIADÓ

A Helikon Kiadó ajánlata

ajánlata az új egyetem-fôiskolai tanévre
OXFORD VILÁGTÖRTÉNET
A 20. SZÁZADBAN
új!!
492 old. 2950 Ft
A teljes évszázadot átfogó globális áttekintés nemcsak a politika eseményeirôl, hanem a század legfontosabb társadalmi, tudományos és kulturális fejleményeirôl; kiváló szaktudósok tollából, széles magyar nyelvû szakirodalmi
áttekintéssel, kronológiával kiegészítve.

CSÁKI GYÖRGY
A nemzetközi
gazdaságtan alapjai
492 old., 3100 Ft

BÓKA ÉVA
Az európai egységgondolat
fejlôdéstörténete
304 old., 1900 Ft

SZIGETI PÉTER – TAKÁCS PÉTER
A jogállamiság jogelmélete
294 old., 1500 Ft

FOUCHER, MICHEL
Európa-köztársaság
Történelmek és geográfiák között
140 old., 8 színes térkép, 1100 Ft
ROMSICS IGNÁC
Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában
420 old. (60 térképpel), 1800 Ft
GUNST PÉTER (szerk.)
A magyar agrártársadalom
a jobbágyság felszabadulásától
napjainkig
438 old. 1800 Ft
BAYER JÓZSEF
A politikatudomány alapjai
432 old., 2100 Ft

A régi kivitelben újra kapható
Ajánlott olvasmány – nemcsak középiskolásoknak

FÖLDES GYÖRGY –
INOTAI ANDRÁS (szerk.)
A globalizáció kihívásai
és Magyarország
400 old., 3200 Ft

TAKÁCS PÉTER
Nehéz jogi esetek
Jogelmélet és jogászi érvelés
400 old. 2500 Ft

A kiadó széles történeti és társadalomtudományi szakkönyvkínálattal, a legújabb kori magyar
történelem forráskiadásaival várja olvasóit.
Oktatási intézményeknek, pedagógusoknak, hallgatóknak helyszíni vásárlás esetén külön kedvezmények!!!

2000 Ft
kötve

Napvilág Kiadó
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Telefon: 300-4866, 301-0577
Fax: 353-2019

A könyv megrendelhetô a Helikon Kiadónál
(1053 Budapest, Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál
a 317-4987-es számon, vagy a 317-4967-es faxon,
valamint megvásárolható a Helikon Könyvesházban:
Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Kurt Wallendert, a gyilkosságokkal foglalkozó rutinos
nyomozót bízzák meg az ügy
felderítésével. Helyszínelés.
Megdöbbenti a gyilkosok kegyetlen brutalitása. Nem érti,
hogy milyen titok lappanghat a háttérben. Mi lehetett
az indítóok? Bosszú vagy
gyûlölet rejlik az embertelenség mögött?
A bûnjeleket feltérképezi,
de nem talál megfelelô információkat. Egyre megdöbbentôbb, egyre ellentmondóbb tényeket fedez fel. A
gyilkosság áldozatainak szövevényes múltjából egy kettôs életet élô ember gátlástalansága bontakozik ki. A
múlt számos titkot rejt.
A nincstelen házaspár férfitagjáról kiderül, hogy valamikor nagyon nagy vagyonnal rendelkezett, tetemes
bankszámlái voltak. A világháború idején tehénhúst
csempészett Németországba. Titkos gazdagságát ezzel
alapozta meg. Ma is gazdag
volt. Kétes tevékenységeit
senki sem ismerte. Egy éjszakai fenyegetô telefon egy
menekülttáborral is kapcsolatba hozza, gyanúba keveri.
Titkos szeretôje is volt. A
nyomozó logikai úton keresi a gyilkost. Korunk gyilkosait azonban nem lehet a
logika segítségével megtalálni. Felkészületlenek vagyunk az új gyilkosokkal
szemben. Csak a rettegésünk fokozódik.
Rajnai András
Stephen White:
A védett tanú
General Press Kiadó
■ A Világsikerek sorozatban
került piacra Stephen White
nevezetû szerzô tollából. A
sorozat könyvei szép kivitelezésben sorakoznak az üzletek polcain, egyik-másik történetbôl film is készült az
Egyesült Államokban.
A védett tanú igazi ponyvaregény, az azoktól megszokott minden gyarlósággal és
persze izgalommal.
Kristen Lord ügyésznô
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szeme láttára férjét bérgyilkosok végzik ki New Orleans
forgalmas utcáján, egyik
bûnszövetkezet megbízásából, melynek tagjait korábban börtönbe juttatta. Pedig
éppen házassági évfordulójukat készültek megünnepelni
egy romantikus hétvégén.
Kristen lelkében összeomlik,
kezelésre szorul, ennek tetejébe, mint koronatanú arra
kényszerül, hogy a tanúvédelmi program segítségével
otthonától távoli helyre költözzön kislányával. Új személyazonosságot kapnak,
külsejüket
elváltoztatják,
megpróbálnak új életet kezdeni. Egyedül a helyi pszichológussal és a program vezetôivel tarthatják a kapcsolatot. Ám mivel ügyészként
sokat bírálta a tanúvédelmi
programot és annak szervezôit, ellenségeket szerzett a
program vezetôségénél, akik
könnyen kihasználhatják az
alkalmat, hogy ezúttal lecsapjanak rá. Ezzel magyarázható, hogy minden óvintézkedés ellenére a merénylôk a nyomukra bukkannak.
Kristen rájön, hogy senkiben sem bízhat, csak a pszichológusában (akivel késôbb, mint férfi és nô is egymásra találnak), és talán
Carlban, a rejtélyes férfiban,
aki szintén a program résztvevôje…
Sz. D.

Filozófia

Georges Bataille:
Az erotika
Nagyvilág Kiadó
357 oldal, 1800 Ft
■ Ateista misztikus – mondták Georges Bataille (1897–
1962) filozófusról és szépíróról. Mind elméleti mind szépírói munkássága nagyhatású, az „új regény” egyik úttörôjének tartják. Írásaiban a
„pôre vallomást filozófiai elmélkedéssel és misztikus búvárkodással társította” (Nadeau). Bölcselete Pascal és

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

Biológia
Jack Chalooner:
Az agy
Magyar Könyvklub, 185 oldal
■ Nincs egyetlen olyan szervünk, melyet olyan régóta,
olyan sokan, s annyira buzgón kutatnának, és mindennek ellenére oly keveset tudnánk róla, mint az agy. Jack
Chalooner roppant hasznos
munkát végzett azzal, hogy
megismerkedve az agykutatás eddigi legfontosabb
eredményeivel, ezt a tudást
egyetlen kötetbe rendezve
összegezte, méghozzá közérthetôen, olvasmányos formában. Lehet lebecsülni,
másodlagosnak mondani az
efféle tudománynépszerûsítést, csakhogy enélkül az
emberiség sosem jutna egyrôl a kettôre. A beavatottak,
a tudós kutatók persze, hogy
tudják, van-e génje az intelligenciának, örökletes-e a tehetség, és így tovább – de az
egyszerû átlagember számára örök rejtély marad,
hogy például miért kockáztatják egyesek még az életüket is hegymászással, barlangkutatással, vagy bármi
mással, noha mindeme tevékenységekben eleve benne
rejlik az életveszély kockázata. A rejtély kulcsa az agy
mûködése, ezen múlik a
szociális beilleszkedés, a nemiség, az emberi empátia és
még hosszan lehetne sorolni, mi minden. Nem kell
agykutatóvá kiképeznünk
magunkat, de azért nem árt,
ha legalább annyit tudunk
az emberi agyról, mint
amennyit Chalooner elénk
tálal róla. S hogy az ismerkedés e tudásanyaggal könynyebb legyen, a kötetben
hasznos segédletek is találhatók, úgymint szójegyzék,
név- és tárgymutató. Szaktudós olvasónak ez a kiadvány nem mond újat (nem
is ez a célja), de a laikus
többség részére roppant jó
tájékozódási pontot adhat
az elolvasása.
- rav -

GYEREKKÖNYV-AJÁNLÓ

Mese, valóság és történelem

■ Mohónia teljhatalmú uralkodója, akit úgy hívnak, hogy
Hatmázsa Király, és vasrudakkal kétszeresen megerôsített trónon ül, bôséges tízórai helyett
rossz hírt kap: az állami éléstár
csaknem üres. Nincs más hátra,
a Királyi Éléstár feltöltése érdekében hódítani kell. Csakhogy
Mohónia az elmúlt idôben az
összes szóba jöhetô országot
(hogy stílusosan fejezzük ki magunkat) bekebelezte. Egy kivételével. Úgy látszik, megpecsételôdött a jelentéktelen méretû
Zöldföld sorsa is, amelynek
uralkodója Száznyolcvanharmadik Nyúlszívû Richárd legszívesebben tavasztól ôszig gyönyörû kertjében matat, télen
meg a szárítottnövény-gyûjteményét rendezgeti, és Zöldföldnek egyetlen katonája sincs.
(Zsiráf Könyvek)
Ez a könyv a Kacsa Karcsi kalandjai és a Süni Ani kalandjai
folytatása, Stephen Lawhead, a
népszerû angol író mesetrilógiájának harmadik kötete – olvashatjuk a Pocok Jocó kalandjai
c. Ciceró-újdonság elején, ahol
rögvest szemügyre vehetünk
egy remek kis térképet is. Ezen
jól látható hídjaival, parti ösvényeivel a folyó, amelynek áradása nehéz helyzetbe hozza a
Kisberek, a Kisöböl, egyáltalán
a folyó és a folyópart lakóit. Pedig Pocok Jocó, a vízipocok váratlanul, de még idôben találkozik a Nagy Kék Gémmel. A fenséges madár így szól az ijedt kis
jószághoz: „Száz év óta nem
volt ilyen szörnyû árvíz ezen a

folyón. Figyelmeztedned kell a
többieket.” Pocok Jocó tudja,
nincs vesztegetnivaló ideje, lelkiismeretesen igyekszik teljesíteni küldetését, de Borz Benô
polgármester például végig sem
hallgatja, Sün Alfonz még a
Nagy Kék Gém létezését is kétségbe vonja, a kacsák, a békák, a
sirályok, a teknôs, a cickányok,
a siklók jó ha közömbösen és
nem ellenségesen fogadják a figyelmeztetést. Nem is sejtik,
hogy micsoda veszély fenyegeti
ôket. Pocok Jocó azonban nem
törôdik a kezdeti kudarccal, hôsiesen küzd a bajbajutottakért,
hogy a nagy tragédiától megmentse ôket. Az izgalmas és tanulságos kötetet maga a szerzô
illusztrálta.
A tízéves Bad Caldwell intézetben illetve nevelôszülôknél
él, amióta meghalt az édesanyja.
Apját nem ismeri, anyja sosem
beszélt róla. A fiú, aki nem szereti, ha Buddynak szólítják, azt
veszi a fejébe, hogy a híres zenész, Herman E. Calloway az
apja. Négy éve elhunyt édesanyjától mindössze egy jazzband
szórólapja maradt rá, meg egy
elmosódott fénykép, a rajta látható férfiról hiszi azt Bud, hogy
az az ô apja. Ezeket a holmikat
és az anyjától örökölt néhány
kavicsot úgy ôrzi kofferjében,
mint pótolhatatlan kincset. A
regény azt a kalandos utat írja le,
amelyen Bud eljut céljáig, fény
derül származására, habár nem
egészen az lesz nyomozásának
az eredménye, amire számított.
Curtis mûvében nagyszerû írói
fogás, hogy maga a fôhôs meséli

el az eseményeket, és az is a
könyv erényeihez tartozik, hogy
nemcsak lélektanilag hiteles és
ôszinte alkotás, hanem izgalmas
olvasmány és nem utolsó sorban történelmi domumentum a
’30-as évek Amerikájáról. (Fordította Damokos Kata.)
Régóta ismerem Katherine Paterson regényét, az írónônek azt
a könyvét, amelyért 1998-ban
méltán kapott Andersen-díjat.
Gilly Hopkins története is az
Egyesült Államokban játszódik,
valamikor a 70-es években. A –
most, újbóli kiadásakor, újraolvasásakor is kitûnônek talált –
kötetben a szerzô (igazi íróra
valló technikával) rövidke idôszakba, jó fél évbe sûríti egy
kezdetben pökhendi, kiállhatatlan, ám talpraesett és okos ka-

maszlány belsô fejlôdését. A 11
éves Galadriel a világra megvetéssel tekintô és magába zárkózó kölyökként érkezik meg
újabb nevelôszülôjéhez. A magát „nagy”-nak képzelô vadóc
úgy gondolja, itt könnyû dolga
lesz: hamar kikészíti a szegény,
tanulatlan, de jószívû és jókedélyû Trotter mamát, a gyámoltalan, szörnyen ijedôs kis William
Ernestet. Mit törôdik ô az öreg,
vak szomszéddal, aki ráadásul
néger. Elôbb levelet ír neki, aztán röpül hozzá Kaliforniába,
hogy végre együtt lehessen az
édesanyjával, akit persze szépnek, jóságosnak és fiatalnak
képzel el... A továbbiakból csak
annyit árulhatok el, hogy a dolgok végül is jól alakulnak Gilly
számára, de mégsem egészen
úgy, ahogy képzelte. (A fordítás
Göncz Árpád munkája. Illusztrálta: Beleznai Kornél.)
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Herczeg Ferenc történelmi regényei közül A hét sváb került be
abba a sorozatba, amelyet a Korona Kiadó jelentet meg Történelem – Irodalom – Ifjúság
címmel, s amelyben már megjelent Rákosi Vikortól A hôs fiúk,
Somogyváry Gyulától A Rajna
ködbe vész, Krúdytól a Tizenhat város tizenhat leánya, Mikszáth Kálmántól A két koldusdiák és Donászy Ferenctôl az
Egy magyar diák élete Mátyás
király korában. A történelem
iránt érdeklôdôk bizonyára
örömmel fedezik fel az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc korának délvidéki eseményeit felidézô Herczeg Ferencmûvet, amely izgalmas kérdéseket vet fel. Hiszen cselekménye
abban a Bánátban játszódik,
ahol magyarok, svábok és szerbek élnek együtt évszázadok
óta, s nagy kérdés most, ki áll a
forradalmi kormány mellé és ki
marad hûséges a császárhoz, és
miért? A Jókai és Mikszáth romantikus történetmondását követô Herczeg Ferenc ebben a
könyvében Versecnek, a szülôvárosának és a legendás Damjanich tábornoknak és katonáinak állít emléket.
Podonyi Hedvig: Zöldföld és Mohónia. Móra Könyvkiadó, 62
old., 890 Ft; Stephen Lawhead:
Pocok Jocó kalandjai. Ciceró
Könyvstúdió. 116 old., 1190 Ft;
Christopher Paul Curtis: Bud vagyok, uram! Animus Kiadó, 222
old., 1390 Ft; Katherine Paterson:
A nagy Gilly Hopkins. Animus
Kiadó, 190 old., 1390 Ft; Herczeg
Ferenc: A hét sváb. Korona Kiadó. 164 old., 1450 Ft.
(Cs. A.)

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

Jo a világsiker útján
■ A Harry Potter nevet
kevesebb mint három
éve ismerte meg a hazai
olvasóközönség, 1999ben jelent meg a Harry
Potter és a Bölcsek Köve, ezt
követte 2000-ben
a
Harry Potter és a Titkok
Kamrája, és még egyazon
esztendôben a Harry Potter és az azkabani fogoly valamint a Harry Potter és a
Tûz Serlege. Tudjuk, hogy
a szerzô most dolgozik
az ötödik köteten, és
összesen hét kötetben
fog szerepelni a roxforti
varázslóiskolás fiú. Akik
nem olvasták a felsorolt mûveket, azok is
hallottak eleget az írónôrôl, aki Harry Pottert megteremtette. Nem mindennapi írói
karrierjének lényege látszólag ez: kitalál egy
elbûvölô figurát, „felépít” egy tipikusan angol bentlakásos varázslóiskolát, bevezet
bennünket egy csodálatos világba, rabul ejt
mindenkit, aki csak beleolvas az elsô kötetbe, a sorozatot szinte nem lehet leszorítani a sikerlista elsô helyérôl, közben a történet elsô részét megfilmesítik, nem is érdemes leírni, hány nyelvre fordították le már
a Harry Potter-könyveket, mert mire ez a
cikk megjelenik, a szám (35) nem lesz érvényes. Ez vonatkozik a példányszámra is,
négy év alatt 100 millió példányt adtak el
belôle, ki tudja, azóta hol tart a fogyás. Tudjuk, nemcsak a szerzô, az irodalmi ügynökség, a könyvkiadók és a filmesek gazdagodtak meg az 1997 júniusában indult sorozaton, nagy pénzt kaszíroznak a „melléküzemágak”, mindenütt ott látjuk az ifjú varázsló nevét, rajzolt vagy a filmbôl tartósan
kölcsön vett képét, ahol csak gyerekeknek
való dolgokat kínálnak eladásra. Persze,
akik jobban figyeltek, azt is tudják, hogy bár
hatalmas olvasótábora alakult ki az Egyesült Államokban, akadtak „aggódó szülôk”,
akik ellenezték a gonoszságot sugalló
könyv(ek) elovasását, Ausztráliában pedig
egy magániskola kitiltotta könyvtárából a
veszélyesnek (okkultistának) minôsített alkotást. A támadások persze ahelyett, hogy
rontották volna, csak növelték Rowling
népszerûségét. Azét a Joanne Rowlingét,
aki mára Anglia egyik leggazdagabb (s ennek okán sokak által irigyelt) asszonya. Akinek az élete gyökeres fordulatot vett, miután gyors egymásutánban megjelentek gyerekkönyvei, amelyeket felnôttek is olvasnak. Mára világhírû, noha még csak 37 éves.
Roppant gazdag és jótékony, mert nem felejtette el, hol, milyen körülmények között
nôtt fel, és hogy sokáig segélyekbôl és igen
kis fizetésbôl egyedül tartotta el magát és a
kislányát, Jessicát. Ma már hibátlanul tud-
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ják az ô nevét is, nem csak
az általa (még 1990-ben egy
vonatút során megálmodott) kisfiú nevét. A nevének is külön története van:
amikor végül is a Bloomsbury Kiadó megszerzi a
Christopher Little Irodalmi
Ügynöségtôl a kiadás jogát,
és megjelenteti a Harry Potter és a Bölcsek Kövét, a
szerzô neve így szerepel a
borítón: J. K. Rowling. Úgyhogy bárki automatikusan
arra gondolhatott, hogy a
szerzô férfi. Hogy ez legyen
a látszat, arról Christopher
Little gondoskodott: ô csinált Joanne Rowlingból J. K. Rowlingot,
mondván, ha rögtön kiderülne, hogy nô
írta a könyvet, a fiúk nem vennék kézbe. A
J. mellé biggyesztett K. egyébként
a Kathleen rövidítése, ez volt Joanne apai nagymamájának a neve. Apróság, de
jellemzô eset ebben a korántsem
egyszerû, sima
történetben,
hogy nevezett
(egyébként lelkiismeretes) irodalmi ügynök,
akire
Joanne
Rowling véletlenül talált az Írók és mûvészek évkönyvében, maga sem sejtette, hogy
micsoda tehetség vetôdött az útjába, különben nem mondta volna a lelkes kezdônek:
„Gyerekkönyveken sosem fog pénzt keresni, Jo.” Az igazsághoz tartozik, nem a
szigetországi, hanem az egyesült államokbeli elsöprô siker, az ott eladott példányok
számának köszönhetô az író és persze az
ügynök páratlanul gyors meggazdagodása.
De szépen fogy Kínában is. Nálunk is több
mint százezret adtak el a Harry Potter-kötetekbôl. Egy sztori ehhez is kínálkozik:
1997-ben Angliában volt bébiszitter egy
magyar kiadó (az Animus) tulajdonosának
a lánya. Neki javasolták egy társaságban,
hogy említse meg édesapjának a Harry Potter és a Bölcsek Kövét. S bár Balázs István
kezdetben sokallta a jogdíjat, végül is megszerezte a Rowling-könyvek kiadásának jogát. Milyen jól tette, hiszen ezeknek a nyereségén aztán sok egyéb kitûnô gyerekkönyvet tud megjelentetni. A hazai olvasáskutatók, pszichológusok, pedagógusok és a szülôk nagy része is örül a sorozat sikerének,
mondván: a Harry Potter visszacsábította a
tévétôl, videótól, számítógépes játékoktól a
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gyerekeket a könyvhöz, a gyerekek újra olvasnak, bátorítja az írókat, hogy írjanak a fiatal olvasóknak. Sokan próbálnak vele versenyre kelni a helyét elég stabilan ôrzô sorozattal, amelynek a végét csak a szerzô
látja, de ô az elsô pillanattól kezdve tudja,
hova jutnak el végül hôsei: Harry, Hermione, Ron, Hagrid, Piton és a többiek. Ám
vannak olyanok is, akik kicsit neheztelnek a
Harry Potterre, azt állítják, annyira telítette
a piacot, hogy más könyveknek semmi esélyük mellette.
Mindezt azért mondtam el, mert be akarom jelenteni, megjelent Joanne Rowling
életrajza magyarul, Sean Smith alapos, kitûnô munkája. „Ha létezett valaha egyaránt
drámai és színes élet, akkor ez az” – írja a
Bevezetésben. Jól sejtette, Joanne Rowling
személye tényleg érdekes (szerinte érdekesebb, mint regényhôséé). A Befejezô gondolatokban megerôsíti ezt: J. K. Rowling, az
ember érdekesebb, mint Harry Potter, Joanne képzeletbeli teremtménye. Nem egy szokásos, átlagos újságírói életrajzot ajánlok az
olvasók figyelmébe,
Sean
Smith könyvében
vannak „szürke”,
hétköznapi tények, de csak
ezekkel együtt
érthetô és magyarázható meg, miért úgy történtek
a dolgok e rendkívüli asszony életében, ahogyan
történtek. „J. K.
Rowling, az író
mögött ott van
Joanne Rowling, a nô. Idônként talán túlságosan szerény és aggodalmas, valójában
azonban acélkemény, szenvedélyes aszszony. Talán a nehéz idôszakok – szegénysége, levertsége, zavaros házassága, édesanyja betegsége és halála – élezték ki igazán
a tehetségét” – összegez az És megteremtette
Harry Pottert... címû rendkívül olvasmányos
biográfia szerzôje. „Harry Potter elkerült engem” – kezdi a történetet, irodalmi-életrajzi
nyomozása eredményének differenciált
mesélését. Már mindenkinél ott voltak a
Harry Potter-kötetek, amikor elkezdte érdekelni, kicsoda valójában ennek a bestsellernek az írója. Hol és hogyan élt, kik tanították, kiket olvasott, kikrôl mintázta alakjait?
Mennyiben ô Harry, vagy Hermione? És
Sean Smith a törékeny, 162 cm magas,
szôke J. K. Rowlingban megtalálta a gyôztes asszonyt. Egy olyan gyôztest, teszem
hozzá, akiért éppenséggel még lehet izgulni, szorítani, a hetedik kötet befejezéséig
legalábbis...
Csokonai
Sean Smith: És megteremtette Harry Pottert...
Joanne Rowling életrajza. Magyar Könyvklub, 248 old. Ford. Károlyi Eszter.
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Megjelent!
Dr. Yang Jwing-Ming:
A kínai Qigong gyökere –
Az egészség, a hosszú élet
és a megvilágosodás titkai
(Lunarimpex Kiadó, 368 oldal, 165 x 233mm, 2378 Ft)
Részlet a szerzô elôszavából
„A Qigong (csikung) a testi belsô energia – kínaiul Qi (csi) – fejlesztésének tudománya. A kínaiak
az elmúlt négy évezred során kutatták a Qit és felfedezték, hogy a Qigong hatásos módszer az
egészségi állapot javítására és számos betegség gyógyítására. Azonban mind közül a leglényegesebb felfedezés az, hogy a Qigong segíthet a mentális és a spirituális béke elérésében.
Napjainkban orvos szakértôk szélesebb körben és tudományos szempontból
vizsgálhatták a Qigongot, amely során rájöttek, hogy enyhíthet és meggyógyíthat olyan betegségeket, amelyeket a nyugati orvoslás nem képes kezelni, így
például a rák néhány formáját. Az olvasók és tanítványaim is beszámoltak arról, hogy a Qigong-gyakorlás során erôsödtek, kiegyensúlyozottabbá és egészségesebbé váltak.
Ôszintén remélem, hogy a Qigong tudománya hamarosan a fôiskolák és egyetemek fôbb kutatási területévé válik Nyugaton is.”
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Meg jelent könyvek
2002. augusztus 9–22.
A
Atlasz Plusz. Magyarország + Budapest + 210
település részletes térképe. Z-Press.

F
Fenyves Mária Annunciáta: Lélekszárnyon.
Prózák, versek, grafikák. [Szerzô]
ISBN: 963-9289-43-4 fûzött: 672 Ft

kötött: 5193 Ft

Attila nyomdokain [elektronikus dok.] Interaktív
multimédia, Tudás 2000 K. (Magyarok ôstörténete 4.)
Mûanyag tokban: 5900 Ft

A világ kincsei. Az emberiség öröksége: a világörökség részévé nyilvánított kulturális és természeti értékek. (5.) Magyar Könyvklub.
ISBN: 963-547-647-7 kötött: 4980 Ft

Az ezredforduló Magyarországa a világsajtó
tükrében. Batthyány Kultur-Press Kft.
ISBN: 963-00-8084-2 fûzött: 2950 Ft

Az iparmûvészet könyve. (3. köt.) Hasonmás kiad. Babits.
ISBN: 963-9272-59-0 kötött: 4400 Ft

Az irodalom világa [elektronikus dok.]. Interaktív multimédia , Tudás 2000 K. (Magyarok ôstörténete 4.)
Mûanyag tokban: 5900 Ft

B
Baxendale, Martin: Szex-kalauz haladóknak.
Animus.

Fischer-Uhlig, Horst – Jeni, Kurt: Belsôépítészet. Sziget.
ISBN: 963-8138-69-6 kötött: 2800 Ft

Fisch, Klaus: Télikertek, üvegházak építése.
Cser K. (Csináld magad)
ISBN: 963-9445-15-0 fûzött: 1698 Ft

Friesner, Esther M.: MIIB. Sötét zsaruk 2. Szukits.
ISBN: 963-944-127-9 fûzött: 1290 Ft

H
Haderlein, Ute: Vidám történetek elalvás elôtt.
Egmont Pestalozzi.

ISBN: 88-8095-742-2 kötött: 9500 Ft

Beszélgessünk. [S.l.], „Tûz-Fészek” Bt.
ISBN: 963-202-587-3 fûzött: 2500 Ft

Betegség enciklopédia. (1.) Springer.
ISBN: 963-699-158-8 kötött: 9800 Ft

Betegség enciklopédia. (2.) Springer.
ISBN: 963-699-171-5 kötött:

Biggs, David: Koktéllal a világ körül. M. Kvklub.
ISBN: 963-547-625-6 kötött: 1990 Ft

Bihari Péter: A 20. század története fiataloknak.
Tankönyv. 12. bôv. kiad. Holnap.
ISBN: 963-346-536-2 kötött: 1790 Ft

Böttle, Peter – Fehmel, Gerd: Elektrotechnikai
képletek és táblázatok. Cser K.
ISBN: 963-9445-16-9 fûzött: 1298 Ft

Browne, Sylvia – Harrison, Lindsay: Élet a másvilágon. Egy látnok túlvilági utazása. BestLine:
Édesvíz.
ISBN: 963-528-577-9 kötött: 1990 Ft

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építészmérnöki Kar: évkönyv.
(2002) Terc.
ISBN: 963-86263-2-1 fûzött: 3500 Ft

Bunyan, John: A szent háború. 2. kiad. Evangéliumi K.
ISBN: 963-9209-97-X fûzött: 1200 Ft

C
Cabot, Meggin Patricia: A neveletlen hercegnô
naplója. Ciceró. (Tök jó könyvek)
ISBN: 963-539-365-2 fûzött: 1900 Ft

D
Dávid Sándor: A nagy Schumelix. BudapestPrint. (Forma-1 sztorik 2002)
ISBN: 963-6951-03-9 fûzött: 2498 Ft

Dénes Tamás – Ládonyi László – Lukács Gábor: Futball-VB 2002. Ringier K.
ISBN: 963-202-785-X kötött: 5980 Ft

Dér Endre 80 éves. Bába.
ISBN: 963-9347-49-3 fûzött: 870 Ft

Derûben derékig. Erdélyi anekdoták. Palatinus.
ISBN: 963-9380-75-X kötött: 1990 Ft

Döbrentei Kornél: Nyaficai Cicókák. Littera Nova. (Sophie könyvek 26.)
ISBN: 963-9212-66-0 kötött: 890 Ft

Dolto, Françoise: Beszéljünk a halálról. Pont.
(Fordulópont könyvek)
ISBN: 963-9312-27-4 fûzött: 1260 Ft

E
Ende, Michael: A végtelen történet. Európa.
ISBN: 963-07-7226-4 kötött: 1900 Ft

Essex, Karen: Kleopátra. General Press. (Különleges könyvek sorozat)
ISBN: 963-9282-74-X kötött: 2500 Ft

ISBN: 963-208-795-X kötött: 1600 Ft

ISBN: 963-208-794-1 kötött: 1800 Ft

Marton Szabolcs: Az égetett szeszek és az emberiség. Bába.
ISBN: 963-9347-75-2 fûzött: 990 Ft

Massenkeil, Angelika – Panesar, Pammi: Szalvétatechnika a négy évszakra. Cser K. (Színes ötletek 2002/50.)
ISBN: 963-9445-02-9 fûzött: 598 Ft

McSkimming, Geoffrey: Cairo Jim és a Quetzal
királynô keresése. Gold Book.
ISBN: 963-9437-11-5 fûzött: 999 Ft

Méry Péter: Naprafekvô. Magus Design Studio.
(Újmagyar)
ISBN: 963-962-754-9 fûzött: 1990 Ft

ISBN: 3-614-53034-5 kötött: 1580 Ft

Hofmann Péter – Lovász Tamás István: Mundial 2002. A 17. labdarúgó-világbajnokság története: a Mundial krónika második kötete. Futball '93 Kft.
ISBN: 963-202-894-5 fûzött: 2212 Ft

Hrabal, Bohumil: Ôfelsége pincére voltam. Európa.
ISBN: 963-07-7223-X kötött: 1500 Ft

ISBN: 963-9307-60-2 fûzött: 398 Ft

Bendavid-Val, Leah: A világ képekben. Officina
'96.

regény. Helikon. (Márai Sándor mûvei)
Márai Sándor: Föld, föld!.... Emlékezések. Helikon.

I

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Mikszáth.
ISBN: 963-9126-62-4 kötött: 2300 Ft

Milan, Kornelia: Fémdomborítás és -díszítés.
Cser K. (Színes ötletek 2002/51.)
ISBN: 963-9445-24-X fûzött: 598 Ft

Müller, Uwe: Vidám állatmesék. [kicsiknek –
nagy betûkkel]. 3. átd. kiad. Egmont Pestalozzi.
ISBN: 3-614-90039-8 kötött: 1580 Ft

Iszlám. Geographia K.

N
Nemere István: Élni életveszélyes. Pallas Antikvárium.

ISBN: 963-8624-21-3 kötött: 7250 Ft

J
Jakabfi Zoltán: Holnap reggel. Accordia.

ISBN: 963-9117-84-6 fûzött: 798 Ft

ISBN: 963-9242-91-8 fûzött: 790 Ft

K
Koontz, Dean R.: Menekülés. [Rémálomból valóság]. Animus.

Nemzetiségi ügyek dokumentumai Baranyában, 1945–1950. Baranya M. Lvt. (Tanulmányok és források Baranya megye történetébôl 9.)
ISBN: 963-810-046-X fûzött: 2800 Ft

ISBN: 963-9307-59-9 fûzött: 1590 Ft

Kovács László – Tarcsa Zoltán: Nevelés, mûvelôdés, minôség. A többcélú intézmények minôségbiztosításának problémái. Okker. (Okker
minôségbiztosítás)
ISBN: 963-9228-61-3 fûzött: 2200 Ft

Kovács Sándor – Horváth Zoltán György: Kárpátalja kincsei. Masszi K. (A Szent Korona
Öröksége 2.)
ISBN: 963-9454-10-9 fûzött: 3990 Ft

Nowak, Bernd – Schulz, Bettina: A trópusok
gyümölcsei. M. Kvklub. (Természetkalauz)
ISBN: 963-547-672-8 kötött: 1990 Ft

P
Pálinkás Imre: Síró fém. Valhalla Páholy.
ISBN: 963-202-862-7 fûzött: 1490 Ft

Patkócsattogás. Magyar írók novellái a lovakról. Palatinus. (Magyar novella)
ISBN: 963-9380-65-2 kötött: 2490 Ft

Kövesdi Natália: Nagyi és Nati szakácskönyve.
A magyar makrobiotika kézikönyve. 7. utánny.
Totem Plusz.
ISBN: 963-590-183-6 kötött: 1798 Ft

Kövesdi Zsuzsanna: Szépségápolás. A szépség, ami bennünk rejlik. Puedlo.
ISBN: 963-9320-82-X fûzött: 375 Ft

Kramer von Reisswitz, Crista: Pápaválasztók. A
bíborosok és a konklávé. M. Kvklub.

Pere László: Linux: felhasználói ismeretek. l. Az
alapok. Kiskapu.
ISBN: 963-9301-37-X fûzött: 2660 Ft

Pinol, Roser: A papír. Tépés, vágás, ragasztás.
Passage. (Szorgos kezek – kis mesterek)
ISBN: 963-8058-70-6 fûzött: 590 Ft

Pozsonyi József: A semsei Semsey család története. Hajdú-Bihar M. Múzeumok Igazgatósága. (Régi magyar családok 1.)

ISBN: 963-547-711-2 kötött: 2200 Ft

ISBN: 963-7218-37-8 fûzött: 2000 Ft

Kurucz Rózsa: Az elsô magyar óvóképzô.
1837–1943. Babits.

Puskázási kézikönyv avagy Hogyan szerezzen
jó jegyet a lusta ember. BBS-INFO.

ISBN: 963-9272-62-0 kötött: 2500 Ft

ISBN: 963-86-288-0-4 kötött: 970 Ft

L
Lajtner Tamás: Mr. Nulla. Regény. [Magánkiad.].
ISBN: 963-440-589-4 kötött: 2490 Ft

Latin nyelvi jegyzet és szöveggyûjtemény joghallgatók számára: egyetemi jegyzet. Bába.
ISBN: 963-9347-85-X fûzött: 1650 Ft

Lawhead, Stephen: Pocok Jocó kalandjai. Ciceró Kvk.

R
Rácz Endre – Takács Etel: Kis magyar nyelvtan.
14. átd. kiad., Talentum.
ISBN: 963-645-097-8 fûzött: 698 Ft

Roberts, Nora: A smaragd nyakék legendája. 1.
köt. A Calhoun család. Harlequin.
ISBN: 963-536-929-6 fûzött: 995 Ft

Roberts, Nora: Megtalált álom. Gabo.
ISBN: 963-9421-43-X fûzött: 1290 Ft

ISBN: 963-539-382-2 fûzött: 1190 Ft

Rozsondai Marianne: Könyvkötés. Barnaföldi
G. Archívum.

Le Carré, John: Az elszánt diplomata. Saxum.
ISBN: 963-9308-49-8 kötött: 1980 Ft

London, Jack: Fehér Agyar. Sensus.

ISBN: 963-86182-6-4 fûzött: 300 Ft

ISBN: 963-9375-11-X fûzött: 990 Ft

M
Magyar szókincstár. Rokon értelmû szavak,
szólások és ellentétek szótára. 6. kiad., Tinta:
Radnóthy.
ISBN: 963-9372-17-X (hibás ISBN 963-85622-2-6) kötött:
4950 Ft

S
Schulz, Axel: Grillételek, kerti partik. Cser K.

ISBN: 963-85-530-7-3 fûzött: 1695 Ft

Márai Sándor: Eszter hagyatéka és három kis-

ISBN: 963-9320-94-3 fûzött: 625 Ft

Sz
Szalay Éva: Mesés utazás a motívumok világában. Typotex.
ISBN: 963-9326-50-X fûzött: 1500 Ft

Szenográdi Ferenc: Szécsény. Mikszáth. (Nógrád megye települései 11.)
ISBN: 963-9126-66-7 fûzött: 1950 Ft

Szynszki, Jill A. – Kavet, Herbert I.: A nô 40 felett a legjobb, mert ...Animus.
ISBN: 963-9307-57-2 fûzött: 498 Ft

T
Tamblyn, Doni – Weiss, Sharyn: Humoros tréninggyakorlatok nagykönyve. Z-Press.
ISBN: 963-86286-0-X fûzött: 6950 Ft

Teitelbaum, Michael: Garfield és a zûrkommandó. 3 kv. K-9, a brutál blöki. Adoc- Semic Kft.
ISBN: 963-9233-37-4 fûzött: 498 Ft

Tippi Afrikában. A kislány, aki ért az állatok nyelvén. Geographia K.
ISBN: 963-86-242-0-5 kötött: 3850 Ft

Trefil, James S.: Távoli világok. A kozmosz képe
Földünkrôl és a világûrbôl. Geographia K.
ISBN: 963-8624-22-1 kötött: 8950 Ft

U
Új magyar életrajzi lexikon. 3. köt. H – K. Magyar Könyvklub.
ISBN: 963-547-759-7 kötött: 9900 Ft

Ujvári István: Megmérem, mit tudok. Összefoglaló matematikából a 8. és 9. osztályosok számára. Észak-Pest M. Matematikai Tehetségfejlesztô, 2002. (Váci matematika könyvek
10.)
ISBN: 963-00-8038-9 fûzött: 784 Ft

V
Vallejo, Boris – Bell, Julie: Víziók. [Boris Vallejo
és Julie Bell mágikus mûvészete]. Totem
Plusz.
ISBN: 963-590-178-X kötött: 5980 Ft

Verseny és/vagy együttmûködés. Város és környéke kapcsolatai. MTA Szociol. Kut. nt./ MTA
RKK NYUTI Közép-dunántúli Kut. Csop.
ISBN: 963-9052-26-4 kötött: 1500 Ft

W
Weinberg, Norma Pasekoff: Kézápolás természetes anyagokkal. Gyógynövényes kezelések és egyszerû technikák a kéz és a köröm
egészségének megteremtéséért. Gold Book.
ISBN: 963-9248-80-0 fûzött: 1598 Ft

Weinrauch Katalin: A legszebb ajándék. Versek
és mesék. Bába.
ISBN: 963-9347-40-X fûzött: 498 Ft

Wilder, Thornton: Szent Lajos király hídja. Európa. (Európa diákkönyvtár)
ISBN: 963-07-7277-9 fûzött: 500 Ft

Williams, Stanley – Montaigne, Fen: A Galeras
kitörése. Egy kutató a vulkánokról és megmenekülésének történetérôl. Vince.
ISBN: 963-9323-55-1 kötött: 2795 Ft

Z
Zajti Ferenc: A hun–magyar ôstörténelem. Új
szempontok a magyar ôstörténet feltárásához. Repr. kiad. Barnaföldi G. Archívum.
ISBN: 963-86182-4-8 (hibás ISBN 963-861182-4-8) fûzött:
600 Ft

Zolnai Aladár – Méreyné Bíró Judit – Zolnainé
Nagy Helén: Filozófiáról mindenkinek. ...csak
a múlt kapcsolható a jövôbe. [S.l.], Szerzô.
ISBN: 963-440-882-6 kötött: 3500 Ft

ISBN: 963-9445-30-4 kötött: 2498 Ft

Slezák Ilona: Origami. Hajtogassunk papírállatokat! Passage. (Szorgos kezek – kis mesterek)
ISBN: 963-228-108-X fûzött: 590 Ft

Malkin, Peter Z. – Stein, Harry: Eichmann a
markomban. Utánny. Dunakönyv/ Ex Libris.

Strong, Judy: A halál érintése. Puedlo.

Smith, Mike – Doe, Bill: No. 1. szex teszt. megcsal? átver? mi kell neki az ágyban? teszteld
le...Forever K.
ISBN: 963-202-716-7 fûzött: 1650 Ft

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

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!
Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk,
és meg kellett állapítanunk, hogy egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti egy évre 2880 Ft-ért a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben, vagy faxon
a 466-0703 telefonszámon.
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Menyhay Imre
Gazdálkodás, vállalkozás, etika
Társadalomelméleti gazdaságszociológia
alapvetése és alkalmazása
2990 Ft
Szerkesztôk: Sipos Balázs–Zeidler Miklós–Pritz Pál
Magyarország helye a 20. századi Európában
1500 Ft
Daday András
Kuriózumok az orvostudomány
magyarországi történetébôl
2650 Ft
Fényes Tibor
Structure of Atomic Nuclei
7000 Ft

Dr. Funtig Zoltán
Munkaerôpiaci kézikönyv
A foglalkoztatáspolitika jogi szabályozása és gyakorlata
3920 Ft
Családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok
Kis jogszabály sorozat
4368 Ft
Lex Complex
Munkaügyi jogszabályok szakfolyóirata
2002/1.
995 Ft
M. Nyitrai Péter
Nemzetközi bûnügyi jogsegély Európában
4816 Ft
Miskolczi Bodnár Péter
A versenytörvény magyarázata
6832 Ft
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Elérhetôségünk: 1033 Budapest, Szentendrei út 89–93 ● Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–13 óráigo ● Telefon: 388–7558, 437-2407,437-2443 ● Fax: 437-2442 ● E-mail: wknagyker@kjk-kerszov.hu

Szerkesztôk: Bôhm Antal–Guba László
Társadalomismeret és társadalomkutatás az ezredfordulón
1490 Ft
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A CICERÓ Könyvstúdió ajánlja
1133 Bp., Pozsonyi út 61.
Telefon/fax: 239-0180, fax: 329-0879
E-mail: cicero@axelero.hu
Meg Cabot:
A neveletlen hercegnô naplója

Az
Aula
Kiadó
ajánlata
KERTÉSZ JUDIT
SPANYOL NYELVKÖNYV 1.
436 oldal, kötött, 2990 Ft
MARTÍNEZ ÁGNES
SPANYOL NYELVKÖNYV 2.
310 oldal, kötött, 2690 Ft
MARTÍNEZ ÁGNES
SPANYOL NYELVKÖNYV 3.
400 oldal, kötött, 3590 Ft
KERTÉSZ JUDIT
RENDSZERES SPANYOL
NYELVTAN KÖZÉPFOKON
„E nyelvtankönyv a Rendszeres spanyol
nyelvtan rövidített változata. Nagyobb
közönséghez szól, a minimális nyelvi
elôképzettséggel rendelkezô magyar
anyanyelvû tanulók is bátran forgathatják. De nemcsak a nyelvtanulóknak, hanem a kollégáknak és a leendô kollégáknak is segítséget kíván nyújtani azzal,
hogy a didaktikai követelményeket és a
magyar anyanyelvûek sajátos nehézségeit szem elôtt tartva igyekszik közérthetôen bemutatni a mai spanyol nyelv-

tan rendszerét. A könyv szerkezetileg
következetesen épül fel, ezért tanári irányítás nélkül is használható...” Részlet a
szerzô Elôszavából.
388 oldal, kötött, 4950 Ft
MALA JÓZSEF – FEHÉR IMRE –
SZABÓ-BAKOS ESZTER
3x24 FELVÉTELI FELADATOK,
MEGOLDÁSOK 2001
Matematika, történelem, közgazdaságtan feladatsorok és megoldások.
Ezt a feladatgyûjteményt azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy az olvasók
pontosan olyan nehézségi fokú és típusú feladatlapok megoldását gyakorolhassák, mint amilyenekkel egy igazi felsôoktatási felvételi vizsgán találkoznak
majd. A gyûjtemény alkalmas a közgazdasági és államigazgatási, a jogi, a bölcsészettudományi és természettudományi, a tanárképzô karok, a pénzügyi, a
számviteli és a külkereskedelmi fôiskola
felvételi vizsgáira való felkészülésre. A
feladatokhoz tartozó megoldások nagyban megkönnyítik ezt.
608 oldal, kartonált, 3820 Ft

AULA KIADÓ
1093 Budapest, Közraktár u. 2/b. Telefon/fax: 456-0432

Meg Cabot nagysikerû, vidám, életteli regénysorozatának elsô kötetét –
melybôl film is készült – ajánljuk tini
és fiatalos lelkû felnôtt olvasóinknak.
Mia Thermopolis szerint nincs szörnyûbb dolog, mintha valaki százhetvennyolc centi magas, lapos a melle,
elsôs a gimnáziumban, ráadásul bukásra áll matematikából.
De a java még ezután következik...
Elôször a mamája bejelenti, hogy
Mia matektanárával jár. Utána a papája jelenti be, hogy ô Genovia hercege... És sehol egy fiú...
Meg Cabot számos könyv szerzôje; nemcsak saját nevén ír, álneveket is használ. A neveletlen hercegnô naplója elnyerte az
amerikai könyvtárak Legjobb Ifjúsági Könyve díját, a New Yorki
Közkönyvtár Legjobb Kamaszkori Olvasmányának választották
és hosszú hetekig az angliai és amerikai bestsellerlisták élén állt.
Meg Cabot titokban még mindig arra vár, hogy egy szép napon
jelentkeznek valódi szülei, egy királyi pár, és ô elfoglalhatja helyét a trónon. Amerikában és Franciaországban él férjével és
Henrietta nevû félszemû macskájával.

260 oldal – kartonált kötés, 1590 Ft
a következô kötet megjelenik októberben.

James Herriot: Ô is Isten állatkája
Fehér Klára: Én sose kapok levelet
Stephen Lawhead: Pocok Jocó kalandjai

2490 Ft
1190 Ft
1190 Ft

