
KONYV HET
VII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM • 2003. SZEPTEMER 18. K U L T U R Á L I S  K É T H E T I L A P

144 FTw w w . k o n y v 7 . h u¨ ´

Ember és gondolat
Géczy Barnabás

Sári László
Az ifjú Lin-csi

vándorévei 30.

Kertész Ákos
Attila játszik

Tarján Tamás
Tanítani szólásra

Interjú
Kis Tamással

Ambrus Évával és
Okolicsányi Tamással

Böszörményi Nagy Klárával

Libri Semmelweis Könyvesbolt
1088 Budapest, Baross utca 21. Telefon/fax: 317-0931

Az orvosi és egészségügyi ismeretterjesztô könyvek szakkönyvesboltja

Élete regényérôl

Konrád György

F
o

tó
:

S
za

b
ó

 J
. 

Ju
d

it

Orvosi és
egészségügyi
ismeretterjesztô
szakkönyvkiadás



w w w . m o r a k i a d o . h u

A család könyvespolcára
A Móra Kiadó szeptemberi kínálatából

Jean de Brunhoff
Babar utazása

48 oldal, ford. Bálint Ágnes
Babar király és felesége,

Celesztina királynô
léghajón nászútra indul.

A nyílt tenger felett
hirtelen vihar támad és

az elefántok egy szigeten
érnek földet. Izgalmas

kalandok sora veszi
kezdetét…

1980 Ft

Komjáthy István
Mondák könyve

400 oldal, ill. Boromisza Zsolt
A magyar népmesékbôl és a rokon népek
hagyománykincsébôl kialakított teremtés-

mondától, a hunok mondáin át színes me-
seszál vezet egészen a honfoglalásig, majd

Árpád dédunokájának, a késôbbi Istvánnak
megszületéséig: a magyarság kialakulásáról,
ôstörténetérôl és honfoglalás elôtti életérôl.

1890 Ft

Darren Shan
Az éjszaka szövetségesei
(Vámpír könyvek 8.)
224 oldal, ford. F. Nagy Piroska
Folytatódik a hajsza a Vérszipolyok Ura után. Shan herceg,
Mr. Crepsley és Harkat, úgy tûnik csapdába került: nem elég,
hogy felfedezték lakhelyüket, valaki gonosz tréfát ûz velük.
Ki lehet a titokzatos Kampós? Van-e köze az éjszaka
teremtményeihez? Egy biztos: bármerre mennek is,
a vámpírok mindenütt holttestekbe botlanak. De ki a tettes?
1690 Ft

Marie-Claude Monchaux
Nekem két

születésnapom van
38 p., ford. Káldor Kinga, színes ill. a szerzô
„Andris tudja, hogy ôt örökbe fogadták.

Ô maga meséli el ennek történetét.
Örökbefogadásának napja családi ünnep!

Ez az ô második szülinapja.” 
1250 Ft

Békés Pál
A Félôlény
(Az én könyvtáram)
128 oldal, ill. Rényi Krisztina
A világ már nem olyan, mint régen, nincs
béke, nincs nyugalom. Rémséges rémek tartják
rettegésben a Kiserdô-lakókat. Kiváltképp
Félôlényt. No nem a félelme, hanem
a könyvei miatt, amelyekben mindig minden
rémet legyôznek…
1150 Ft

Janikovszky Éva
Már iskolás vagyok
54 oldal, ill. Réber László
Micsoda boldogság és dicsôség az elsô isko-
latáska! Dani is büszke örömmel indul isko-
lába, ahol a lelkesedése lohad ugyan, de ér-
deklôdése nôttön-nô. A felnôttek kérdésére,
hogy jó-e iskolába járni, Dani nem tud vála-
szolni. Van, amikor jó, s van, amikor rossz.
Janikovszky Éva játékosan megírt könyvét
Réber László elragadó, színes illusztrációi-
val kisiskolásoknak és szüleiknek ajánljuk.
1590 Ft

Bálint Ágnes
Hajónapló
144 oldal, ill. Sajdik Ferenc
Hajónaplót nem írhat akárki!
És nem is akárhol. Ehhez
a ténykedéshez hajóra van
szükség. Faragó Laci, aki él-hal
azért, hogy hajónaplót vezethessen,
kiharcol a sorstól egy hajót a napló
alá. Hogy a hajó korhadt, rozoga
alkotmány? Hát aztán, utóvégre
nem utazni akar vele az ember…
1250 Ft

Zdeněk Miler –
Eduard Petiška
A vakond nadrágja
ford. Balázs Andrea
1980 Ft

Zdeněk Miler –
Eduard Petiška

A vakond autója
ford. Balázs Andrea

1980 Ft

Václav Čtvrtek
– Radek Pilar

Rumcájsz
128 oldal, ford.

Balázs Andrea,
A televízió képernyôjérôl is
jól ismert mesehôs, Rumcájsz

tisztességes életre vágyik, de ezt csak az emberektôl
távol, egy erdei zsiványtanyán találja meg, ahol

boldogan éldegélnek feleségével, Mankával.
A mesék Rumcájsz  csínytevéseirôl szólnak,

melyek igazságot szolgáltatnak Jičinben
és rendet teremtenek
a fölfordult világban.

2490 Ft
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■ Azt eddig is tudtam, hogy a Józsefváro-
si és más hasonló piacokon „eredeti” Adi-
das cipôt, Pierre Cardin inget, Gucci
pénztárcát, Givenchy kölnit és más, világ-
híres márkák nevével fémjelzett terméke-
ket vásárolhat kedvezô áron az ezekre vá-
gyó fogyasztó, azt azonban nem gondol-
tam, hogy alkalmasint kis szerencsével
„eredeti” Kertész-kötethez is hozzájuthat-
nék a vidám vásári forgatagban...

Hamisítják Kertész Imre Sorstalanság cí-
mû könyvét, jutott el hozzánk is a hír. Há-
rom kiadó – a Kertész Imre könyveit kiadó
Magvetô, a Konkrét Könyvek kiadója és a
Gesta Kiadó – tett bejelentést arról, hogy
egyes kiadványaik kalóznyomtatványként
bukkantak fel, azaz valahol valaki az erede-
tihez hasonló külsôvel kinyomtatta azokat
és árulja. Ez egyértelmûen bûncselekmény.

Mindig elámulok, amikor tudomást
szerzek arról, hogy bûnözôk a bûnelköve-
tés kifizetôdô útjának, módjának találják a
„könyves bûnözést”, és ezen ámulatom-
nak hangot is szoktam adni jegyzeteim so-
rában. Jusson például eszünkbe boldog
emlékezetû Csoszor Gáborunk (vajon mi
lehet vele), aki afféle „barométerként”, a
könyvszakma felívelô periódusaiban je-
lent meg különbözô kiadóknál, és ismert
könyvszakmai cégekre, nevekre hivatkoz-
va, azonnali sürgôs kiszolgálást kérve vitt
el „árusításra” könyveket tôlük, aztán per-
sze bottal üthették a nyomát.

Emlékeimben feldereng egy másik – év-
tizedesnél régebbi – történet is: az egyik
nagy  könyváruházba betörést követtek el,
és nem vittek el mást, csak az akkor meg-
jelent Magyar Larousse elsô kötetének
példányait, nem kis büszkeségre adva
okot a lexikon szerkesztôségének.

Szóval ámulok, mert a velem beszélge-
tésbe elegyedô  könyves kollégák – kevés
kivételtôl eltekintve – pénztelenségrôl,
vergôdésrôl, gazdasági ellehetetlenülésrôl
panaszkodnak, és bennem ennek nyomán
kialakult egyebek mellett az a meggyôzô-
dés is, hogy a könyvszakma nem kelti fel
a bûnözôk érdeklôdését, mert nem szá-
míthatnak komolyabb haszonra.

Lám, tévedtem. „Mértékadó bûnözôi
körök” véleménye a jelek szerint az, hogy
a „könyvben mégiscsak van üzlet”.

Mindenesetre, a hétvégén körülnézek a
Józsefvárosi piacon, hátha találok kedve-
zô áron egy most megjelent „eredeti”
Moldova-kötetet is...

Kiss József

Az „eredeti” Adidas
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61.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap Tajjüan városka ut-
cáin kószált, oldalán a tao baráttal. A barát
sem régen érkezett a városba, lakóiról mégis
mindent tudott. 

– Jó módúak, víg kedvûek, szépek itt az em-
berek. Szinte örökké ünnepelnek valamit. Szü-
letést, házasságot, halált, ôseik dicsôségét.
Szentélyeikben gyakran áldoznak az égieknek,
egymást is megbecsülik. Rokonaik, barátaik
nevét vörös selyemre írják, tömjént égetnek
elôtte otthonaikban. A házakban, kertekben,
fogadókban, ivókban éjjel-nappal szól a zene.
A leggyakoribb ünnep az esküvô. Állandóan
házasodnak, mintha mindenki fiatal lenne. A
lakodalmakon a város minden lakója vendég,
mindenki annyit ehet-ihat, amennyi csak bele-
fér. Akarsz látni egy szép esküvôt? Gyere! –
szólt a tao barát Lin-csihez, s máris befordítot-
ta ôt egy utcába. Lin-csi nem tudta, hogy az
éhség hajtja-e a barátot, vagy valóban esküvôt
akar mutatni neki. Engedelmesen követte. Az
utca vége felôl fülsiketítô lárma, sikongó furu-
lya- és sípszó, réztányérok csörömpölése és
dobpergés hallatszott. Lin-csit ez kissé meg-
ijesztette. Késôbb azonban a hangszerek elné-
multak, csak az énekeslányok tündéri kórusát
hallotta. Az utca, ahol a menyasszony gyalog-
hintója haladt, véges-végig zöld színû gyé-
kénnyel volt terítve. A hintó körül lobogó fák-
lyafény, mely valóban széppé és ünnepélyessé
tette az alkonyi nászmenetet. A tao barát be-
állt a kísérôk sorába, Lin-csit is magával húzta. 

– Ne aggódj, mindjárt a vôlegény házához
érünk – mondta, mintha Lin-csi aggódott vol-
na. – Már nagyon éhes lehet – állapította meg
Lin-csi, és egy kicsit irigyelte a tao barátot. A
menet szép, nagy, kivilágított házhoz érke-
zett. Ismét megszólaltak a hangszerek, s a hin-
tót óvatos mozdulattal egy vörös futószô-
nyegre helyezték a kísérôk. Ezen a szônyegen
vonult be a menyasszony a házba, dajkája és
a házasságszerzô asszony karján. Elôttük az
énekeslányok virágfüzéres gyertyákkal, mö-
göttük a tömeg, akik aztán a csarnokban tisz-
telettudóan körülállták a szertartást. Mesébe
illô volt a mátkapár. A menyasszony földig
érô, arannyal hímzett piros ruhájában s rajta
sárga selyembôl szabott kabátkájában fônixvi-
rághoz volt hasonlatos, a vôlegény bíborvörös
köntösében, hajában díszes csatokkal, övén a
rangját jelzô bojtokkal olyan volt, mint vala-
mi pompásan metszett drágakô. 

Amikor a csarnok közepére értek, egymás
mellé térdeltek az imaszônyegre. A néma
csöndben lassan-lassan földig hajoltak elôször

az Ég, aztán a Föld, majd az ôsök szelleme
tiszteletére, végül egymás felé. Sóhaj szakadt
föl a vendégek szívébôl, amikor ezt követôen
kéz a kézben, gyengéd szerelemben, szorosan
egymáshoz simulva, bevonultak a gyertyafé-
nyes nászszobába. A kitárt ajtón át még láthat-
ták, ahogy ünnepélyesen kiisszák a rizsborral
töltött közös kehely tartalmát, aztán bezárul-
tak az ajtószárnyak.

A csarnokban megkezdôdött az ünnepi la-
koma, a kapu elôtt a gyerekek pedig a vörös
szônyegre szórt rézgarasokra, gyümölcsökre,
magvakra vetették magukat. Kint és bent vi-
rágillattal és az elôkelôségek díszes öltözeté-
bôl áradó pézsmaillattal volt fûszerezett a le-
vegô. Az asztalokon füstölôk parázslottak. 

– Az igaz Út nem oly nehéz. 
Csak ne válassz és ne szeress.
Ha nem gyûlölsz és nem szeretsz,
fényesség vár, felhô se lesz – 

szólalt meg Lin-csi mellett teli szájjal a tao ba-
rát. Egyszerre két halat evett ezüsttálcáról, a
halak mellé savanyú szilvalevest mert magá-
nak csészébe. Alig várta, hogy sor kerüljön rá. 

– A szenvedély szenvedést hoz. Ki enyhít,
sajgó szív, ha túl nagy a veszteséged?
Hol a múlt, s amit túl gyors szárnya elvitt?
A legszebb is hiába volt a részed!
Ködös a szellem, a vágy ingva hull szét;
az érzékekbôl hogy illan a dús lét! –

válaszolt a barátnak Lin-csi, majd szép lassan
ô is megevett két nagy halat. Miután befejez-
te, odament a tao baráthoz, és finoman meg-
rántotta köpenyének ujját. Ezzel a lakodalom
számukra véget ért. A városon kívül, a hegy ol-
dalában, a páfrányfenyôk alatt még emlékeze-
tükbe idézték a szebbnél szebb képeket, aztán
ki-ki gondolataival, a szívébe gyûlt érzésekkel,
csendesen elszunnyadt.    

62.
Az ifjú Lin-csi egy nap Tajjüan városka leg-
szebb ligete felé tartott. Nem lepte meg, ami-
kor hirtelen ünneplô sokaság kellôs közepé-
ben találta magát. A város lakói naponta ün-
nepeltek valamit, a liget közelében már min-
denünnen szóltak a fuvolák, sípok, dobok,
lantok, citerák. Még egy óriási bôrzsákot gyö-
möszkölô zenész is feltûnt a parkban, Lin-csi
sokáig nem értette hangszere mûködését. Kö-
zelebb érve aztán látta, hogy a zenész pipaszá-
ron fújja a levegôt a zsákba, amibôl sípokba
nyomja át. A sípok olyan vidáman szóltak,
hogy táncra perdült körülöttük a nép.

– Ugye, megmondtam neked, hogy érdemes
itt maradni! Elbámészkodhatnánk közöttük

életünk végéig. Olyan itt az élet, mint egy
örökké tartó színházi elôadás – szólalt meg
mellette diadalmas arccal a tao barát. Ám fel-
lépett a ligetben számos igazi színház is. Lin-
csiék végül egy bábjátékos pavilonját válasz-
tották. Az emberek szájtátva bámulták az elô-
adást, egy izgága paraszt történetét.

A paraszt egy éjjel szörnyû álmot látott. For-
golódott, nyöszörgött ágyában, vödörnyi ve-
rítéket hullatott, majd riadtan fölébredt. Izga-
tottan közölte a feleségével, hogy hét lovas ül-
dözte álmában, s amikor a sûrû bozótban
utolérték, egyikük ráförmedt.

– Korábbi életedben egykor katona voltál, s
megöltél engem. Most végre megtaláltalak,
végzek veled! – És akkor a fehér lovon ülô fe-
hér köpenyes katona megfeszítette az íját, és
nyílvesszôjét egyenesen a paraszt szívébe lôtte.
Az asszony hiába igyekezett csillapítani urát,
az egyfolytában azt hajtogatta, hogy ütött az
utolsó órája, menekülnie kell. Magára kapkod-
ta ruháit, s azon nyomban útnak indult fivéré-
hez egy távoli faluba. Ott akart elbújni a
bosszúálló elôl. Lélekszakadva rohant az úton,
ahol nemsokára egy kis csoporttal találkozott.
A rizsföldekre igyekvô falusiakhoz csatlakozva
már éppen megnyugodott, amikor váratlanul
lovasok bukkantak föl a hátuk mögött. Hara-
gos kiáltásokkal megállították a csapatot. A pa-
raszt hátra fordult és hét lovast látott föléjük
magasodni. Egyikük fehér köpenyben ült fe-
hér lován. Tökéletes mása volt az álombéli ka-
tonának. Ettôl úgy megrémült, hogy azonnal
az út menti sûrû bozótba vetette magát, futott,
ahogy csak tudott. Amikor utána kiáltottak,
hogy álljon meg, rá se hederített. A fehér ru-
hás lovas akkor megdühödött, a paraszt elébe
vágott, villámgyorsan szembefordult vele és
nyilát egyenesen a szívébe lôtte. Ezután a bá-
buk, gyalogos falusiak és lovas katonák, szép
lassan elvonultak kétfelé. A szín kiüresedett, a
zene véget ért. Akkor a bábjátékos elôlépett a
paraván mögül és nyugodt, csendes hangon a
közönség tudtára adta, hogy a lovasok csak ép-
pen arra kószáló barbárok voltak. Aztán meg-
hajolt és ô is elvonult. Lin-csi füle még sokáig
zúgott a magas orrhangon beszéltetett bábuk
kiáltozásaitól, és az ôket kísérô zenétôl. Ké-
sôbb jó érzés volt felidézni a bábjátékos nyu-
godt, méltóságteljes hangját.

– Figyelted a színpadon mutogatott bábu-
kat? Bármit tettek, mindig ott volt mögöttük,
aki rángatja ôket – szólalt meg mellette a tao
barát.

– Az álmodók mögött is mindig ott van va-
laki, aki rángatja ôket? – kérdezte tôle Lin-csi
rövid hallgatás után. – Te csak tudod, alvómû-
vész barát! – Az álmodók mögött is! – vágta
rá azonnal a tao csapzott hajú híve. Lin-csi
hirtelen megállt, elkomorodott. Aztán sóhaj-
tott egyet, majd legyintett. Sétáltak tovább. –
Ajaj, ajaj – morogta késôbb, körültekintve az
erômûvészekkel, kígyóbûvölôkkel, kötéltán-
cosokkal, ökölvívókkal, énekesekkel, zené-
szekkel és számtalan más fura szerzettel bené-
pesült ligetben. Ô és a tao barát a közöttük bá-
mészkodók szerepét kapták.

Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  30.
Köz read ja :  Sár i  Lász ló



■ – Úgy gondolja, hogy elérkezett a
„Nagy Öreg” korba, amikor a
visszatekintés a szerzô feladata? 

– Az átlagos férfiéletkor hatvan-
nyolc év. Kettôvel már meghalad-
tam. Ez a könyvem afféle tartalom-
jegyzék. 

– Nem az a jellemzô, hogy az írók
mindegyike, bevallva vagy leplezet-
tebben, többé vagy kevésbé átformál-
va minden alkotói korszakában a sa-
ját életét, élményeit veti papírra? 

– Ez van a kamrában. Az ember
kénytelen azzal fôzni, amit talál.
Ugyanakkor, ha kedve támad, ku-
tathat az emlékezetében. Nekem
kedvem van felidézni a régebbi ese-
ményeket, valósággal kutatási terü-
letnek tekintem az életemet. A Mû-
vészeti Akadémia elnökeként hat
éven át azt láttam, hogy a szerve-
zetnek fontos része az archívum,
ahol mind a hat alapmûvészeti ág
mestereinek a kéziratait, töredékeit,
leveleit ôrzik, s odaadó irodalmi
tisztviselôk próbálják összeegyez-
tetni a dokumentumokat. Brecht
1998-ban százéves lett volna. Né-
metország összes színházában az ô
drámáit játszották, a lapokban
hemzsegtek a róla szóló cikkek,
könyveket adtak ki a centenárium-
ra. Sokan azonban elégedetlenek
voltak, s egyre azt firtatták, hogy
mikor lehet már hozzáférni az ar-
chívumnak ahhoz a részéhez is,
amelyben Brecht magánéletérôl le-
het csemegéket találni. Az író tulaj-
donképpen közpréda, csak meg
kell halnia hozzá, hogy az legyen.
Van, aki inkább elébe megy ennek.
Nálam sokkal határozottabban
megtette ezt Günther Grass, ô ele-
ve a Mûvészeti Akadémiának ado-
mányozta a hagyatékát, amelyhez
már most is bárki hozzáférhet.

– Milyen érzés az embernek kiad-
nia magát? Maradéktalanul meg
tudja-e ezt tenni vagy önkéntelenül el-
kezd szelektálni?

– Teljesen természetesen nem tu-
dom kiadni magam. De valame-
lyest igen, és már ez is sokat jelent.
A dolgoknak vagy van, vagy nincs
hitelük. Végül is az irodalmat nem
azért olvassák, mert a kendôzetlen
valóságot akarják megtudni belôle.
Ez olyan volna, mintha bordély-
házba menne az ember a tiszta sze-
relemért. Ettôl függetlenül én most
nem írtam le semmit, amit kitalál-
tam. Eleve kérdéses persze, hogy
mennyire hitelesek a hajdani törté-
nések, ha évtizedekkel késôbb ássa
elô ôket az ember. Én most így em-
lékszem rájuk. S rájöttem, hogy ez
a kutakodás nagyon érdekes és szá-
momra célravezetô módszer, mert
az egyik dolog adja a másikát. Ami-
kor próbálok turkászni az emléke-
zetemben, hogy mi is volt, miként
is volt, egyszer csak elôjönnek ol-
dalalakok, más régi történetek,
amelyekbe ha belebújok, akkor ott
is elôbukkan valami. Felfoghatjuk
úgy, mint egy barlangrendszert,
amelyben erre is, arra is bóklászom. 

– Ez szándékos kutakodás?
– Inkább úgy van, hogy elkezdek

írni, és akkor megint elôjön valami.
– Van-e olyasmi, amit valami-

lyen megfontolásból szándékosan el-
hallgatott?

– Voltak olyan kis mozzanatok
vagy anekdoták, amelyeket szánt
szándékkal hagytam ki, mert nem
akartam az illetôt halott poraiban
sem megbántani.

– Nehezére esett-e az önvallomás?
– Nem. Végül is, amikor ül az

ember egy színpadon és a nézôté-
ren sötétben vannak a fejek,
könnyebben vall. 

– Írás közben tehát nem gondol egy
elképzelt olvasóközönségre.

– Néha egy-egy kollégára, de in-
kább a szövegre magára figyelek.

– A szamizdatos idôkben voltak
még írói társaságok. Mostanában,
ha jól tudom, nemigen jönnek össze

egy kis beszélgetésre. Mennyire új ke-
letû ez az bezárkózás?

– Régebben, amikor a rádió sem
valódi híreket mondott, még az ér-
tesüléseket is egymástól szereztük.
A megfigyelések miatt titokban,
többnyire magánlakásokon létre-
jött találkozók fontosak voltak, az
információátadásnak is színtereivé
váltak. Jobban áhítottuk a közössé-
get a normalitástól távoli körülmé-
nyek között.  

– Ugye nem ilyennek képzelte az új
világot, a demokráciát, amikor ma-
gánlakásokban, bújva normalitásról
álmodoztak?

– Nem egészen ilyennek, de sok
mindent hasonlónak. A normali-
tás nem azt jelenti, hogy normális,
hanem azt, hogy ilyen bír lenni
magamagától. Én például azt is
normálisnak találom, amit úgy hív-
nak, hogy globalizáció, tudomásul
veszem a mobil, a kábeltévé, a
gyorsétterem jelenlétét. De azon-
közben, hogy európai nemzetté
váltunk,  tele vagyunk szorongással
és kisebbségi érzésekkel. Üldögé-
lünk az egérlyukban és ábrándo-
zunk. Amit az ember az egérlyuk-
ban képzel, az nem biztos, hogy
maga a színtiszta igazság. A rend-
szerváltás tehát olyan, amilyen le-
het. Diktatúrákban a visszaélés a
terror, amely szélsôséges állapot. A
Kádár-rendszer is diktatúra volt, de
az már nem ment el a terrorig. A
demokráciában a visszaélés példá-
ul az erkölcsi aggályosság nélküli
korrupció. A politikai elit nálunk
elkövette azt a hibát, hogy a régi
tulajdonosoknak nem adta vissza a
jussukat, a megbízható, a tisztessé-
ges gazdasági viselkedésnek a ma-
radványait esetleg még ôrzô embe-
reket nem engedte hozzáférni a tô-
kéhez. A polgári viselkedés húsz
generáción keresztül ivódott bele a
régi családokba. A közép-európai
térség újgeneráció polgársága foly-
tonos konfliktussal terhes, mindig
jön valamilyen politikai váltás, for-
dulat, ami után semmi nem érvé-
nyes már abból, ami addig volt.
Szerencsétlenek folyton törhetik a
fejüket, hogy mit is kell mondani
az újabb és újabb helyzetekben.

– Visszatérve a regényre, amely
múltbeli események utáni kutakodás-
ra késztette Önt, magam is röpke
visszatekintésre biztatnám: megjelöl-
né élete három fô fordulópontját?

– A biográfia sajnálatos módon
egybeesett a történelemmel: 1944-
45, aztán  1956–57, majd  1974–75.
Ez utóbbi a rendôri zaklatás miatt
és azért, mert kivándorlást ajánlot-

tak fel. Akkor mentek el a barátaim
és a közelállók java része. Egy per-
cig sem bánhattam meg, hogy ma-
radtam, mert sohasem korrigáltam
a döntésemet. Néha egy-egy város-
ban elgondolom, hogy ott lehetne
lakni abban a sarki házban, abba a
kávéházba lehetne lejárni, ha sza-
bad idôm van. Ezt körülbelül két
napig szoktam elképzelni, aztán jö-
vök haza. 

– Melyik a legkedvesebb emléke?
– Öt gyerekem van. A negyedik

születése idejére az orvoslás olyan
fejlett lett, hogy én is részt vehet-
tem az eseményen. Amikor már
hevesebbé váltak a fájások, s lehe-
tett tudni, hogy jön a gyerek, s ki-
bukkant a semmibôl egy arc, amely
maszatosan, ráncosan egyáltalán
nem volt szép, akkor azt éreztem,
hogy most látok valamit, amit csak
egyszer lehet látni. 

– Melyek voltak életének a legkelle-
metlenebb pillanatai?

– Amikor valamelyik hozzátarto-
zóm meghalt. Vagy ha az ember
nem a maga ura. Gyerekkorban
hozzá lehetett edzôdni ehhez, de
akkor sem éreztem azt, hogy a világ
elvesztette volna az értelmét. Nem
reményvesztett az, akinek azon jár
az agya, hogy meg akar lógni. Iga-
zából nem mondhatom, hogy átél-
tem a legsötétebb pillanatot, a töké-
letes ürességet, amikor az ember el-
fogadja a halált. 

– Kedvenc olvasmánya?
– A Biblia. Mostanában kivált-

képp A prédikátor könyvét, Sala-
mon bölcsességeit és Dávid törté-
netét lapozgatom. Az öregkori Dá-
vid históriája érdekes módon a drá-
mairodalomban is kevéssé feldol-
gozott.

– Lesz-e folytatása A fenn a he-
gyennek?

– Igen. Ezúttal egy szélesebben
vett baráti, nagycsaládi kört szeret-
nék bemutatni. 

Mátraházi Zsuzsa
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A tiszta szerelemért nem
bordélyházba megyünk
Konrád György
beszél élete regényérôl
A kultúra nemzetközi „nagyköveteként” is számon tarthatjuk
Konrád Györgyöt, az írót, hiszen hat éven át volt a berlini Mû-
vészeti Akadémia elnöke. Legutóbbi könyvét, amely a Fenn a he-
gyen napfogyatkozáskor címet viseli, önmagáról írta. 
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■ Nincs könnyû helyzetben,
aki pontos képet akar kapni
arról, mennyit is fordít az ál-
lam és különbözô könyvki-
adók évente az egészségügyi
könyvek, kiadványok kiadá-
sára. Az MKKE adatai sze-
rint 2002-ben 53 milliárd Ft-
ot költöttünk könyvekre, eb-
bôl  az ismeretterjesztô és a
szakkönyvek, a felsôoktatás-
ban használt tankönyvek kb.
41%-kal, azaz több mint 22
milliárd Ft-tal részesedtek.
Hogy ebbôl vajon mennyi
lehetett orvosi illetve egész-
ségügyi tematikába sorolha-
tó, az az MKKE adataiból
nem derül ki. Pontosabb
adatokat nem sikerült sajnos
sem a KSH, sem az Egészség-
ügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium éppen meg-
újuló honlapjáról megtudni.
Annyi bizonyos csupán,
hogy az egészségügyi könyv-
kiadásnak számos vetülete
van és ezek nagy valószínû-
séggel nem csekély mérték-
ben részesednek az elôbb
említett átfogó kategória for-
galmából. 

Létezik egyszer – és nyilván
ez a legerôsebb – szakmai
könyvkiadás, mely az egész-
ségügy dolgozóit, elsôsorban
az orvosokat célozza meg. Lé-
teznek orvosi könyvkiadók,
de a szépirodalmi jellegûek is
megjelentetnek idônként or-
vosi kiadványokat. Róluk
többek között a MEDINFO-
nál lehet tájékoztatást kapni.
A MEDINFO (Országos
Egészségügyi Információs In-
tézet és Könyvtár) már több
évtizede foglalkozik szakmai-
szakirodalmi információszol-
gáltatással. Egészségügyi
szakkönyvtára széles körben
hozzáférhetô, és ez az intéz-
mény készíti és bôvíti folya-
matosan a Magyar Orvosi
Bibliográfiát, amely a létezô
összes szakmai kiadványt szá-
mon tartja. Az intézmény je-
lentôs nemzetközi kitekintés-
sel és kapcsolatokkal is ren-
delkezik. A szakmai kiadvá-
nyok palettáját sok más fo-
lyóirat mellett színesíti az Or-
vosi Hetilap, amely az egyik

legrégebbi periodikaként
1870-tôl jelenik meg. 

Az egészségügyi könyvek és
publikációk másik jelentôs ré-
sze a betegekhez vagy azok
családtagjaihoz szól. A nem
szakkönyvekre specializáló-
dott könyvkiadók többsége
ilyen-olyan rendszerességgel
közzétesz ismeretterjesztô ki-
adványokat, melyek a betegek
tájékoztatására szolgálnak. E
könyvek többségét szakembe-
rek írják, minôségük mégis
igen különféle. Szerencsé-
sebb esetben magyar orvosok
tollából származnak, a ma-
gyar egészségügyi helyzetet is
figyelembe veszik az egyes
betegségek körbejárásakor.
Rosszabb esetben fordítások,
amelyek, ha csupán a beteg-
ségre koncentrálnak, még le-
hetnek használhatók, más
esetekben viszont az átlagos
magyar beteg számára lényeg-
telen vagy haszontalan infor-
mációk tömkelegével szolgál-
nak. A kismamáknak szóló
tucatnyi terheskönyv közül
például van olyan, amerikai
szerzôtôl fordított kiadvány,
amely Magyarországon isme-
retlen gyógyszereket és eljárá-
sokat ajánl a leendô anyák-
nak. A hazánkban elterjedt
betegségekrôl, mint szív- és
érrendszeri problémák, cu-
korbetegség, rák, vagy a nagy
népszerûségnek örvendô fo-
gyókúra témakörében gyak-
ran egymást érik az olyan ki-
adványok, melyek tartalmuk-
ban lényegileg azonosak. Bi-
zonyos divatos témák – pél-
dául a tanulási nehézségek, a
wellnes programok – tucatnyi
kiadót inspirálnak orvosi
szempontból esetleg megkér-
dôjelezhetô kiadványok pub-
likálására. Az egészségügyi
könyvkiadás külön szeletét
teszi ki mára a természetgyó-
gyászattal és más alternatív
gyógyászati módokkal megis-
mertetô publikációk egyre
növekvô száma. Összességé-
ben rendkívül változatos az
egészségügyi könyvkiadás ar-
zenálja, melybôl az alábbi
összeállítás csupán szemez-
getni tud.

Lapunkban az orvosi és
egészségügyi ismeretterjesztô
könyvkiadás általános piaci
helyzetérôl szóló írást köz-
lünk, és megismertetjük ol-
vasóinkat egy nem olyan ré-
gen alapított kiadóval, mely
azonban hosszú ideig törté-
nô „fennállásra” törekszik, és
elhatározottan ezen a terüle-
ten akarja kiadói tevékenysé-
gét folytatni.

Sz. Zs.

Piaci körkép:
hazai
és import
egészségügyi
könyvek
B+V Kiadó
Székely Gábor
■ Az orvosi szakkönyvek ol-
vasótábora könnyen körülha-
tárolható; orvostudománnyal
foglalkozó diákok, egyetemi
hallgatók, illetve egészség-
ügyi dolgozók, orvosok,
gyógyszerészek, ápolók. Ez a
közönség nagyjából 1000–
2000 kinyomtatott példány-
számot igényel kiadványon-
ként, melyek természetesen
igény szerint a késôbbiekben
utánnyomhatók – mondta la-
punknak Székely Gábor, a
B+V Kiadó fôszerkesztôje.

Legkeresettebb könyveik el-
sôsorban külföldi, ezen belül
is fôként angol, amerikai
szerzôk tollából származnak,
mely könyveket a világpiacra
termelô kiadóktól veszik át,
akik természetesen nagyon
ügyelnek a minôségre, ezért
általában a legszínvonala-
sabb irodalom terjesztôi. (pl.
Herold: Belgyógyászat, Ree-
se-Betts: Az antibiotikumok
kézikönyve, Neal: Rövid far-
makológia.)

Bár a világpiacról való válo-
gatás magasra teszi a mércét,
a hazai szerzôk mûvei is kere-

settek. A már említett pár ez-
res alacsony megjelenési pél-
dányszám miatt azonban leg-
inkább pályázatok, szponzo-
rok segítségével, vagy jelen-
tôs reklámfelületek kihaszná-
lásával tehetôk rentábilissá a
magyar szerzôk mûveinek ki-
adásai. Az állami szervezetek
is legszívesebben a magyar
munkákat finanszírozzák, az
Oktatási Minisztérium pél-
dául éves tankönyvtámogatá-
sából általában háromszáz-
ezertôl ötmillió forintig haj-
landó segítséget nyújtani egy-
egy orvosi témájú oktatási
szakkönyv kiadására.

A népszerû egészségügyi
könyvek közönsége „sötét
doboz” – fogalmazott a fô-
szerkesztô. A kiadó szándé-
kai szerint a célközönségük
elsôsorban maguk a betegek,
vagy hozzátartozóik, vala-
mint a különféle betegségek-
ben veszélyeztetettek. A ki-
nyomtatható példányszám
kötetenként általában maga-
sabb, mint a szakkönyveké,
három- és ötezer darab kö-
zött van, tehát az érdeklôdés
általában jelentôs. Mind-
azonáltal sok múlik a terjesz-
tôkön, tudniillik, hogy a ki-
adványok hány olvasóhoz
jutnak el az országban.

Ebben a kategóriában saját
sorozata a B+V Kiadónak a
Képzett beteg könyvek. Nagy
érdeklôdésre tart számot, hi-
szen küldetése az átlagembe-
rek egészségügyi tájékozottsá-
gának javítása, a felvilágosító
munka, elsôsorban az úgyne-
vezett népbetegségek témakö-
rében. Tematikájuk a betegsé-
gek leírásai, okai, tünetei, és
kezelésük, de mindenekelôtt
a megelôzés és az ezzel kap-
csolatos helyes életmód kiala-
kítása. A sorozat legújabb ter-
vezett darabja a szorongás és
depresszió tárgykörében kí-
ván ismereteket nyújtani az
érdeklôdô publikumnak.
Kapható többek közt a Nagy
diétás könyv, Pánikbetegség,
Magas vérnyomás, különle-
gesség a Szíves szakácskönyv
valamint a Gátizomtorna
nôknek.

Orvosi és egészségügyi ismeretterjesztô szakkönyvkiadás
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Librotrade Kft
Visnyovszki László
■ A Librotrade könyvimport-
tal foglalkozó cég. A kereske-
delmi igazgató, Visnyovszki
László elmondta, hogy szak-
könyvek terén a behozatal
egyre kisebb szerepet kap. Ôk
maguk is csupán néhány
egészségügyi intézmény részé-
re továbbítanak külföldi orvo-
si irodalmat. 

Az alacsony kereslet miatt
nem éri meg magyar nyelvre
fordítani a szakkönyveket. Ez
a csekély igény a gyakorlatban
pár száz medikus kiadvány
importját jelenti éves szinten.

Továbbá a szakkönyvek sze-
repét visszaszorítja az, hogy a
legtöbb bôvíthetô, frissíthetô
irodalom elôfizethetô és meg-
szerezhetô az interneten ke-
resztül.

Libri Semmelweis
Könyvesbolt
■ A Semmelweis könyves-
bolt eladási toplistáján – a
tanévkezdés miatti tankönyv-
felvásárlást leszámítva – elsô
helyen szerepel Moldova
György új riportkötete az
egészségügy kétségbeejtô
helyzetérôl, A tékozló kol-
dus. Ezt követi Brencsán Or-
vosi Szótára, harmadik he-
lyezett a Gyógyszerkompen-
dium címû szakkiadvány, az
Országos Gyógyszerészeti In-
tézet hivatalos kiadványa. Ez
a nagyméretû mû a Magyar-
országon forgalomban levô
készítmények részletes ismer-
tetésének összefoglalója. 

Líra és Lant Rt.
Mediprint
Könyvesbolt

■ A Mediprint üzlet eladási
mutatója más tendenciát
mutat, úgy tûnik, inkább a
kifejezett szakirodalom fo-
gyasztói látogatják, illetve a
kezdôdô tanévre készülô
egyetemisták, a riportkötet-
bôl ugyanis lapzártánkig
csak kevés fogyott, ellenben
Tarsoly Emil Funkcionális

anatómia és gyógytorna cí-
mû alkotása a Medicina Kia-
dótól annál inkább, ami a
tárgykörben tanuló diákok
egyik fontos tankönyve, to-
vábbá Gaong Az orvosi élet-
tan alapjai címet viselô köte-
te. A Szülészet nôgyógyászat
tankönyve harmadikként ve-
zeti a listát, ami Dr. Papp
Zoltán professzor írása. A
tankönyv a nôgyógyászati
protokoll szakmai ismeret-
anyagának rövidített össze-
foglalóját is  tartalmazza, és
a gyógyítás gyakorlatában al-
kalmazott, hazánkban törzs-
könyvezett gyógyszerek nap-
rakész felsorolását.

Sz. D.

Egy kiadó
az egészségügyi
ismeretterjesztés
szolgálatában
Beszélgetés
dr. Böszörményi
Nagy Klára
kiadóigazgatóval
■ A statisztikák elborzasztó
tényei közismertek, hazánk a
betegségek gyakorisága, a ha-
lálozási arányszám tekinteté-
ben ôrzi vezetô helyét. A
helyzet megváltoztatása érde-
kében sok egyéb feltétel mel-
lett alapvetô fontosságú a fel-
világosítás, az egészségügyi
ismeretterjesztés feladatainak
felvállalása. A SpringMed Ki-
adó ezt a cél tûzte tevékeny-
sége fókuszába. A betegtájé-
koztató sorozatok kiadására
szakosodott kiadó vezetôje
eredeti szakmáját tekintve tü-
dôgyógyász, majd közgaz-
dász végzettséget szerzett.
2000-ben kapcsolódott be a
Springer Könyvkiadó tevé-
kenységébe. 2001 májusában
cége önállósodott.
– Új kiadót alapítani nem lehe-
tett könnyû elhatározás.

– Így hozta a helyzet,  né-
hányan kiváltunk a Springer
Tudományos Kiadóból, mi-
vel a német érdekeltségû ki-
adó mára már sajnos nem az,
ami hajdanán volt. Indulás-
kor a szakmai felkészültség-

ben, a kapcsolatrendszerben
nem volt hiány, az anyagi
bázis megteremtése azonban
nagy kihívást jelentett. Ben-
nünk azonban kellô elhiva-
tottság munkált és kemény,
megfeszített munkával a há-
tunk mögött, mára már el-
mondhatjuk, hogy a kezdeti
nehézségeken túl vagyunk. 

– Milyen profillal indult a cég?
– A hangsúlyt egyértelmû-

en az egészségügyi ismeret-
terjesztés  témakörére he-
lyeztük. Abból indultunk ki,
hogy a zsúfolt orvosi rende-
lôkben nem mindig jut idô a
megfelelô betegtájékoztatás-
ra és hazánkban még elég
nagy hiány mutatkozik a
szakszerû, orvosilag helytál-
ló, közérthetô nyelven írt  ki-
adványokból.

Az elsô nagy projektünk a
Magyar Rákellenes Liga tá-
mogatásával megjelentetett
onkológiai füzetek voltak,
SpringMed Betegtájékoztató
Füzetek-ONKOLÓGIA cí-
men. Tartalmilag az ameri-
kai Rákellenes Intézet
/NCI/ kiadványainak fordí-
tását adtuk közre, melyet
hazai szaktekintélyekkel a
magyar viszonyokra adap-
táltattunk. A sorozat szak-

mai szerkesztôi Prof. Dr.
Eckhardt Sándor akadémi-
kus és Dr. Vasváry Artúrné,
a Magyar Rákellenes Liga fô-
titkára.  Az egyes füzeteket
kiegészítettük olyan infor-
mációkkal, melyek a hazai
olvasót segítik a tájékozó-
dásban. Közreadtuk orvosi
szakrendelések listáit, és a
hazi szûrôvizsgálatok rend-
jérôl is tájékoztatjuk az olva-
sókat. Mellékeltünk szójegy-
zéket is, hogy a betegek ma-
gyar nyelven is értelmezni
tudják a latin kifejezéseket,
orvosi mûszavakat. A soro-
zatban eddig 11 betegtájé-
koztató füzet jelent meg. A
leggyakrabban elôforduló
tüdôrák, vastagbélrák, emlô-
rák kiadványoktól haladunk
a ritkább kórképek felé.

Szakmailag jelentôs fordu-
latot jelentett, hogy az idén
februárban megrendezett
onkológiai szakmai kollégi-
um ülésén alkalmam volt
prezentálni az eddig megje-
lent füzeteinket és elôterjesz-
tettem az újabb kiadványok
megjelentetésére vonatkozó
kiadói terveinket. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy  az on-
kológus szakma a füzeteket
igen hasznosnak véli és biz-
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tatja a kiadónkat további ki-
adványok elkészítésére.
Hangsúlyozni szeretném,
hogy a Magyar Rákellenes
Ligával és a többi civil szer-
vezettel, a Rákbetegek Or-
szágos Szövetségével, vala-
mint  a „Rák ellen, az embe-
rért, a holnapért!” Alapít-
vánnyal való együttmûködés
rendkívül nagy jelentôségû
számunkra, hiszen a betegek-
kel a civil szervezetek tartják
a kapcsolatot, a betegtájé-
koztatás feladatát ôk tudják a
leghatékonyabban ellátni. A
második kiadványsoroza-
tunkkal szintén „népbetegsé-
get” céloztunk meg: az aller-
giás megbetegedésekkel fog-
lalkozik. A sorozat címe
SpringMed Betegtájékoztató
Könyvek -ALLERGOLÓ-
GIA. Ezeket a könyveket ki-
zárólag hazai szerzôk írják, a
szakma kiváló mûvelôi, tü-
dôgyógyászok, allergológu-
sok, gyermekgyógyászok, gé-
gészek, mindannyian a Ma-
gyar Allergológiai és Klinikai
Immunológiai Társaság pro-
minensei. Ezeknek a kiadvá-
nyoknak már tetszetôsebb

külsôt kölcsönöztünk, raj-
zokkal, ábrákkal színesítettük,
mely az esztétikai szemponto-
kon túlmenôen a  könnyebb
megértést is szolgálja. A Fôvá-
rosi Önkormányzat Pályázati
támogatásának jóvoltából, az
egészségügyi ismeretterjesz-
tés kategóriában sorozatunk
kilenc kötetének 5–5 példá-
nya ingyenesen kerül a fôvá-
rosi általános és középisko-
lákba oktatási segédanyag-
ként. A sorozatban megje-
lentetünk általános ismere-
teket nyújtó, az összes aller-
gia-féleséget bemutató
könyvtôl kezdôdôen, a kör-
nyezet és allergia, az öröklô-
dés és allergia, az allergiás
betegségek megelôzése té-
mákon felül, egyes betegsé-
gekkel részletesebben foglal-
kozó könyveket is, mint a
gyermekkori szénanátha,
asztma és bôrallergiák. 

– Elég sok kaput kell döngetni
annak, aki az egészségügyi felvi-
lágosító anyagot széles körben ter-
jeszteni akarja. Hónapok múlva
már az Európai Unió tagjai le-
szünk. Milyen külföldi tapaszta-
latokra hivatkozhatnak?

– Az egészségnevelés legfej-
lettebb formái az USÁ-ban
és egyes nyugat-európai és a
skandináv államokban  lel-
hetôk fel. Némileg ugyan el-
lentmond ennek az a tény,
hogy az amerikai populáció
egészségi állapota (az elhí-
zásra gondolok elsôsorban)
már-már lesújtó. Ugyanak-
kor az egészségnevelés hatá-
sa sok esetben megmutatko-
zik. (Nem sikk a dohányzás,
az emberek egy nagy része
sportol, rendszeresen részt
vesz szûrôvizsgálatokon,
stb.) Ha valamilyen betegsé-
get diagnosztizálnak nála,
akkor ismertetôfüzetek gar-
madájából tájékozódhat, mi-
lyen vizsgálatokon kell át-
mennie, milyen kezelést fog
kapni és még életmódbeli ta-
nácsokkal is ellátják a pros-
pektusok, betegtájékoztatók
révén. A különféle alapítvá-
nyok mûködését maguk a be-
tegek által nyújtott támoga-
tások is elôsegítik, túl az álla-
mi támogatásokon. A csatla-
kozás nyomán valószínûleg
bôvülnek majd a pályázati
lehetôségeink, és az egész-

ségügy általánosan nehéz
helyzete is elôbb-utóbb
jobbra kell, hogy forduljon.
Bízunk a lassú, fokozatos fel-
zárkózásban.

– Mivel kívánják színesíteni a
profilt?

– Alapvetô irányultságun-
kon nem változtatunk, de ki-
adványaink skálája bôvül.
Elôkészületben van a gaszt-
roenterológiai sorozatunk,
melyet  a Magyar Gasztroen-
terológiai Társasággal és a
Szakmai Kollégiummal
együttmûködve jelentetünk
meg, elôreláthatóan jövô év
elején. Az onkológiai kiadvá-
nyainkkal kapcsolatos szol-
gáltatásunk, a www.spring-
med.hu honlapunk, – mely
láthatólag egyre népszerûbb
– az idén kibôvül az Allergo-
lógiai sorozat könyveinek be-
mutatásával, így elôsegítve az
interneten keresôk munkáját.
Honlapunkon a kiadványa-
inkban szereplô „Hasznos in-
formációk” címû rovatban
található összes adatbázis a
honlapunkra is felkerül.  

Tausz Anikó

■ „Azt mondják, én már egy
új világban fogok felnôni” –
vési föl naplójába bizonyos
Szép Fruzsina, Ézsiás Erzsébet
különleges könyvének abszo-
lút fôszereplôje. A Müller Pé-
ter érzékeny elôszavával meg-
jelent mû címe Babanapló.
Egyáltalán nem (csak) gyerek-
száj-anekdotákat foglal magá-
ban. Azt a kisvilágot mutatja
be hitelesen, amit egy apa nél-
küli, csonka családban megte-
remt az egymásra utalt mama
és lánygyereke. Ebbe futólag
belefér néhány országos ese-
mény; jelentôségük azonban
– helyesen – eltörpül a mele-

get ôrizô-árasztó fészeklét
olyan fejleményei mellett,
mint a születés, a gyarapodás,
a gyerekbetegségek, az óvodai-
iskolai beilleszkedés nehézsé-
gei, a barátságok és miniszerel-
mek bonyodalmai vagy (ké-
sôbb) azok a bájosan naiv töp-
rengések arról, hogy milyen is
lesz (lehet) az az élet, amelybe
a kamaszodó, egyre értelme-
sebb kislánynak egyszer ki kell
lépnie...

A készülôdés, a várakozás, a
jövô fürkészése egyébként is
kulcsfogalma a magától csor-
dogáló, évtizednyi történet-
nek. A jó és a kellemetlen, sôt

a nagyon szomorú köznapi
dolgok itt gyakran elôkészítet-
lenül, hirtelen következnek
be, a tények váratlanságáról,
kiszámíthatatlanságáról, hatal-
máról tanúskodva. A regény-
szerûséghez szükséges össze-
függések mégis szépen megte-
remnek. A kiragadott, aprólé-
kos epizódok hamisíthatatlan-
ságukkal válnak emlékezetes
egésszé. A ráismerés – írói fo-
gásokkal nemigen pótolható –
olvasói örömét pedig a mai
gyereknevelôk íratlan közös
tapasztalatainak felidézhetô-
sége hozza létre.

Miután réges-rég én is sokat
bíbelôdtem nagyjából hason-
ló, gyerekekrôl felnôtteknek
szóló karcolatok hangütésé-
nek kialakításával, feltétlenül

említendônek érzem, hogy
Ézsiás Erzsébet milyen sze-
rencsésen találta meg azt a
sima naplóstílust, amely egy-
szerre alkalmas a csecsemô- (!)
és a majdnem tini-gondolko-
zás csináltságtól mentes érzé-
keltetésére.

Ami pedig a szép kötet
nyilvánvaló második szándé-
kát illeti, ömlengés és árado-
zás nélkül, némán sugárzik
belôle a sorsvállaló, bátor
anyák csillapíthatatlanul áll-
hatatos szeretete. 

Iszlai Zoltán

Ézsiás Erzsébet:
Babanapló
Felsômagyarország Kiadó
165 oldal, 1900 Ft

Fészekvilág

FEKETE SAS KULTÚRBARLANG
1073 Bp. Erzsébet krt. 15.

A Dohány utcánál, a New York Palota oldalán.
Könyvek 20% kedvezménnyel

Könyvelôjegyzés – ÖREGBETÛS könyvek 

Apu, hogy megy be a kultúra
az ô barlangjába?...



ÁFA-ügyek színe
és visszája
■ A Népszabadság címû orszá-
gos napilap szeptember 5-i szá-
mában jelent meg a lapkiadók
nyilatkozata arról, hogy a „Ma-
gyar Lapkiadók Egyesületének
Elnöksége 2003. augusztus 27-
i ülésén megvizsgálta a kor-
mányzat által a 2004-es költ-
ségvetési évre javasolt általános
forgalmiadó-változások hatását
a magyar lapkiadók helyzeté-
re.” A hatás – a közlemény sze-
rint – egyértelmûen kedvezôt-
len. A tervezett áfa-emelés – 12
százalékról 15 százalékra – a
magyar lapkiadást mintegy két-
milliárd Ft veszteséggel sújta-
ná, a lapkiadók azt szeretnék
elérni, hogy az újságok áfája ne
a – tervek szerint – 15 százalék-
ra megemelkedô 12 százalékos
kategóriában maradjon, ha-
nem kerüljön át a jövôre – is-
mét csak: a tervek szerint – 5
százalékosra emelkedô „nulla
kulcsos” kategóriába.

Az áfa-ügyek színe és visszá-
ja: ha a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülé-
sének Elnöksége megvizsgálná
a kormányzat tervezett áfa-vál-
toztatásainak a hatását a
könyvkiadás helyzetére, akkor
minden bizonnyal lelkes he-
lyeslésérôl adna ki közle-
ményt, hiszen  annyi év után
végre teljesülni látszik a
könyvszakma vágya: a könyv
áfája a 12 százalékos kategóriá-
ból az 5 százalékosba kerül át.

Hiller István, a nemzeti kul-
turális örökség minisztere a
Fókusz Könyváruházban tar-
tott sajtótájékoztatóján jelen-
tette be július végén, hogy a
kormány döntésének értelmé-
ben – a javaslat parlamenti el-
fogadása esetén –  a 2004. évi
áfa-változások körében a
könyv áfája 12 százalékról 5
százalékra csökken. 

Lapunk olvasói elôtt ismere-
tes – hiszen az elmúlt évek so-
rán többször is szót ejtettünk
róla –, hogy a Magyar Könyv-
kiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése sok-sok éve emelte
fel a szavát a könyv áfájának
csökkentése érdekében. Az áfa
bevezetésekor nulla kulcsos
könyvet elôbb 6%, majd im-
máron tíz esztendeje 12% ál-
talános forgalmi adó terheli,
ez változhat meg az áfa-vál-

toztatási kormányjavaslat par-
lamenti elfogadása esetén,
összhangban ily módon a ma-
gyar könyvszakma hosszú
évek óta folyamatosan han-
goztatott törekvéseivel.

Hiller István kulturális mi-
niszter az említett sajtótájé-
koztatón kiemelte azt is, hogy
a tervezett változtatás az Eu-
rópai Unióban alkalmazott
könyves áfa-mértékhez közelíti
Magyarország Európai Unió-
hoz történô csatlakozásának az
évében a könyv áfáját. 

Az áfa mértéke például Ang-
liában és Írországban 0 száza-
lék, Luxemburgban 3 száza-

lék, Spanyolországban, Gö-
rögországban és Olaszország-
ban 4 százalék, Portugáliában
5 százalék, Franciaországban
5,5 százalék, Hollandiában,
Belgiumban és Svédországban
6 százalék, Németországban 7
százalék, Finnországban 8 szá-
zalék, Ausztriában 10 száza-
lék, és csak egyetlen ország-
ban, Dániában – ahol 25 szá-
zalék –, haladja meg a jelenle-
gi magyarországi mértéket.

Színe és visszája: íme most
egy, a tervezett áfa-változtatá-
sok által sújtott  termékben –
újságban –,  a Könyvhétben
örülünk a könyv áfája terve-
zett csökkentésének, mert-
hogy a Könyvhét „kétheten-
ként a könyves újság”.

Kultúra 2000
pályázati kiírás
■ Az Európai Unió Bizottsá-
ga megjelentette a Kultúra
2000 keretprogram 2004-re
szóló pályázati kiírását. Errôl
közös sajtótájékoztatón szá-
molt be a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma
nemzetközi és mûvészeti
kapcsolatok helyettes állam-
titkára, Schneider Márta, az
Európai Unió Bizottsága
Magyarországi Delegációjá-
nak politikai osztályvezetôje,
Charles-Michel Geurts és a
Kultúrpont Iroda vezetôje,
Zongor Attila.

2004-ben kb. 28 millió eurót
osztanak szét pályázati úton, a
keretprogram a 2000–2004
közötti idôszakban összesen
167 millió euróval gazdálkod-
hat. A pályázaton jogi szemé-
lyiséggel rendelkezô kulturális
szervezetek vehetnek részt,
nemzetközi összefogásban
megvalósuló projektekkel (a
tervezett idôtartamtól függô-
en legalább 3–5 partnerország
bevonásával készülô pályáza-
tokról van szó).

Pályázat a kulturális élet szin-
te valamennyi területérôl be-
nyújtható (kivéve az audiovi-
zuális területet és az iskolai

rendszerû oktatást), de 2004-
ben a kulturális örökség terüle-
te elsôbbséget élvez. E felhívás
során ez a terület magában fog-
lalja az ingó örökséget, az épí-
tett örökséget, az immateriális
örökséget, a történelmi archí-
vumokat/levéltárakat és
könyvtárakat, a régészeti örök-
séget, a víz alatti örökséget, a
kulturális helyszíneket és kul-
túrtájakat. A vizuális mûvészet,
az elôadómûvészet, a könyvek,
olvasáskultúra és mûfordítás
szintén támogatott terület.

Pályázni rövid (egy éven be-
lül megvalósuló) és hosszú tá-
vú (két-, hároméves) projektek-
kel egyaránt lehet, az elnyerhe-
tô támogatás összege elérheti
pályázatonként akár a 300.000
eurót (kb. 78 millió forint) is,
amely összeg kiegészítô támo-
gatás, azaz a projekt összkölt-
ségvetésének 50–60%-a. A
fennmaradó részt a pályázónak
és a külföldi társszervezôknek
közösen kell elôteremteniük.

Charles-Michel Geurts a
2003. évi pályázatok nyertesei-
rôl még nem tudott beszámol-
ni, mert a hivatalos eredmény-
listát még nem hozták nyilvá-
nosságra, annyit azonban el-
mondott, hogy Olaszország
után másodikként Magyaror-
szágról érkezett be a legtöbb pá-
lyázat. Schneider Márta el-
mondta, hogy a Kultúra 2000
program pályázatán nyertes
magyar pályázók a kötelezô ön-
rész elôteremtéséhez – a mi-

nisztérium és a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram együttmûkö-
désének eredményeként erre a
célra elkülönített keret erejéig –
számíthatnak a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram támogatásá-
ra. Az EU által kiírt programok-
ra benyújtani kívánt, minden
formai és tartalmi követelmény-
nek megfelelô pályázat elkészí-
tése közismerten nem egyszerû
feladat, nincs ez másképp a
Kultúra 2000 program pályáza-
tai esetében sem, emiatt a Kul-
túrpont Iroda pályázatírásra fel-
készítô önköltséges tréningeket
tart, az „önköltséges” azt jelen-
ti, a részvételért fizetni kell. Az
NKÖM azonban pont azért,
hogy a kispénzû nonprofit szer-
vezetek is részt vehessenek eze-
ken, pályázati úton elnyerhetô
hozzájárulást nyújt a pályázat-
író tréningen való részvétel
költségeihez, erre a célra 10 mil-
lió Ft áll rendelkezésükre.

Végezetül hasznos informá-
ciók mindazok számára, akik
indulni kívánnak a Kultúra
2000 keretprogram 2004. évi
pályázatain: a pályázatok be-
adási határideje: 2003. októ-
ber 30. (rövid távú), 2003. no-
vember 14. (hosszú távú pá-
lyázatok), a pályázati kiírás
szövege, valamint további in-
formációk megtalálhatók a
Kultúrpont Iroda honlapján
(www.kulturpont.hu), illetve a
Kultúrpont Iroda munkatársa-
inál is lehet felvilágosítást kér-
ni (telefon: 413-7565). 
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■ Egyik ismerôsöm, aki ka-
maszfiúként a szerzôhöz ha-
sonlóan részese volt az 1956-os
forradalom eseményeinek, azt
mondta, hogy még negyvenöt
év távlatából is felkavaró él-
ményt jelentett számára Lipták
Béla könyve, sok mindent
megértett belôle utólag, és sok
mindenrôl ebbôl a könyvbôl
értesült. („Különös érzés ennyi
idô után megtudni, mi történt
odabenn az épületben, amíg
én az utcán ácsorogtam”, je-
gyezte meg a könyv egyik epi-
zódjára utalva.) 

Az Egy forradalom öröksége a
legtisztességesebb szándékú, hi-
ánypótló történetírások közé
tartozik: a szerzô célja pusztán
a tények megörökítése, az idô
múlásával megkopó emlékek
rögzítése. Az USA-ban élô író-
nak nincsenek rejtett szándékai,
nem akar igazolni senkit és sem-
mit, nincs szüksége arra, hogy
visszamenôleg más színben
tüntessen fel dolgokat, nem be-
folyásolják politikai megfonto-

lások. A mûszaki tárgyú tudo-
mányos mûvek szerzôjeként is
ismert mérnök e könyvében si-
keresen párosítja az  önéletírást
a dokumentumregénnyel – mi-
közben szinte percre pontosan
követi a sorsfordító események
kronológiáját, egy család króni-
káját is felvázolja, korrajzot ad,
és hús-vér emberekként jeleníti
meg a forradalom esetenként
csak névrôl ismert szereplôit.  A
saját élményekbôl táplálkozó
egyes szám elsô személyû elbe-
szélésmód következtében ’56
ôszének történései az olvasó
számára is testközelbe kerülnek,
érzékeinkkel is hozzáférhetô va-
lósággá válnak. A fôhôs – a
húszéves „Öcsi” – és a barátai
hol éheznek, hol éppen enniva-
lót kapnak, hol kialvatlanok,
hol mély álomba zuhannak egy
idegen heverôn, bátrak és lelke-
sek, vagy épp félnek, eltökéltek,
vagy kétségektôl gyötörtek, ko-
moly férfiak, vagy pornómaga-
zinba feledkezô, vicceket mesé-
lô kamaszok. 

Jóllehet számos esetben ka-
punk politikai magyarázatot,
történelmi kitekintést vagy szé-
lesebb látókörre utaló helyzet-
elemzést, az író nem tetszeleg
a mindentudó szerepében, szi-
gorúan ragaszkodik a szemé-
lyesen megélt élményekhez. S
bár – érthetô módon – a jó
ügybe vetett hit és az elérhetô
közelségbe kerülô szabadság
iránti lelkesedés szemüvegén
nézve néhol kissé idealizált a
kép, elkerüli a heroizálás csap-
dáját, korrekt és tárgyilagos tu-
dósító marad az elsô laptól az
utolsóig. Ez a bizalomgerjesztô
mértéktartás a könyv arányai-
ban és stílusán is tetten érhetô:
egyrészt bár az egyetemista fia-
talember szemével látjuk az
eseményeket, a hangsúly még-
sem az ô személyén, inkább a
többi szereplôn van, másrészt
a stílusa szimpatikusan vissza-
fogott és  sallangmentes.

„Beszédes” fényképek éke-
lôdnek a szöveg menetébe, a
könyv végén pedig bô és ala-
pos magyarázatok olvashatók,
így a Kelet-európai tanulmá-
nyok (Eastern European Stu-

dies) sorozatban kiadott mû-
vet valóban haszonnal forgat-
hatják mindazok, akik az öt-
venhatos magyar forradalom
történetét kutatják. Úgy gon-
dolom, a magyar nyelvû kiadás
is utat találhat az olvasókhoz,
személyes hangvétele és hiteles-
sége különleges helyet biztosít
számára a korszakot elemzô tu-
dományos munkák sorában.
Tekintve, hogy majdnem min-
den szereplô a saját nevét vise-
li, forrásértéke sem elhanyagol-
ható, irodalmi kvalitásai pedig
élvezetesen olvasmányossá te-
szik. (Nemrégiben a szerzô egy
magyar nyelvû írásában is ha-
sonló írói igényességet fedez-
tem fel:  Szent István New
Yorkban – Bécsi Napló, XXIII.
évf. 4. szám 11. oldal.) Abban
is bizonyos vagyok, hogy a vi-
lág különbözô pontjain élô, an-
golul nem értô magyarok ér-
deklôdésére is számot tarthat
Lipták Béla „öröksége”.

Lipták Béla: 35 nap 
BBS-Info Kiadó
224 oldal, 2410 Ft

Deme Mária

■ Tegnap álmomban újra a Jó-
zsefvárosban jártam...

Vonó Ignácot küldték értem.
Fronton átlôtt, kacska kezét né-
ha barátságosan a vállamra tet-
te, míg a Légszesz utca macska-
kövein lépkedtünk. Egyszer
megállt, hogy hunyorgó csillagot
mutasson. Kegyetlen környék,
veszélyes világ volt ez mindig.
Vonó Ignác életre álmodója, Fe-
jes Endre mesélte egyszer: „Szü-
lôföldem nem kényeztetett. Mu-
tatta az életet, kendôzés, szépít-
getés nélkül. Láttam lányt va-
júdni a téren padon, késsel tá-
mogatni vitánál a talán nem
elég erôs érvet... Forró nyári na-
pokon fagylaltért szaladgáltunk
az utcalányoknak... Ököllel
védtük a magunk igazát. Korán
megtanultunk félni, gyávának
lenni nem lehet.” 

A Nagy Fuvaros utcánál jár-
tunk. Utcai lámpa világította
meg a Józsefváros írói világá-
nak hôseit, Rósz Gyurit, Ta-
niszter Lacit, Zimonyi Istvánt.

A Kun utca felôl apa és fia jött
szembe. Az idôsebb Brügecsrôl,
a nyárfaerdôrôl, és a borról me-
sélt. A fiatal hallgatott. Sárgás
szeme ugrált, ahogy figyelt, mint
amikor a rendôrségre vitték a
nyomozók, a kôfallal körülzárt
rozsdatemetôben történt gyilkos-
ság miatt. 

„Ott jönnek Hábetler Janiék”
– jegyezte meg Vonó Ignác, az-
után szó nélkül magamra ha-
gyott. Egyedül akart leülni a
Lujza utcában egy pohár borra.

Az egyik omladozó kapu alól
mellém lépett Mocorgó, vagyis
Makics József. Kopott gúnyát
viselt, a hátán zsákot hordott.
Furcsán ejtette ki a hangokat,
beszédhibás volt. Mindig ké-
szült a nagy üzletre, csak általá-
ban elhibázta valahol a dolgot.

„A Teleki tér felé megyek, elkí-
sérem – ajánlotta. – Nem soká-
ra hajnalodik, nyitás elôtt még
sok a dolgom.”

Alig mondta ki, a tér varázs-
ütésre benépesült súlyos pecsét-

gyûrût és finom selyeminget vi-
selô ószeresekkel. Már jöttek a
kuncsaftok is szépen sorban.
Hôsök a gyér fényû utcákról, a
mesevilágukat féltékenyen ôrzô
terekrôl. Hétköznapi kisembe-
rek, akik csöndes cukrászdában
bújnak össze titkos szerelmük-
kel, Fradi-meccseken pofozkod-
nak, s mindennap végigmegy a
munkapadjukon egy napsugár.
Melósok, akik gyönyörûen tud-
nak hazudni, mintha költôk
lennének.

A járdán már várt rám Vonó
Ignác. Borszagot éreztem lehele-
tén. Szaporán lépkedtünk az
Erdélyi utcán, a Mátyás tér felé.
Arra már egy lélek sem járt raj-
tunk kívül. Vonó Ignác a József
utca felé mutatott: „Ha egyene-
sen mész, a körútra jutsz – ta-
nácsolta. – Onnét már tudod az
utat. És ha úgy gondolod, láto-
gass meg minket újra! Addig is
írd meg nekik ezt a találkozást.
Hadd emlékezzenek ránk, akik
egykoron ezeken az utcákon nôt-
tünk fel! Minket ez a világ ne-
velt fel, mást nem ismertünk.”

*
Munkatársaink, és olvasóink
nevében ezúton kívánunk

boldog születésnapot Fejes
Endrének (1923.09.15), aki
három évtizeddel ezelôtt
aratta legnagyobb sikerét
Rozsdatemetô címû regényé-
vel, majd további munkásté-
májú mûveivel – A hazudós,
Szerelemrôl bolond éjsza-
kán, Jó estét nyár, jó estét
szerelem, Gondolta a fene,
Vidám cimborák, A fiú, aki-
nek angyalarca volt, Szegény
Vivaldi, Lemaradt angyalok,
Cserepes Margit házassága,
Vonó Ignác, Kéktiszta szere-
lem, Szabadlábon – szerzett
sok örömet olvasótáborának.

B. L.
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Üzenet az ezerszer áldott
nyolcadik kerületbôl

Egy forradalom öröksége
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■ – Pályaválasztásában s annak
sajátos irányát kijelölve, milyen
személyes indítékai voltak? Ma-
gyarán: miért s hogyan lett paleon-
tológus?

– Eredetileg bölcsésznek ké-
szültem. És tanulmányaim befe-
jeztével nagyon szerettem volna
tanítani. Szürke középiskolai
évek után csodálatosnak érez-
tem az egyetemi esztendôket.
Történelem-földrajz szakos vol-
tam, de akkoriban bárkit-bármit
„hozzáhallgathattam”, ami ér-
dekelt. Saját szakjaimon Hajnal
István, Domanovszky György,
Szekfû Gyula és Mályusz Ele-
mér oktatott, de eljártam Hor-
váth János irodalmi és Gerevich
Tibor mûvészettörténeti elôadá-
saira is. A geográfiánál jobban
vonzott a história. Aztán változ-
tak az idôk, s így számomra be-
zárult a történelem. S bár kitû-
nôen diplomáztam, próbáltam
másfelé orientálódni. Amit az-
tán nem bántam meg. Szeren-
csémre egy kitûnô paleontoló-
gus professzor, Telegdi-Roth
Károly fölfigyelt rám, és tanszé-
kére hívott díjtalan gyakornok-
nak. Elvégeztem a geológia sza-
kot is, és doktorátust már az ôs-
lénytan–földtan–állattan hár-
masságának jegyében szereztem.
S így végképp a „dögész” szak-
mában ragadtam. Ami a szemé-
lyes indítékot illeti: falusi gyer-
mekként rendkívüli élményem
volt az állatkert. S kivált az akvá-
rium a maga sejtelmes fényeivel,
vibráló halaival, a tengeri csillag
varázslatos pirosával. Talán ez a

szinte misztikus élmény raga-
dott meg annyira, hogy késôbb
a természettudománynak az élô-
világ múltjával foglalkozó ágát
választottam. S jól döntöttem:
örömöm telt benne.

– Evolúciós, tudománytörténeti és
egyéb kutatásaiban milyen szerepet
játszottak a „helyi adottságok”,
magyarán: a kárpát-medencei és
térségünkbeli „leletek”?

– Még néhány szó személyes
indítékaimról. Van, aki gyûjtô-
ként kerül az ôslénytan vonzás-
körébe. Jómagam fordítva vol-
tam ezzel: maga a paleontológia
érdekelt, tehát az élôvilág múlt-
ja. A fosszíliáknál elôbb raga-
dott meg a szakirodalom, s ez
ösztönzött arra, hogy a terepre
menjek. Késôbb kijártam gyûj-
tésre is a Bakonyba, amely
mindmáig „szerelmetes” tájam
maradt. Az úgynevezett ammo-
niteszek kerültek aztán figyel-
mem középpontjába, s ezek
mindmáig meg is ôrizték kutatá-
saimban centrális helyüket. Ma-
gyarország egyébként a magam-
fajtának valóságos Eldorádó,
mert két ôsföldrajzi egység, a
mediterráneum, illetve a boreá-
lis régió faunája itt kapcsolódik
egymáshoz. Ezért az e térségbôl
származó információk éppoly
kulcsfontosságúak az olasz, spa-
nyol, görög kollégák számára,
mint például a franciáknak, an-
goloknak, németeknek.

– Így érthetô, hogy akadémiai ér-
tekezést írt A magyar ôslénytan tör-
ténete címmel. De mi bátorította ar-
ra, hogy épp ön publikáljon egyete-

mes ôslénytani, ôsállattani össze-
foglalást? Ez a paleogeográfiai
érintkezési pont különösen alkal-
mas talán a körültekintésre?

– Ami az egyetemes összefogla-
lásokat illeti: megtisztelô felké-
résre írtam meg ôket. Segített eb-
ben alapismeretem, amelyet tör-
ténészként szereztem. Ebbôl a
szemszögbôl is szemléltem-
szemlélem a tudománytörténe-
tet. Nopcsa Ferenc, majd Ku-
bacska A. elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a magyar ôslénytan
történetének megírásában is, ám
ez a munka az 1920-as, ’30-as
években valahogy megszakadt.
Azóta elegendô idô telt el ahhoz,
hogy – a friss kutatási eredmé-
nyeket is fölhasználva, s az isme-
reteket mintegy mûvelôdéstörté-
neti körbe ágyazva – e tárgyhoz
visszatérjek. Jólesô munka volt,
ám mégsem ezt tartom legfonto-
sabb publikációmnak. S talán
nem is Lamarck és Darwin címû
könyvemet. Inkább azt, amit a
Természet Világában publikál-
tam egy pterodactylus leletrôl.
Ez a fecske nagyságú repülô hül-
lô a jura korszakban élt. A tan-
szék gyûjteményének e kivételes
darabját többször eltûntnek vél-
ték, amikor megtalálták, „félreha-
tározták”. Kalandos sorsa volt,
mire Born Ignáctól, a magyar fel-
világosodás nagy polihisztorától
Mária Teréziához, majd lánya,
Marianna hercegnô gyûjtemé-
nyébôl a pesti egyetemre, s végül
tanszékünkre került. Ennek azo-
nosítását, megvilágítását öregko-
rom ajándékának tekintem.
Egyebek közt azért is, mert kuta-
tásaim fô sodrásvonalában sike-
rült ilyen különleges feladatot ta-
lálnom.

– Az ôslénytan, a paleoökológia,
a paleobiogeográfia, s egyáltalán:
az ön tudományának fô sodrása és
megannyi mellékága mennyire ju-
tott új, netán forradalmi felismeré-
sekhez az utóbbi idôkben?

– Az ôslénytan a médiában
manapság világszerte igen nép-
szerû. Elég csak a dino-kultuszra,
a Jurassic-parkra s hasonlókra
utalnom. De persze, ez csak a
felszín felszíne. Mindennek hát-
terében az áll, hogy az ôslénytan
tudománya a 19–20. században
rendkívüli felismerésekhez ju-
tott. A két század fordulóján a
radioaktív bontás, az izotópvizs-
gálat fölfedezése forradalmasí-

totta e geokronológiát. Míg ko-
rábban mindössze 20–22 millió
évesnek vélték a földet, ekkortól
sorozatosan egzakt bizonyítéko-
kat nyertek arra, hogy bolygónk
valójában 4,5 milliárd eszten-
dôs. Így az ôslénytan is olyan di-
menziókhoz jutott, amilyenek-
rôl a tudósok korábban álmodni
sem mertek. S a geokémikusok-
hoz a múlt század hatvanas éve-
iben – nem kevésbé gyökeresen
megújító lemeztektonikai téte-
lekkel – „csatlakoztak” a paleon-
tológusok. A diszkreditált konti-
nensvándorlás elmélete tisztázta
a földrészek egykori térbeli hely-
zetét. Megállapítva, hogy egyko-
ron összeköttetésbe kerültek
egymással, illetve eltolódtak, el-
váltak, óceánok keletkeztek és
szûntek meg. Ekképpen aztán
számos korábban nem értett je-
lenség kapott állatföldrajzi ma-
gyarázatot is. Mondjuk azt, hogy
miért rokona Afrika élôvilágá-
nak Amerikáé, illetve, miért
nincs rokonságban Indiáé a vele
szomszédos ázsiai térségével. A
korábbi fixista szemlélet ellené-
ben – amely azt vallotta: min-
den ott volt, ahol most van – ne-
kem is vannak fölismerésem,
publikációim. Mondjuk arról: a
magyar középhegység egykori ál-
latvilága miért állt közel Észak-
Afrikáéhoz.

– Ennyire egzakt, mérhetô tudo-
mány mûvelôjeként mennyire enge-
di érvényesülni a képzeletét? Vagy
talán épp egy mérnökbe oltott fan-
tasztához van szerencsém?

– Tudomány természetesen
nem létezhet egzaktság nélkül.
Amikor az ember mér – fosszíli-
ákat – „sublert” kell használnia,
ha eredményeit grafikonra viszi,
akkor meg számítógépet stb. Eg-
zakt módon kell használni a
szakirodalmat is. Ami a képzele-
tet illeti: fantaszta ne álljon ku-
tatónak, de az sem, akinek nincs
fantáziája. Ám az arányokra na-
gyon kell ügyelni. A tudomány
mozgatója a hipotézis, az átfo-
galmazás, de csínján kell bánni
velük. A végkövetkeztetések
sokszorosan ellenôrzött, szigo-
rúan bizonyított tényekre épí-
tendôk. Úgy, hogy helyükre ke-
rüljenek a felismerések: mi, hol,
mikor, mennyi ideig, milyen ki-
hatással stb. Mert a fantázia föl-
használásának is megvan a maga
szolgálati szabályzata.

Géczy Barnabással
beszélget
Nádor Tamás
Akár a fékezett habzású mosópor: nemcsak tisztázó elemzései-
ben, még legmerészebb hipotéziseiben is fegyelmezi a képzeletét.
Homo sapiens lévén, persze humanoid szemszögbôl vizsgálja ku-
tatásának tárgyát – mondjuk a fosszíliákat –, de a jelenbôl sem-
mit nem vetít vissza. A megkövesedett ôsmaradványokat önnön
idejükben és terükben szemléli, nem feledve azért: ôk is távoli
elôdeink. Meghatározásaiban, leírásaiban geológushoz méltóan
szigorú-egzakt tehát, de azért földrajzi, történeti, sôt irodalmi,
mûvészeti stúdiumait sem tagadja meg. A paleontológussal így
megeshet, hogy álmában, mondjuk legkedvesebb komponistája,
Mozart Kis éji zenéjének dallamára, egy dinoszaurusz szekun-
dál.

E M B E R  É S  G O N D O L A T



■ „Állítsa le a háborút hatékony eszkö-
zökkel. Állítsa le a légierôt és a hadiflot-
tát, amely a szerbiai bolsevista vezetés
beteges ambíciói miatt meg akar sem-
misíteni egy egész népet, méghozzá a
világ szeme láttára. ”

De Cuellar akkor még mindig integrált
Jugoszláviát képzelt el. 

Kínos, hogy képtelen felfogni azt a tra-
gédiát, amivel Horvátország szembesült. 

Dr. Tudjman október 5-én felszólítja
a népet a haza védelmére. A horvátok
a történelem folyamán talán még so-
ha sem voltak ilyen egységesek. Nem
lesz könnyû megállítani azt az 1200
tankot, amely Szlavóniában nyomul. A
hét, legkorszerûbben felszerelt had-
test támadott ránk. Az Államelnökség
hosszú lajstromot készített azokról az
„aktív katonai személyekrôl és kato-
nákról, akiket hôsiességükért és a fel-
adatok lelkiismeretes végrehajtásáért”
kell kitüntetni. Kosztics a négyek
„egyhangú jóváhagyásával”, amit úgy
minôsítettek, mint az „ülésen jelenle-
vôk többsége”, október 7-én aláírta a
kitüntetéseket és az elôléptetéseket
„a háborús feladatok áldozatkész és
hôsies végrehajtásáért”. Így aztán tá-
bornoki rangra emelték a korábbi ez-
redeseket, a bizonyítottan háborús
bûnösöket, Ljubomir Bajicsot és Ratko
Mladicsot. 

– Erôs ez a szoldateszka – nyilatkozom
újságíróknak –, és jó, hogy ennyi fegy-
vere van. Mivelhogy érvénybe lépett a
fegyverszállítási tilalom, mi most majd
ezeket a fegyvereket fogjuk elkobozni
Kadijevics szoldateszkájától. Én még
mindig bízom Európa segítségében, de
igazából az a biztos, ha önmagunkban
bízunk. Csak egy biztos: Európa nem
fogja díjazni az agresszort!

Amikor Carringtonnak és Van den
Broeknak sikerült Hágába csábítani dr.
Tudjmant, Milosevicset és Kadijevicset,
én is rákényszerültem, hogy összehívjam
és szembesítsem a „négyek bandáját”
(ahogyan az újságírók nevezték a belg-
rádi puccsista klánt) azokkal, akik eddig
nem tudtak Belgrádba jönni. Dr.
Drnovšek éppen Spanyolországból érke-
zett vissza, és beleegyezett, hogy talál-
kozzunk valamennyien Brioni szigetén.
Könnyû neki, Fazanáig autóval jöhet. A
többiek jövetele csak részben tôlük, in-
kább a hadseregtôl függött: megenge-
dik-e, hogy repülôik leszálljanak a pulai
légikikötôben. 

– El fogjuk intézni –
jelentették Szkopljé-
bôl és Szarajevóból. 

Az ülést október 4-
én estére hívtam
össze. Délután két
óra körül jelentik
Belgrádból, hogy a
„négyek” épp most
üléseznek, és „való-
színûleg nem jönnek
el Brionira”. Három
órakor kézbe kapom
Tupurkovszki üzene-
tét: technikai okok
miatt nem tud eljön-
ni. A szövetségi légi
közlekedést ellenôrzô
hivatal közölte vele:
„a pulai járat nincs
biztosítva… Meg kel-
lene vizsgálni annak
lehetôségét, hogy az
ülést esetleg áthe-
lyezzük Szarajevóba vagy Ohridba…
Én, jelzi Tupurkovszki, mindenesetre
bárhova eljövök, ahová el lehet ér-
ni…” Hasonló a helyzet Bogičevićcsel
is. Azok viszont, akik a hadseregen ke-
resztül ellenôrzik Jugoszlávia egét, há-
rom óra után jelentik: „Az Elnökség
tagjai, akik részt vettek a belgrádi mai
ülésen, megbízták a fôtitkárt, közölje
az elnökkel, hogy az Államelnökség
üléseit, a grémiumnak a közvetlen há-
borús veszélyhelyzet kihirdetésére vo-
natkozó határozata óta, kizárólag
Belgrádban lehet megtartani”. 

Brionin, a „Neptun” Szálló kék termé-
ben sajtótájékoztatót tartottam:

– Összehívtam az Elnökség ülését,
hogy a hazai és a nemzetközi nyilvános-
ság elôtt bebizonyítsam: a mai, Hágá-
ban folyó béketárgyalások ellenére a
hadsereg továbbra is kitart puccspoliti-
kája mellett; most éppen újra megtiltot-
ta az Elnökség tagjainak, hogy részt ve-
gyenek az ülésen azzal, hogy újból lezá-
ratta a közutakat és a légteret. A szövet-
ségi kormány elnöke ma telefonon je-
lentette: csakis Trieszten keresztül tudna
eljönni…

Másnap Ljubljanában találkoztam dr.
Drnovšekkel. Egyeztettünk minden
kérdésben, majd fogadtuk az újság-
írókat. Mindketten újból elismételtük:
az a négy figura ott Belgrádban, csak
a saját két köztársaságát képviselheti.
Drnovšek szerint kétséges, hogy az El-

nökség bármikor összeülhet teljes lét-
számban:

– Vége az Elnökségnek és valamennyi
szövetségi intézménynek. A jövôben a
köztársaságok közötti viszonyokról
csakis a köztársaságok képviselôi tár-
gyalhatnak. A szövetségi intézmé-
nyeknek semmi keresnivalójuk nincs
Hágában. 

– Egyetértek dr. Drnovšekkel. Az én
szerepem sem egyéb, mint hogy élô pél-
daként tanúsíthatom: Jugoszlávia nincs
többé. Én vagyok annak a hadseregnek
a formális parancsnoka, amely rombolja
hazámat és gyilkolja népemet…

Arról kérdeztek, igaz-e, hogy a hadse-
reg Olaszországgal tárgyalt, engedélyt
kérve, hogy a haditechnikát Szlovéniá-
ból olasz területen keresztül szállíthas-
sák vissza Szerbiába. „Ezzel a szerbesí-
tett hadsereg és Szerbia vezetése nem
csak Horvátország erejét ismerte el, ha-
nem Horvátországot, mint független ál-
lamot is!”

Nem kerülhettük ki Dubrovnikot. Re-
mélem, mondtam válaszomban, Dub-
rovnik rombolása talán kinyitja Európa
és a világ figyelô szemét. 

Helikon Kiadó, 2003, 408 oldal, 3900 Ft

Stjepan Mesić (1934) horvát politikus,
a volt jugoszláv szövetségi állam
utolsó elnöke, 2000-tôl
a Horvát Köztársaság elnöke.
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Stjepan Mesić:

Jugoszlávia nincs többé 



ttól posztmodern egy író, hogy meggyôzôdése: nincs mit
mondani. Ehelyett játszik. De nemcsak mondanivaló,
üzenet helyett lehet játszani, lehet a költôi játék az üze-

net része is, sôt: maga az üzenet. Gondoljunk József Attila Két
hexameter címû kétsorosára. A vers jelentôségét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint az, hogy a költô születésének kilencvenedik év-
fordulóján, amikor egész napos versmondással ünnepeltük ôt a
Kerepesi temetôben, a versek sorát maga Göncz Árpád nyitotta
meg, és éppen a Két hexameterrel. 

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis.
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.
Ez a vers két sorban összegzi, amit az egzisztencializmus fél év-

század alatt fedezett föl, és egy könyvtárnyi irodalommal próbált
bizonyítani. Ebben benne van, hogy Isten nincs, az ember ma-
gányosan ki van lökve a Létezésbe. Semmije nincs, csak a léte, az
egzisztenciája. Maga dönt arról, mit tegyen. Se isteni parancs
nincs, azt tesz, amit akar. Se számonkérés nincs, vagy büntetés.
Azt tesz, amit akar. Ettôl szabad – nincs se bûn, se büntetés. Et-
tôl viszont a felelôssége is óriási. („Magamtól tudom, mi a jó” –
mondja más helyütt Attila.) Miért legyek tisztességes, de miért ne
legyek tisztességes? Mindegy. Mégis a tisztességet választom.
Benne van a versben. 

Miért? Hogyan? Nem tudom. Érzem. Ez ugyan csak intuíció,
de biztos vagyok benne. Lehet hogy azért, mert a második sor a
konklúzió. Miért ne? 

Ellenpróba: tessék megfordítani a sorokat. Na ugye! Így az el-
lenkezôjérôl szól: nem leszek tisztességes, úgyis mindegy. De
eredeti formájában a két sor azt mondja: mégis tisztességes le-
szek. Ki jutalmaz érte? Senki. Ki becsül meg érte? Senki. Leg-
följebb én becsülöm így önmagam. Miért? Csak. Mert így dön-
töttem. De mindezt két majdnem egyforma sorral elmondani:
ez játék! Óriási játék. A játékosság tette ennyire fölfoghatóvá.
Hol tud ilyet a posztmodern?! Ilyen mélyet, fontosat, ilyen tö-
mören, ennyi játékossággal? Hát ezért ragad meg az emlékezet-
ben, ettôl fülbemászó, akár egy jó örökzöld sláger, ettôl idézik
nyakra-fôre.

Igen. Attilát idézik nyakra-fôre, egy-egy tömör, játékosan meg-
formált fogalom megragad bennünk, de attól, hogy veleje van!
Játék, de kimondja a legfontosabbat. Ettôl van, hogy József At-
tilát a posztmodern divatja sem bírta kikezdeni. És ô tudatosan
játszott, hitt a játék erejében. 

Azt mondta: „Jöjj el szabadság! Te szülj nekem rendet, / jó szó-
val oktasd, játszani is engedd / szép, komoly fiadat!” „Hétért –

magamat kérdem – / adsz-é hatot? / Játszom. Azé az érdem, /
ki játszhatott.”) 

Játszott a rímekkel is: „csecse /becse.” „Azám, / Hazám!” „se-
kély / e kéj –.” Más: „Sóhajtott s egy ízbe, / nézi magát a víz-
be…” „Hû, de jól összehozta!” kiáltott föl a fiam öt-éves korá-
ban, amikor a verset elmondtam neki. Tudtam, hogy nem kell
féltenem: versértô ember lesz. Az is lett. 

József Attila Kosztolányitól sokat tanult. Szerette. Akkor még
nem volt vasfüggöny, se hidegháború életre-halálra polgárok és
szocialisták között – miért ne szerette volna? 

Flóra, csináljunk gyereket,
hadd vessen cigánykereket
vagy
s szivében néha elidôz
a tigris és a szelid ôz.
Akár Kosztolányi is írhatta volna. Itt pedig egy más szellemû,

nem Kosztolányi-szerû játék:
Sportirodalma, Takács, kedvessé tette a sportot
méla szememben mely csak a sakk kockáin öregbült. 
Már evezôt ragadok, gerelyem zúg, röppen a diszkosz. 
Holnapután kihúzom magamat; – s: milyen egy dali fickó
– Így sóhajtnak utánam a lányok, még a Takács is.
És miket baromkodtak össze Illyéssel „szonett-verseny” címén!

„Ó, Uram, engedj még feküdni így hasmánt! / Csak egy kicsit,
aztán jöhet a fuszekli. / A számtantanárom szemeit Te szedd ki!
/ Ronda, reves hasát szorítsa a vaspánt.” Vagy egy reklám: „Akár-
milyen snorr kokott, / mégis visel Norcocot.” 

Még folytathatnám oldalakon át, milyen Attila, amikor játszik,
de erre a rovatra itt ennyi hely van.
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Talán még van, aki emlék-
szik egy régi tévémûsorra,
melyet Grétsy Lászlóval ké-
szítettünk, az Álljunk meg
egy szóra! címûre. Már az is
azért jött létre, mert rendkí-

vüli módon érdekel és izgat
nyelvünk csodálatos világa. 

Most Nádasdy Ádám köny-
vét olvasom, Ízlések és sza-
bályok a címe. A könyv a
magyar nyelvrôl, a nyelv vál-
tozásairól szól, hogyan ala-
kulnak új szavak és kifejezé-
sek, s hogyan változik, vál-
tozhat a korral a régiek tar-
talma, jelentése. Nagyon él-
vezetes olvasmány, sokat ta-
nulok belôle, és amikor es-

ténként a kezembe veszem,
rengeteget röhögök is rajta. 

Úgy találom, forradalmi az
a szemlélet, ahogy Nádasdy
a témával foglalkozik. És itt
egyáltalán nem ezoterikus
dolgokról van szó, vagy vala-
mi elvont tudományosság-
ról. A nyelv ugyanis – ha
kell, elleplezi, ha kell, lelep-
lezi gondolatainkat. Ráadá-
sul nyomon lehet követni
rajta a kor változásait is. 

A nyelv valahol (és errôl a
szóról is remek, amit ír Nádas-
dy) egyszerre ösztönös és tu-
datos képzôdmény, minden-
kinek ajánlom, aki használja –
és van-e olyan, aki nem?

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen, 
kedves Vágó István?

A K e r t é s z
Á k o s

Att i la
játsz ik



■ Posztmodern irodalmat olva-
só számára nem meglepô, ha
olyan kifejezésekkel találja
szemben magát, melyeket álta-
lában szlengként értékel a köz-
vélemény. A XXI. század lírája
és prózája egyaránt emel be szö-
vegvilágába olyan szavakat, me-
lyeket korábban nem feltétlenül
a „szépirodalmi szóhasználat”
terminussal illettek; s egyre
több olyan tanulmány lát nap-
világot, mely ezen mûvek
szlenghasználatát elemzi. A kér-
dés pedig onnantól válik igazán
érdekessé, hogy a posztmodern-
ben már nem feltétlenül azon
van a hangsúly, hogy mit mond
a mû, hanem azon, hogy ho-
gyan, azaz a kifejezés módján;
„a szöveg létrejötte egyben sze-
mélyiségkérdés, önismeret dol-
ga, viszonyom a nyelvhez: he-
lyem a világban.”. Irodalmi mû-
vek szlenghasználata innentôl
fogva egészen új perspektívákat
nyit meg az értelmezés számára,
s ezáltal maga a szlengkutatás is
még inkább elôtérbe kerül, mert
hát mi is a szleng, mitôl válik
valami szlenggé, s ki is akkor  a
szlenghasználó? – merülnek fel
a  – nem is oly könnyen megvá-
laszolható – kérdések.

Kis Tamással, a Debreceni
Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszékének adjunktu-
sával, a debreceni Kossuth
Egyetemi Kiadó gondozásában
megjelenô Szlengkutatás soro-
zat szerkesztôjével a szleng ter-
mészetérôl beszélgettünk.

– A szlenget „mindenki ismeri, de
senki nem tudja meghatározni” –
véli több kutató. Mégis, ha pontos
definíció nem is adható, akkor ho-
gyan határozható meg a szleng
mint nyelvi jelenség, milyen jellem-
zô nyelvi vagy nyelven kívüli je-
gyekkel határolható körül?

– A szlengféle nyelvi jelensé-
geknek alapvetô tulajdonsága,
hogy nem határolhatók körül.
A társasnyelvészet egyik legfon-
tosabb megállapítása, hogy a
nyelvváltozatok átmenetiek,
nincsenek pontos határaik, illet-
ve hogy viszonylagosak: egy-
egy nyelvváltozat attól függôen
tartozik valahová, hogy maga a
beszélô minek szánja. Amikor
saját nyelvváltozatomat haszná-
lom – attól függôen, hogy kivel
és mirôl beszélek –, mindig ki-

választok valamilyen (egyúttal
nyelvi) identitást is. A szleng
esetében különösen igaz, hogy
lényege nem a nyelvi jegyekkel
ragadható meg, és talán ezért
olyan nehéz a kutatás számára
való meghatározása is. Legpon-
tosabb definíciója (bár ez egy
csöppet sem látszik tudomá-
nyosnak) még mindig az, hogy
szleng az, amit az adott közös-
ség szlengként használ. A
szlenghasználat nagyon gyak-
ran nem tudatos, nagyon gyak-
ran viszont az. Nyilvánvaló,
hogy az elôbbi esetben nagyon
nehéz a szleng megtalálása a ku-
tatónak, az utóbbiban viszont a
laikusok számára is egyszerû.

A szleng elsôsorban csoport-
hoz tartozás kifejezésére szol-
gál, ezért nem élhet máshol,
csak a napi beszédkapcsolatban
lévô kiscsoportokban. A szleng
esetében így az a legfontosabb
szerintem, hogy valamilyen kö-
zösségi összetartozást fejez ki.
Ez az ún. „társas beágyazottság”
a nyelv evolúciósan legerede-
tibb tulajdonsága, amit a rára-
kódott újabb rétegek miatt má-
sokkal kevésbé érzékelünk akár
a hétköznapi nyelvhasználat-
ban is. A szleng viszont éppen
ezt a legôsibb funkcióit „ôrzi”.

A szleng erôs csoporthoz kö-
tôdése egyúttal azt is jelenti,
hogy ellentétben a szótárak su-
gallta, legelterjedtebb nézettel,
a szleng nem szókincs elsôsor-
ban, hanem beszédmód. Vagyis
az, hogy valaki szlengben be-
szél, nem jelenti azt, hogy
szlengszavakat használ, illetve
attól, hogy valaki szlengszava-
kat használ, még nem beszél
szlengben.

– És akkor mégis mi mutatja,
hogy valaki szlengben beszél?

– Látszólag semmi. Egyszerû-
en úgy érezzük, hogy szlengben
beszélünk. Nem véletlen hogy a
szlengnek nincs közkeletû tu-
dományos meghatározása. S
maga a szleng a kutató számára
nem azért érdekes, mert defini-
álni akarja. Sokkal inkább azért,
mert a szleng egyféle nyelv-
esszencia: sûrítve tartalmazza
azokat a feltárni érdemes ténye-
ket, amik az ember nyelvhasz-
nálatával kapcsolatban fontos-
nak látszanak a nyelv eredeté-
nek kérdéseitôl a nyelvi változá-

son át a beszélôközösségek
nyelvi stratégiáiig.

– A fenti szempontok azonban
némileg túlmutatnak a hagyomá-
nyos nyelvészeti kereteken. Ha a
szleng ilyen összetett jelenség, akkor
mégis melyik tudományterület vizs-
gálati körébe tartozik?

– A szlenggel – akárcsak magá-
val a nyelvvel – bármelyik tudo-
mány foglalkozhat. Lehet, hogy
valaki a pszichológia céljaira
akarja felhasználni, de szocioló-
giai eredmények leszûréséhez
szintén lehet nyelvi vizsgálato-
kat végezni. Engem a szleng
szociolingvisztikai vonatkozá-
sai érdekelnek, mivel ez az in-
formális, a legtermészetesebb
beszédhelyzetekben használt
nyelvi forma sokat elárul a kö-
zösség nyelvhasználatáról. Nem
egy szerzô hangoztatta már azt
is, hogy a szleng elsôsorban
nem nyelvészeti, hanem inkább
szociálpszichológiai probléma,
a nyelvi formák csak másodla-
gos, felszíni jelenségek.

– Vannak-e arra vonatkozó ku-
tatások, hogy kikre jellemzô legin-
kább a szleng használata, azaz ki a
tipikus szlenghasználó?

– Mindenki. Egyes szlengkuta-
tók szerint a legtipikusabb
szlenghasználók a fiatal, iskolá-
zatlan, mûveletlen, városi férfi-
ak. Eddigi ismereteink alapján
azonban például a férfiak és a
nôk esetében nem abban van
különbség, hogy jobban vagy
kevésbé használnak szlenget,
hanem abban, hogy milyen
szlenget használnak, azaz a té-
makörökben vannak eltérések.
Nem igaz az sem, hogy a váro-
sokban inkább használatos a
szleng, mint falun. Egyszerûen
más-más a státusa, más az érzé-
kelhetôsége. A nagyvárosban a
szleng változatosabb, jobban
feltûnik mind a beszélôk, mind
a megfigyelôk számára. Ennek
nagyon egyszerû oka az, hogy
egy nagyobb településen több
különféle csoport, így több kü-
lönféle szleng létezik.

– Idôben mutatható-e ki különb-
ség, vagy a szlenghasználat kizáró-
lag a modernitáshoz kötôdik?

– A szleng nyelvi univerzálé:
minden nyelvben és a nyelvnek
minden korszakában jelen volt
és van. Nem igaz, hogy régen
kevésbé használtak volna szlen-
get. Már az ókori vígjátékokban
is feltûnik, Shakespeare egyes
szereplôinek szlengkifejezéseket

ad a szájába, Villon pedig szá-
mos balladát írt tolvajnyelven.
Minden beszélt nyelv, minden
beszélôközösség létrehozza a
maga szlengjét.

– Igaz az a közgondolkodásban
meglévô nézet, hogy a szleng mindig
negatív érzelmi indíttatású, pejora-
tív nyelv?

– Ez a megállapítás nem telje-
sen téves ugyan, de nagyon pon-
tatlan. Tény, hogy a szleng egy
alapvetôen meglehetôsen kriti-
kus szemléletmód, egyfajta ér-
zelmi szûrô, amin keresztül
szemléljük a világot, illetve fe-
jezzük ki magunkat. A semleges-
tôl való eltérése pedig inkább
negatív. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy a szlengben csak ne-
gatív (durva, trágár) szavak van-
nak. Ne felejtsük el, hogy pusz-
tán a kifejezésmód felôl tekint-
ve, a szlengben is számos eufe-
misztikus kifejezés van, de ami
lényegesebb: a szleng használói
csak a számukra fontos dolgokat
nevezik újra a szlengben. Ked-
venc példám egy vallásos lányok
lakta albérlet nyelve, amelyben
például megvolt a szlengmegfe-
lelôje az imádkozásnak vagy a
Bibliának is. Természetesen
nem pejoratív értelemben, ha-
nem mint életük központi ré-
szét jelentô dolognak, esemé-
nyeknek a neve. Ami a leglénye-
gesebb, az a szlengkifejezések ér-
zelmi telítettsége. Ha olyan
szlengkifejezéssel találkozunk,
amelyiknek nincsen érzelmi töl-
tése, az csak amiatt lehet, hogy
már nagyon régóta használjuk,
és ez lekopott róla. Keletkezése-
kor azonban az adott kisközös-
ségben mindig van emocionális,
mégpedig szinte kivétel nélkül
valamilyen tréfás hatást keltô
töltése, akkor is, ha ez negatív.

A pozitív érzelmi töltés és a
megnevezés negatív elôjele
meglehetôsen furcsa kettôsség,
mégis: a szlenget nem használ-
ni egy adott szlenghasználó kö-
zösségben, az magától a közös-
ségtôl való távolmaradást, kire-
kesztôdést jelenti.

A Szlengkutatás sorozat kötetei:
1. A szlengkutatás útjai és lehetô-
ségei, 2.Vlagyimir Jelisztratov:
Szleng és kultúra, 3. Mi a szleng?,
4. A szlengkutatás 111 éve.
Megj. elôtt: 5.Szabó Edina:
A magyar börtönszleng és szótára.
Interneten: http://mnytud.arts.klte.
hu/szleng/szl_kut/
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A szleng mint nyelvesszencia
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■ Hiú módon úgy gondoltam
eddig – egykori néprajzosként, a
világvárosi beszéd elég jó ismerô-
jeként, egy regiment irodalmi ol-
vasmány birtokában, s persze a
katedrán meg a mikrofon elôtt el-
töltött évtizedek tapasztalataival
felvértezve –, hogy a magyar szó-
lások döntô többségét a fejemben
hordom és értelmezni is tudom.
Sajnos, tévedtem. A Forgács Ta-
más munkájaként megjelent Ma-
gyar szólások és közmondások tára a
maga 821 oldalával, és a Bárdosi
Vilmos fôszerkesztô nevével jegy-
zett Magyar szólástár – 948 oldal
terjedelemben – szerényebb ön-
képre intett. A Tinta Kiadónál, A
magyar nyelv kézikönyvei sorozat
V. és VI. köteteként közreadott
mûvek anyagát élvezettel végig-
böngészve azt kellett megállapíta-
nom, hogy általában öt szólásból
(szólásból, helyzetmondatból,
közmondásból) egyet nem hal-
lottam még, vagy a jelentését
nem egészen pontosan azonosí-
tom. Az „O. Nagy Gáborokon”
alapuló tudás ugyan e két vaskos
könyvben is jelen van, de a szak-
terület módosulása-gazdagodása,
valamint a felölelt anyag változá-
sa – elöregedése és megfrissülése
– indokolttá tette e két, egymást
feltételezô, megtámogató, kiegé-
szítô alkotás megjelentetését.

Mennyire tudott egymásról a
két vállalkozás, mennyire ké-
szültek párhuzamosan? – ezt a
külsô szemlélô nehezen állapít-
hatja meg. Az eltérô célkitû-
zések folytán is, a kivitelezés
különbségei miatt is a két szó-
lástár más-más arculatú. Forgá-
csé – Mai nyelvünk állandósult
szókapcsolatai példákkal szemlél-
tetve alcímmel – puritánabb és
osztatlanabb tömb. Bárdosiéké
– a Szólások, helyzetmondatok,
közmondások értelmezô és fogalom-
köri szótára – hajlékonyabb,
másként szolgálatkész, s talán
színesebb is. Van például az
elôzékre nyomtatott Útmutató-
ja és hasonlóképp kiemelt Mu-
tatványa. Tartalmaz névfelidézô
szókapcsolatokat, s egész állo-
mánya többszörösen tükrözi
önmagát, segítve az eligazodást.

Világítsuk meg mindezt a két
kitûnô kötetbôl történô mintavé-
tellel. S legyen a kiinduló sza-
vunk… legyen…, hopp, meg-
van, micsoda meglepetés: a
könyv szó. A Magyar szólások… e
címszó alá ötöt sorol. A variánso-
kat nem tekintve: „falja a köny-
veket”; (olyan, mint egy) nyitott
könyv;” „A könyv a legjobb ba-
rát”; „A könyvek néma meste-
rek”; „A könyveknek megvan a
maguk sorsa” (a „hazudik, mint-
ha könyvbôl olvasná” szerencsé-
re a hazudik-nál keresendô).
Mindegyik magyarázatot is nyer,
a legutolsó ezt: „(egyes érdemte-
lenül elfelejtett, esetleg épp for-
dítva: érdemtelenül sikerre reklá-
mozott mûvek pályájára vonat-
kozó közhely, ma gyakran elfer-
dítve használják)”. Remek infor-
máció, hogy a közelmúlt magyar
sajtójából vett idézet is szemlélte-
ti az adott szólás helyes vagy
helytelen „megjátszatását” (ne kí-
vánjunk lehetetlent a szerkesztô-
tôl – de kihagyott egy-két olyan
orgánumot, amely még eklatán-
sabban tanúskodhatna a nyelvi
közállapotokról, azaz most fôleg
a szóláshasználatról). Ha a szó-
szerkezet nem közérthetô, vagy
egyik-másik eleme kommentárt
kér, jobbára ez sem marad el. A
„nem jobb a Deákné vásznánál”
– némi meglepetésre, de érthetô-
en nem a vászon, hanem a Deák-
né hívószó alatt – azt is elárulja,
hogy vagy egy elfeledett adoma
Deáknéjához, vagy a deákné – a
tanítóné – alakjához kapcsolód-
hat a szólás. Ez a feltárás nem
egészen következetes. Épp a
könyvek sorsánál alighanem kel-
lett volna az eredeti, latin szöveg-
környezet és a magyar fordítás
egésze, hiszen a „könyvsors” egy
nagyobb és jelentésesebb literá-
tus egységbôl kopott ki. Egészé-
ben Forgács könyve gyors és
praktikus forgatást tesz lehetôvé,
és bár közvetetten – sokszor a saj-
tócitátumokkal – problematizál-
ja is a szóláshasználat stilisztikai
kérdéseit (ki ne mérgelôdne akár
parlamenti beszédek hallatán is a
rosszkor, rossz értelmezéssel be-
vetett szólások miatt?).

Bárdosi – részint természetesen
eltérô! – nyelvi állományában ti-
zenkét könyv-es „egység” találha-
tó. Megvan, mert meg is kell len-
nie, „a könyv ünnepe”: a könyv-
hét, a könyvnap(ok), a „nem tud-
ja letenni a könyvet”, a „fehér (sár-
ga vagy kék) könyv” stb. is. (Itt
többek között az gondolkodtat el,
hogy „sárga könyv”-nek a ponyva
egy fajtáját is szokás nevezni stb.)
A kötet elsô részét kitevô anyag-
nak a Fogalomköri mutató és a Szó-
mutató a „próbája” és „famulusa”.
Elôbbiben a könyvhét a Publikáció
összefoglaló címszavához irányít-
va vezet vissza például „a könyv
ünnepé”-hez. Utóbbiban a fehér,
a kék és a sárga könyv is önállóan
él (viszont a Fogalomköri…-bôl a
sárga könyv elveszett, jelezve,
hogy a számítógép sem tökéletes,
és adattárat – illetve nem csupán
azt – ma is alkotó, korrigáló olva-
sással kell követnünk).

Telefonkönyvet nem lapozga-
tunk annyit, mint ezt a két mû-
vet! Ha néha meg is szakad, vég-
telenül egymásba kapaszkodik a
szólások lánca, s bizonyára keve-
sen tudnak ellenállni a kíváncsis-
kodó „na még ennek utánané-
zek” olvasás hívásának. A Magyar
szólástárba (ez a sárga borítójú, a
másik a bordó) egy – szintén mu-
tatóval ellátott, tükrös – betét il-
leszkedik, a Névfelidézô szókapcso-
latok: „a ballada Shakespeare-je –
Arany János; „a Körös-parti Pá-
rizs”: – Nagyvárad (Ady Endre
idejében); „Isten szegénykéje” –
Assisi Szent Ferenc, és így to-
vább. Hányan voltak valaminek
az „atyjai”! „A csárdás atyja” –
Rózsavölgyi Márk; „a haza atyja”
– öten is, II. Rákóczi Ferenccel
bezárólag; „A hidegháború atyja
– Winston Churcill stb. Ahogy
mindkét gyûjteményben a fô-
anyag is válogatás, úgy ez kivált-
képpen az, tehát mondjuk – néz-
zük csak a Tulajdonnevek szerinti
csoportosítás regiszterét! – a ha-
zánk nevét felidézô három hely-
zetmondat (szókapcsolat) – „Ár-
pád hona” stb. – mellé.” „A há-
rommillió koldus országa” (egy
bizonyos idôszakban) is bekerül-
hetne. Általában azonban kiter-
jedt ez a kör is – nem hiányzik „a
fekete gazella”, a futónô Wilma
Rudolph, „Észak Velencéje” négy
is van stb.

A szaktudomány talán kezde-
ményez módszertani vagy egyéb

vitákat a két mû kapcsán. A hét-
köznapi olvasó a szólások tekin-
tetében biztos bázist és nagyszerû
– kultúrtörténeti értelemben is re-
mek – „nyelvi regényt” nyer e két
kötettel. (A „nyomdafestéket
nem tûrô szavak” hívószó-jelen-
létérôl, a „magas irodalom” né-
hány különleges áthallásáról, a
szerkesztôi eligazítások becsérôl
még nem is szóltunk.)

Forgácsnál a tanár és a tanítvány
egyszer-egyszer hívószó: „Nekem
mondod, (a) tanárnak?”; „A jó ta-
nítvány se mindjárt mester”. Bár-
dosinál a tanítvány nem címszó, a
tanárnak ugyanez a (kissé más-
képp lejegyzett) szólás jut. Az isko-
la elég nagy hívószó mindkét kol-
lekcióban. S ezzel az átvezetéssel
érkezzünk el Az élményközpontú
irodalomtanítás könyvei sorozat 4.
és 5. kötetéhez: Irodalomtanítás a
világ kilenc oktatási rendszerében (al-
kotó szerkesztô: Gordon Gyôri Já-
nos), Iskolaszerkezet és irodalomtaní-
tás a Kárpát-medencében (alkotó
szerkesztô: Sipos Lajos). A szom-
bathelyi Berzsenyi Dániel Fôisko-
la Magyar Irodalom Tanszékén
1995-ben létrejött és kilomboso-
dott program vezetôje Fûzfa Ba-
lázs. A PONT Kiadó a tanévkez-
désre idôzítette a kilenc-kilenc
szakember tollából származó
szakmai körképeket. Célom ezút-
tal az érdeklôdés felkeltése, hiszen
egyelôre mindössze három na-
pom jutott a szövegekkel, az isko-
la- és oktatásformákkal való is-
merkedésre. Az iskolaszerkezet…-
kötet nyilván közelebbrôl érinti a
magyar oktatásügy szereplôit,
mint az ugyancsak rengeteg isme-
rettel és tanulsággal szolgáló má-
sik (tulajdonképp ezek is ikerköte-
tek). Ha a Sipos Lajos, Forgács An-
na és Fûzfa Balázs által írt Iskola-
szerkezet és irodalomtanítás Magyar-
országon címû nyitó fejezettôl in-
dulunk el, nagy érdeklôdéssel és –
szakmától, hivatástól, családi
helyzettôl függetlenül – résztvevô-
ként olvashatjuk bele magunkat a
modern világ egyik legnagyobb
problémakörébe. A hossz- és ke-
resztmetszeti bemutatás és a sze-
rencsére hatalmas mennyiségû
konkrét példa lehetôvé teszi,
hogy esetleges tapasztalatainkat,
illetve feltoluló emlékeinket egy-
bevessük a leírtakkal. Hogy aztán
kinek melyik szólás jut az eszé-
be… – azt utaljuk vissza a másik
két tomuszhoz.

Taní tan i  szó lásra

S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 50. Tel./fax: 311-6049 
vásárol régi könyveket, könyvtárakat, mûfaji, tartalmi, 

idôbeli kötöttségtôl mentesen, ám válogatva.
„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2003. augusztus 22. – szeptember 4.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Vámos Miklós:
Sánta kutya

Ab Ovo Kiadó

2. Janikovszky Éva:
De szép ez az élet!

Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Gerlóczy Márton:
Igazolt hiányzás

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

4. Márai Sándor:
Eszter hagyatéka

és három kisregény
Helikon Kiadó

5. Janikovszky Éva:
Felnôtteknek írtam

Móra Ferenc
Könyvkiadó

6. Mátéffy Éva:
Ruby

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

7. Kertész Imre:
Sorstalanság

Magvetô Könyvkiadó

8. Mayes, Frances:
Édes élet Itáliában

Tericum Kiadó

9. Esterházy Péter:
A szabadság nehéz

mámora
Magvetô Könyvkiadó

10. Lángh Júlia:
Egy budai úrilány

Magvetô Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Iskolaválasztás
elôtt 2004

Panem Kiadó

2. Révai Gábor
Mesterek – beszélgetések
a világról és a túlvilág-

ról Müller Péterrel
és Popper Péterrel

Jonathan Miller Kiadó

3. Pease, Barbara –
Pease, Allan:

Miért hazudik a férfi?
Miért sír a nô?

Park Könyvkiadó

4. Polcz Alaine:
Kit siratok?
Mit siratok?

Jelenkor Kiadó

5. Árpa Attila:
Ha én ezt a Klubról

egyszer elmesélem
Alexandra Kiadó

6. Stahl Judit:
Enni jó!

Park Könyvkiadó

7. Orbán Viktor: 
A történelem fôutcáján
Magyar Egyetem Kiadó

8. Oliver, Jamie:
…és egyszerûen csak

fôzz!
Park Könyvkiadó

9. Haraszti Gyula:
Tokaj Wines

Kossuth Kiadó

10. Pályaválasztás,
továbbtanulás 2004

Okker Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Janikovszky Éva:
Már óvodás vagyok

Móra Ferenc
Könyvkiadó

2. Janikovszky Éva:
Felelj szépen,
ha kérdeznek
Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Janikovszky Éva:
Égigérô fû

Móra Ferenc
Könyvkiadó

4. Mérei Ferenc –
V. Binét Ágnes:
Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc
Könyvkiadó

5. Cabot, Meg:
A neveletlen hercegnô

naplója 3.
Ciceró Könyvstúdió

6. Brezina Thomas:
Az a boszorkányos

szerelem!
Egmont-Hungary Kft.

7. T. Aszódi Éva:
Cini-cini muzsika

Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Brezina, Thomas:
Elvarázsolni a tanár
urat? – Nem gond!

Egmont-Hungary Kft.

9. Varga Katalin:
Mosó Masa mosodája

Móra Ferenc
Könyvkiadó

10. Scarry, Richard:
Balfogások, nyafogások

Tesz-Vesz városban
Lilliput Kft.

Szépirodalom:
1. Moldova György: A tékozló koldus 1.

A mentôk csillaga. Riport az egészségügyrôl Urbis Könyvkiadó
2. Lángh Júlia: Egy budai úrilány Magvetô Kiadó
3. Márai Sándor: Füveskönyv Helikon Kiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista Athenaeum 2000 Kiadó
5. Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Könyvkiadó
6. Leslie L. Lowkupec: Sindzse zabszeme Budapest Print
7. King, Stephen: A halálsoron Európa Könyvkiadó
8. Janikovszky Éva: Mosolyogni tessék! Móra Könyvkiadó
9. Vámos Miklós: Sánta kutya Ab Ovo Kiadó

10. Bódis Krisztina: Kemény vaj Magvetô Kiadó

Ismeretterjesztô:
1. Iskolaválasztás elôtt 2004 Panem Kiadó
2. A jármûvezetôi vizsga tesztkérdéseinek

gyûjteménye Bertelsmann Springer Magyarország Kft.
3. Orbán Viktor: A történelem fôutcáján

Magyarország 1998–2002 Magyar Egyetemi Kiadó
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■ – Tavaly és  idén hány díjat
nyertek?

Okolicsányi Tamás, ügyvezetô
igazgató: – Nemrég kaptunk egy
Fitz-díjat, ez a könyvtárosok dí-
ja, és a Szép Könyv versenyen is
kaptunk elismerést. Egykor,
még a pártállami idôkben tény-
leg a Helikon volt „a szép
könyv” mûhelye. Mindenesetre
biztos, hogy a kiadó neve maga
óriási érték, ez az  image, amely-
nek kialakításáért és az olvasó-
közönséggel való elfogadtatásá-
ért nagyon sok kiadó nagyon
sok pénzt adna. A régi állami ki-
adókból szétszéledt hozzáértô
emberek alapítottak is kiadókat,
de nevet szerezni a kiadványaik-
kal, image-et teremteni, ez na-
gyon nehéz.

– A kiadó eredményes tevékenységét
másfelôl az jelzi, hogy sikerlistás szin-
te mindegyik Márai-kötet, de más
tárgykörbôl is akad bestseller, s még-
hozzá jeles társadalomtudósok, gon-
dolkodók könyvei válnak népszerûvé.

– Azt mondják a könyvszakmá-
ban dolgozók, meg a statisztikák-
kal foglalkozók: nagyon örvende-
tes tény – és nem biztos, hogy
csak a Nobel-díj következménye
–, hogy a szépirodalom nemcsak
a kiadásban, hanem az értékesü-
lésben is elôre tört. A magyar szé-
pirodalom végeredményben si-
kerhordozóvá vált. Visszatérve
Máraira: azt szoktuk mondani, de
jó lenne, ha legalább két Máraink
lenne. Hiszen nem titok, hogy a
Márai-könyvek nagyon jól fogy-
nak, ezek nyereségesek.

– Természetesen minden nagy
könyves rendezvényen ott van a He-
likon Kiadó, és van egy nagyon szép
boltjuk is...

– Ott vagyunk az Ünnepi
Könyvhéten, a Könyvfesztiválon,
elmegyünk a Frankfurti Könyvvá-
sárra. De ki szeretnénk menni

idén Erdélybe is, a marosvásárhe-
lyi könyvvásárra, ezt szívügyem-
nek tekintem. A boltunk gyönyö-
rû, ám aki ismeri Budapest keres-
kedelmi helyzetét, azt az egyet
nem mondhatja róla, hogy jó he-
lyen van. A Bajcsy Zsilinszky út
nem igazán kereskedelmi hely, a
Nyugatitól a Gödörig gyakorlati-
lag alig vannak kereskedelmi egy-
ségek. Ennek a boltnak számos
rendezvénnyel oda kell csalogatni
az embereket. Valamilyen mó-
don meg kell újulni, törzsközön-
séget verbuválni, olyan szolgálta-
tást nyújtani, ami csak erre a bolt-
ra jellemzô.

– Szilágyi János és Pándi András
után mennyiben akarja Ön átalakí-
tani ezt a kiadót?

– Nekem nagyon imponál a ki-
adó patinája, amit a neve és a
múltja jelent. De a Helikonnak
is meg kell találnia a megújulás
módját. Nem valószínû, hogy
most kommersz irodalmat kez-
dünk el kiadni. A tulajdonos el-
várja tôlünk, hogy a kulturális
értékek gondozására fordítsuk a
figyelmet. Ezt komolyan
vesszük, ezért föl is vettük az
OSZK-val a kapcsolatot. Monok
István fôigazgató segítséget ígért
ahhoz, hogy megpróbáljunk
kultúrtörténeti ritkaságokat,
amelyek nagy értéket képvisel-
nek a magyar kultúrában, esetleg
hasonmás kiadásban kiadni. A
régi Helikonnak erôssége volt az
ilyesfajta kiadványok kezelése.
Nem adjuk föl a társadalomtu-
dományi irányt sem. Szerzôink,
Hankiss Elemér, Almási Miklós,
Lengyel László, Gombár Csaba,
Kéri László nemcsak abban segí-
tettek, hogy ideadták a mûvei-
ket, hanem abban is, hogy javas-
latokat tettek.

Ambrus Éva, irodalmi vezetô: –
Nekem az a legérdekesebb a He-

likonban – talán ezért is vállal-
tam el a feladatot – , hogy az az
artisztikum, az a szellemi arisz-
tokrácia, amit a kiadó és a bolt
képvisel, életképes-e, és milyen
fokon. Volt például egy kortárs
világirodalmi sorozata, csakhogy
azok a könyvek túlságosan szép,
valóban artisztikus kivitelûek
voltak ahhoz , hogy közönség-ol-
vasmányok legyenek, ne pedig
könyvespolcok díszei. A sorozat
megbukott, illetve egyetlen szer-
zô maradt meg belôle, Alessand-
ro Baricco, akinek már a negye-
dik kötetét adta ki a Helikon, de
már más külsôvel.

– Kb. hány mû kiadását tervezik
ebben az évben?

O. T.: – Ötven alatt lesz az új cí-
mek száma. Mivel én kereskedô
voltam, megpróbálok egy kicsit
nyitni a piacra, szerzôdést kötöt-
tem mindenkivel, aki egyáltalán
biztosíthatja azt, hogy a kiadó ter-
mékei, a könyvek hozzáférhetôek
lesznek a nagyközönségnél. Foko-
zódik az igény az utánnyomások
iránt. Az Egy polgár vallomásai-
ból 5000 példányt készítettünk,
kiderült, hogy ez kevés. 1000-
3000 az átlagpéldányszám, ami-
vel a magyar könyvszakma dolgo-
zik. Most karácsony elôtt egy-két
album esetében megkockáztatjuk
a 4-5000 példányt.

– A második félév tervében mennyi-
re van benne a kettôjük törekvése?

A. É.: – Többnyire félkész dol-
gokat vettünk át. Újat szinte
csak egyet hoztam. A fotós  Lu-
gosi Lugo Lászlóval régóta dol-
gozom együtt, nagyon tehetsé-
gesnek tartom, ô hozta ezt a
fantasztikus ötletet, a múlt és a
jelen összevetését, amibôl már
megjelent a Klösz, meg A zsidó
Budapest. Amit most csinálunk,
nem  lesz teljesen ugyanaz, de a
látásmód igen. Ludwig Rohbock
a 19. századi  „metszetgyáros”
végigrajzolta Magyarországot,
az ô metszeteit veti össze Lugo
mai helyszínek képeivel Azt is
megnézzük, milyen volt Roh-
bock korában az ábrázolás és
milyen a mai fényképtechnika,
azon kívül, hogy hogyan válto-
zott meg a világunk. Már most
látjuk, hogy Erdélyben szinte
érintetlen képek maradtak, a
Felvidéken a legerôteljesebb a
változás, és Magyarország kö-
zépsô részén, Vácott, Zsámbé-
kon, Budapesten, Sopronban,
Diósgyôrött, ott is megmarad-
tak a látványok.

– Milyen irodalmi újdonságot
emelne ki ebbôl a kínálatból?

A. É.: – Gondolom, irodalmi
ritkaság lesz Berda József össze-
gyûjtött verseinek kötete. Kide-
rült, hogy mûveinek a 40 %-a
még mindig kéziratban hever itt-
ott, gyûjtôknél is például. Ez a ki-
adás ezt a plusz negyven százalé-
kot is tartalmazza. Méghozzá a
teljes oeuvre-öt, a malac verseket
is, a ritkaság számba menô kis
rögtönzéseket.

– Az irodalmi vezetô tehát majd-
nem készen kapta a második félév
tervét. Ezek szerint már a jövô évet
kell kitalálnia.

A. É.: – Nem egyszerû dolog.
Az ember érzi a presztízst, más-
részt tudja, hogy az emlegetett
patinát nem szabad sehol megva-
karni, mert nem érdemes kockáz-
tatni. Ugyanakkor van annyi ta-
pasztalatunk, hogy tudjuk, mu-
száj valami újat hozni, valamivel
bôvíteni a tervet, mert a kínálat
unalmas lesz, elkopik. Közben itt
van a tenger sok kiadó, és ezek
között nagyon sok a jó. 

– A gazdasági helyzet mit diktál?
Rákényszerülnek-e áremelésre?

A. É.: – Ha sokkal több vásárló
fordul hozzánk, ha sokkal több
Helikon-kiadványt vesznek, na-
gyobb példányszámban tudjuk
megjelentetni a mûveket, akkor
csökkentjük az árainkat.

O. T.: – Árak tekintetében ez-
elôtt tíz évvel azt mondtuk, hogy
a hazai könyvárak sehol sincse-
nek, azt mondta mindenki, hogy
az elôállítás ára most már azonos
a külföldivel, a magyar nyomda
árai pariban vannak a külföldi
árakkal. Ami a könyv árából nem
vehetô ki, az a marketing, ami ah-
hoz kell, hogy egy könyvet, egy
szerzôt bevezessünk. A drága
könyveknél meg lehet elôlegezni,
van tôkéje a kiadónak. Nem lehet
reklám nélkül dolgozni. 

A. É.: – Megjelent a szakmában
a reklám, csakhogy a bestsellert
reklámozza, a ténylegesen nívós
terméket nem.

O. T.: – Tudom, kissé bizarr a
példa, de: soha senki nem mérte
föl, hogy ha egy Babits-levelezés-
re költenék egy kis pénzt, akkor
lehet, hogy nem 1500, hanem
2500-at adnánk el belôle. Marke-
tingre szükség van, ezt, azt hi-
szem, minden nagy kiadó érzi, és
így vagy úgy, van aki csinálja is.
Enélkül nem megy elôre semmi.

Csokonai Attila
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Látogatóban
a Helikon Kiadóban
Régi, nagynevû, patinás kiadó, szép hagyomány örököse. Most
új tulajdonosa van, és újak (a könyvszakmában persze jól ismer-
tek) azok a vezetôi, akik június 1-jétôl gyakorlatilag irányítják.
Nagyon sok itt a kifejezetten szép könyv – hiszen ôrzik a Szán-
tó Tibor-i hagyományt – ,de átlagban is nívósak és sokfélék a ki-
adványaik. Szépirodalom, mûvelôdéstöténet, mûvészet, politoló-
gia tartozik a profilájába. 



P. Howard a nagyvilágban
■ Rejtô Jenô huszonnégy évesen pénztelenül in-
dult útnak, csavargásának legfontosabb állomá-
sai: Bécs, Berlin, Stockholm, Párizs, Marseille,
Észak-Afrika. Két évig tekergett a nagyvilágban, s
az átélt élmények nyomán élénk fantáziával te-
remtette meg Piszkos Fredet, Fülig Jimmy-t, Gor-
csev Ivánt, Senki Alfonzt, Csülököt, Tuskó Hop-
kinst, Török Szultánt és még sorolhatnánk nép-
szerû hôseinek névsorát. Ha az ihlet magával ragadta, zseniálisan
mesélt a képzelete által megalkotott apacsvilágról: rablókról, garáz-
dákról, kasszafúrókról, gyilkosokról, tolvajokról. Rejtô munkabírá-
sát azonban nem emésztette fel a szórakoztató irodalom, a renge-
teg ponyvaregény.

Ha szükségesnek érezte, szépíróként is remekül tudta ábrázolni az
öntörvényû apacsvilágot, melyet csavargásai során megismert.
Nemrégiben jelent meg a Szukits Könyvkiadó gondozásában a Be-
dekker csavargók számára címû kötet, mely lényegében folytatása Rej-
tô Jenô Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam, címû
töredékes naplójának. Ezekben a novellákban, riportokban, publi-
cisztikákban és feljegyzésekben nem csattannak el a ,,monszuni sü-
völtésû” pofonok, a hôsök nem kerülnek lehetetlenül abszurd hely-
zetekbe, a szerzô szigorúan a valóság talaján állva számol be benyo-
másairól és élményeirôl. Az írások cselekménye a budapesti kávé-
házaktól távoli helyszíneken játszódik, kikötôkben, dokkokon, me-
nedékhelyeken, légiós laktanyában, garniszállóban, hajófenéken,
potyautasok között…

Sajátos, igényes, helyenként cinikus, másutt abszurd humora ezek-
bôl az írásaiból sem hiányozhat. 

,,Minden ember idegen, aki külföldön tartózkodik – állapítja meg
az Idegenek címû tárcájában. – Külföld alatt azokat az országokat
értjük, ahol más nyelvet beszélnek, más kosztot fôznek, és a rend-
ôrség ellenôriz bennünket. Azt nagyon nehéz meghatározni, hogy
az ember hol van otthon. Viszont az, hogy hol van idegenben, fel
sem sorolható tömeges variációval. Nem egzakt, de találó arra a kér-
désre, hogy kicsoda, hol és mikor idegen, így felelni: majdnem min-
denki, majdnem mindenütt, majdnem mindig.”

A Fogják meg címû novellája például így kezdôdik: 
,,Párizs, 1930. Este van. Jövök ki az udvaron át a kapu felé. Zava-

ros lárma hallatszik messzirôl, egy panaszos nyújtott hang üvölt:
Fogják meg! Mielôtt kiléphetnék a sarokház kapuján, valaki beugrik,
lihegve megáll. Alacsony, élesen hajlott orrú, fekete hajú, villogó sze-
mû egyén, az arcán állati kín és düh. Megtorpan. A helyzet most ez:
visszaugrani késô, a zaj már egészen közel van, viszont szemben áll
egy vállas, jó vállal magasabb férfivel, akinek ritkuló, hátrafésült ha-
ja van, kiugró nagy homloka és nyílt kék szeme. Csupa gyanús tu-
lajdonságok elôtte, mert mint zsebtolvaj, szükségképpen kiváló pszi-
chiáter is. Mit tudhatja azt, hogy magyar vagyok, s így egy külön és
sajátságos pszichológia körébe tartozik az elbírálásom.”

Ha Rejtô a tengerentúlon születik és alkot, minden bizonnyal vi-
lághírûvé válik, regényeit sok nyelvre fordítják le és milliós példány-
számban terjesztik mindenütt. Nem erre vágyott, csupán nyuga-
lomra és létbiztonságra, ami a harmincas években kialakult gazda-
sági válság majd a világháború éveiben illúziónak tûnt.

Harmincnyolc évesen, örökre elapadt mesélôkedve: 1943 telén az
oroszországi Jevdokovo faluban, munkaszolgálatosként hunyt el
Rejtô Jenô, a magyar irodalom egyik legjobb humorú nevettetôje.

Piszkos Fred, Fülig Jimmy és sorstársaik azóta siratják.
B. L.

Rejtô Jenô: Bedekker csavargók számára
Szukits Könyvkiadó, 198 oldal, 1790 Ft

Játsszunk és képzelôdjünk!
■ Láttam három új Bergman-filmet, pedig nem is
voltam moziban. Csak ültem otthon és olvastam
(Kúnos László fordításában) három filmnovellát és
ami mostanában sajnos ritkán fordul velem elô:
többdimenziós élményben volt részem. Bergman,
az idén nyolcvanöt esztendôs rendezô ugyanis – ez
már nem újság! – fantasztikusan tud írni. Mint
ahogy elképesztôen jók voltak Fellini forgatókönyvei
is. Az sem lehet véletlen, hogy Bergman (számos filmes elismerés mel-
lett) kifejezetten irodalmi díjak sorát is megkapta: Erasmus-, Goethe-,
illetve Pirandello-díjat. Ô ugyanis tudja mindazt, amit a jó írók tud-
nak (bár másképp), de tud még azonfelül is valamit. „Játsszunk és kép-
zelôdjünk” – hangzik a felszólítás a Hûtlenek elején és mintha varázs-
ló szájából hangzana el a bûvös ige: szemünk láttára testesül meg a
semmi és válik érzékletes, teljességével lenyûgözô, nyomasztó, de em-
lékezetbe tapadó történetté. Bergman megengedi magának – és miért
ne tenné? – , hogy beavasson figurái születésébe, sôt, bevallja kitalált
voltukat, ám a fikció önálló életre kel, felesel és formálja önmagát, sôt,
érzelmi reláció alakul ki közte és teremtôje között. S mindezt valami
kimondatlan irónia lengi át, ami néha éppen abban segít, hogy az egy-
mást gyötrelmek sorában meghempergetô, vagy az önkínzásban tet-
szelgô (máskor meg ettôl szenvedô) figurákat a nézô (az olvasó) képes
legyen az elviselhetôség határáig eltartani magától. Látszólag a világ
legbanálisabb történetei játszódnak le a három novellában, három-
szög-históriák, válások, vélt és valódi árulások – de ahogyan Bergman
ismeri, analizálja, leleplezi, majd fölemeli szereplôit, az mégis azt a
csalóka érzést kelti bennünk, hogy olyasmirôl olvastunk, amirôl még
soha senki nem beszélt.

Ny. A.
Ingmar Bergman: Hûtlenek 
Európa könyvkiadó, 345 oldal, 1800 Ft

A pusztító személytelenség mitoszai
■ A hetvenes években Abe Kóbó világsikert ara-
tott regénye, A homok asszonya, majd a nem oly hí-
res, de legalább annyira izgalmas másik mû: A do-
bozember arról szólt számunkra, hogy az egzotikus-
nak, titokzatosnak, idegennek vélt Japán ugyanah-
hoz a modern világhoz tartozik, mint bármelyik
európai vagy amerikai ország: az elidegenedés, a
személytelenné válás ott is épp úgy pusztít, mint
a világ bármely táján. Abe Kóbó ennek a rideg, is-
merôsen-ismeretlen Japánnak a mítoszait alkotta
meg: mindkét regénye szimbólum: A homok asszonya rovargyûjtô
turistája, aki soha többé nem szabadul a reákényszerített életbôl,
vagy A dobozember úgy, amint van: szinte túlzottan is egyértelmû,
könnyen lefordítható jelképe volt a modern életnek, az elembertele-
nedésnek. Hogy mindez Japánban még egy kicsit dermesztôbben
zajlik le, mint a hozzánk közelebb esô kontinensen, azt – gondolom
– csak azért éreztük, mert errôl az országról amúgy sem tudtunk va-
lami sokat. Ráadásul Abe Kóbó programosan eltökélt avantgárd író:
A dobozemberben például nyilvánvaló, hogy a hagyományos próza
megújítása is az író céljai közé tartozott. Szemszög-váltásai, idôkeze-
lése, fikció és dokumentarizmus, illetôleg fiktív dokumentumok és
tényként ható víziók mesteri kezelése a jellemzô Abe Kóbó mûvei-
re. Három évtized elteltével már lemérhetô, hogy elementáris hatást
gyakorló mûveiben mennyi a maradandó: az újítókedv ötletekben
való tobzódása néhol fárasztó, extravaganciái olykor erôltetettek, de
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mindez nem változtat azon, hogy világa ma is hallatlanul szuggesz-
tív és az élmény, amiben olvasója részesül, ma sem kevésbé megren-
dítô, mint egykor. 

– es -ás
Abe Kóbó: A homok asszonya – A dobozember
General Press Kiadó, Bp. 2003, 295 old, 2000 Ft

Dalí-mánia
■ Az európai mûvészet újkori történetének talán
legkülönösebb korszaka a szürrealizmus. Még
ma is gyakran bizarrnak, meglepônek érezzük al-
kotásait, nem mindig találunk bennük valódi ér-
zést, gondolatot. Nem mindig találjuk meg ben-
nük a minôséget. A közelmúltban jelent meg egy
óriás méretû kötet a Vince Kiadónál, mely az
irányzat vezéralakjának, Salvador Dalínak festôi
életmûvét mutatja be. A csaknem nyolcszáz oldalas könyv, bizonyára a
Dalí-rajongók bibliája lesz. A minden részletre kiterjedô szöveg és az
1648 reprodukció, mely Dalí hatéves korától hosszú élete végéig készült
összes fellelhetô mûvét elénk tárja, valószínûleg minden érdeklôdôt ki-
elégít. Talán csak éppen Dalí lenne elégedetlen a könyvvel, ahogy Ro-
bert Descharnes és Gilles Néret, a két szerzô, a kötet elôszavában ezt
szellemesen írja is. Így képzelik el Dalí másvilági találkozását a róla szó-
ló mûvel és a szerzôkkel. „Dalí kicsomagolja az ajándékba kapott hatal-
mas könyvet, átfutja az 1648 képet, beleolvas a szövegbe, majd bevall-
ja, hogy egész életében ilyen kiadásról álmodott, csak sohasem volt ide-
je a megírására. Mellékesen megjegyzi, hogy a zseniknek százezer évig
kellene élniük, az ostobáknak viszont korán kellene meghalniuk. Aztán
a látogatókhoz fordul, akik izgatottan várják az ítéletét. – Elégedett va-
gyok, igen. Lehetne persze vastagabb és nehezebb is ez a könyv, de azért
tetszik. Értékelem az irántam érzett szereteteteket és tiszteleteteket is.
De a mûnek súlyos hibái vannak. – Descharnes és Néret meghökken.
Dalí folytatja. – Az egyik súlyos hibája, hogy nem én írtam. De nem ez
a döntô. Sokkal nagyobb baj, hogy nincsenek benne szagok. Az öt ér-
zékszerv közül csak az orr képes elragadtatott borzongást ébreszteni, a
szag a halhatatlanságba tartó vonat mozdonya. Az ízek mellett ugyan-
is a szagok gondoskodnak az emlékezet állandóságáról. E hatalmas kö-
tetnek Dalí 25 kilométer hosszú fehér kenyerének illatát kellene árasz-
tania, és híven kellene visszadnia a legintimebb szagokat!” Bár szagokat
éppen valóban nem áraszt a Dalí címû könyv, de azért vannak erényei
szép számmal. Elôször is: ez az elsô olyan Dalí-monográfia, amely a fes-
tô valamennyi ismert képét egybegyûjti. És a reprodukciókhoz rengeteg
levelet és egyéb írást, dokumentumot mellékel. Mûvészi megnyilvánu-
lásának olyan formáit is, mint például a film, divattervek, különféle tár-
gyak. E munkák nélkül a festmények csak egymás mellé sorakoztatott
képek lennének. De színesítik még a könyvet a Dalíról szóló különféle
anekdoták, szentenciái, meghökkentô kinyilatkoztatásai is, és természe-
tesen tartalmazza a kötet a mester pályájának adatait, életének esemé-
nyeit, különös epizódjait. És persze megjelöli a mûvek adatait.  A szer-
zôk írása mindvégig tartalmas és az idézett részlethez hasonlóan szelle-
mes. Vagyis a kötet nemcsak bôséges és megbízható ismeretekhez jut-
tatja az olvasót, de szórakoztató is. Azok is bátran forgathatják, akik
nem feltétlenül rajongói, esetleg nem is igazán kedvelôi a katalán mes-
ternek. Mert ez a könyv szép példa arra, hogyan kell manapság jól meg-
írni egy népszerû monográfiát. Persze, ehhez Dalí is kellett, az ô fantá-
ziája, ecsetje és tolla munkája is ott van a könyv minden lapján.

S. L.

Dalí, A festôi életmû
Vince Kiadó, 780 oldal, 12 000 Ft

„Hat kézfogás a világ”
■ Hat kézfogáson át a Földön bárki bárkit is-
merhet, állította Karinthy 1929-ben megjelent
kötetének Láncszemek címû elbeszélésében, és
Barabási-Albert László hálózatok kutatásáról
szóló könyvének számításai szerint nem is téve-
dett az író. Így megeshet, hogy Karinthy akarat-
lanul is hatott a hálózatok kutatására.

Az erdélyi Karcfalván született szerzô neve itt-
hon 1999-ben vált szélesebb körben ismertté, amikor munkatársá-
val – Albert Rékával – az Internet megmérésérôl a Nature-ben pub-
likált szakcikkérôl írtak a hazai újságok és internetes oldalak. A szer-
zôk kimutatták, hogy egy tetszés szerint kiválasztott weblaptól egy
másik szabadon választottig átlagosan 18 másik oldal érintésével le-
het eljutni.

Kellemes csalódást okoz mindazoknak Barabási könyve, akik a
cím láttán rettenetes matematikai, statisztikai képletekkel operáló,
vad elméleti fejtegetésbe bonyolódó, technicus terminusokban
beszélô mûre készültek. Az olvasó észre sem veszi, miként jut el
Pál apostoltól a königsbergi hidakon át Eulerrel, Erdôs Pállal a vé-
letlen hálózatokig. Innen jólesô és gondosan vezetett szellemi uta-
zás során érinjük Kevin Bacon színészt, hétköznapi használatra al-
kalmas megfogalmazását nyerjük a hálózatokat jellemzô hatvány-
függvényeknek, skálafüggetlen modellnek, megfejtjük a Google si-
kerének titkát.

Hálózatokban, hálózatok közt élünk, az emberi kapcsolataink,
a telefon, az áramellátás, a sejtjeink mind-mind hálózatot alkot-
nak. A könyv annak a fejlôdésben lévô tudománynak a pillanat-
felvétele, amely a véletlenszerûen létrejövô hálózatok keletkezé-
sével, fejlôdésével, leírásával és hibatûrôképességével próbál
megbirkózni. Olvashatunk e küzdelem apróbb epizódjairól. A
gázokra vonatkozó Bose-Einstein-kondenzációt egy doktoran-
dusz összekapcsolta a hálózatok fejlôdésével, és az így nyert té-
tel – a nyertes mindent visz – pompásan megmagyarázta, miért
tarol a Microsoft.

Noha a legtöbb példa a számítástechnika világából származik –
ennek oka, hogy az Internet az a hálózat, amely tanulmányozásra
kész, nem igényel kezdeti adatgyûjtést –, a hálózatok hibatûrôké-
pessége kapcsán szó esik a nagy észak-amerikai áramszünetrôl (a
mostani kapcsán a New York Times felkérésére írt cikket Barabási),
a távol-keleti piacokat és néhány országot is maga alá temetô ázsiai
pénzügyi válságról.

Nevezhetnénk klasszikus esetnek is: két magyar származású tudós
Chicago egyik kertvárosában egy játszótéren próbálja gyermekeit ki-
fárasztani, és közben beszélgetnek. A beszélgetôtárs sejtbiológus,
így csakhamar felfedezik, hogy az emberi testet alkotó molekulák és
sejtek is hálózatot alkotnak. Külön fejezet vetíti elôre, hogy a gyó-
gyítás, orvoslás szempontjából milyen fontos szerepe lehet a két tu-
domány találkozásának.

A társadalmi hálózat felépítésének fontos szerepe van a karrierépí-
tésben éppúgy, mint az álláskeresésben. Ez utóbbiban rendszerint
olyan személy tud segíteni, aki nem áll közel hozzánk. A közeli is-
merôsök ugyanis azonos dolgokról hallanak, azonos körökben mo-
zognak.

A Magyar Könyvklub az Axelero Internet támogatásával jelentet-
te meg Barabási Behálózva c. könyvének magyar fordítását, amely-
nek elsô ezer példánya alig három nap alatt fogyott el.

Ferenczy Gábor

Barabási Albert-László: Behálózva
Magyar Könyvklub, 368 oldal, 2900 Ft
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■ Prof. Dr.E. B. Székely Kolozsvárról in-
dult el a nagyvilágba. A gazdag család-
ból való fiatalember ferences rendi szer-
zetesként került Olaszországba, bejutott
a Vatikán levéltárába, ahol az egyik el-
dugott katakombában rábukkant a szá-
mára oly sorsdöntô esszénus ôsiratokra,
amelyek egész további életpályáját
meghatározták. Az ôsi kultúrák iránti
olthatatlan vágya indította a nem min-
dennapi feladatra, hogy a Jézus anya-
nyelvén, arámi nyelven íródott ôsi esszé-
nus szövegeket, a modern nyelveken te-
gye a mai ember számára is érthetôvé.
Elôször 1928-ban francia nyelven, majd
1937-ben angolul publikálta a közel
kétezer éves, „Esszénus Béke Evangéli-
um Elsô Könyv”-ét, amelyet azóta több
mint harminc nyelvre lefordítottak.  (A
szemelvények e könyvbôl olvashatók). A
Professzor bejárta az öt kontinenst, min-
denütt az ôsi tudást kutatta, majd szer-
zett tapasztalatait orvosként hasznosít-
va óriási kísérletbe kezdett. Mexikóban,
majd Kaliforniában létesített organikus
farmon és gyógyító központban több
mint 124 ezer beteget gyógyított meg
az egészséges, természetes életmód és
táplálkozás ôsi módszereinek a modern
biokémiai ismeretekkel történô kombi-
nációjával. Páratlan tudását több mint
nyolcvan könyvben örökítette meg,
amelyek magyar nyelvû kiadásának óri-
ási feladatára vállalkozott Dr. Szentesy
András és felesége, Zsuzsa, mindketten
a Székely könyvekben lévô tudásnak kö-
szönhetik visszatért egészségüket. 

A könyvek Zarathusztra és Jézus el-
évülhetetlen értékû tanításaival, és az
esszénus közösségek apokrif írásaival
foglalkoznak, megmutatván a ma em-
berének, hogyan hozhatja helyre meg-
romlott egészségét, valamint életét, és
hogyan állandósíthatja azt. Eddig ma-
gyar nyelven 15 könyv jelent meg.

„És akkor számos beteg és nyomorék
jött Jézushoz, kérvén: – Ha Te ismersz
minden dolgokat, mondd meg nekünk,
miért szenvedünk mi ezektôl a fájdal-
mas csapásoktól? – Miért nem vagyunk
mi is olyan egészségesek, mint a többi
ember? – Mester, gyógyíts meg minket,
hogy mi is erôteljesek lehessünk, és ne
kelljen tovább elviselnünk nyomorúsá-
gunkat. Tudjuk, hogy Neked hatalmad-
ban áll meggyógyítani mindenféle be-
tegséget. Szabadíts meg minket a Sá-

tántól, és annak minden sú-
lyos csapásától. – Mester,
szánj meg minket. És Jézus
válaszolt: – Boldogok vagy-
tok, hogy éhezitek az igazsá-
got, mert kielégítelek benne-
teket a tudás kenyerével...

– Boldogok vagytok, mert
kitaszíttattok a sátán hatal-
mából, mert elvezetlek tite-
ket a mi Anyánk angyalainak
királyságába, ahová a sátán
hatalma soha el nem érhet. –
És kérdezik Ôt nagy ámulat-
tal: – Ki a mi Anyánk és kik az Ô angya-
lai? – A ti Anyátok bennetek van, és ti Ô
benne vagytok, az Ô gyermekei vagy-
tok. Ô ad nektek életet. Ô volt az, aki a
testeteket adta és egy napon neki fog-
játok megint visszaadni azt. – A vér,
amely áramlik bennünk, a mi Föld
Anyánk vérébôl születék. Az Ô vére a
felhôkbôl hullik alá, feltör a Föld méhé-
bôl, csörgedez a hegyi patakokban, szé-
lesen árad a síkság folyóiban, alszik a ta-
vakban, háborog a viharos tengereken.
– A levegô, amelyet belélegzünk a mi
Föld Anyánké. Az Ô lehelete azúrkék az
egekben, süvölt a hegyek ormain, susog
az erdôk lombjaiban, hullámzik a búza-
mezôk felett, szendereg a mély völgyek-
ben, forrón éget a sivatagban. – Csont-
jaink keménysége a mi Föld Anyánktól
ered, a sziklák és a kövek csontjaiból
születik. Mezítelenül fúródnak az égbe
a hegyek ormain, mint alvó óriások fek-
szenek a hegyoldalakon,  mint bálvá-
nyok trónolnak a pusztában, és látha-
tatlanul rejtôzködnek a Föld mélyében.
– Bizony mondom néktek, ti egyek
vagytok a Föld Anyával. Ô van benne-
tek, és ti Ôbenne vagytok. Tôle születet-
tek, Ô benne éltek és Ô hozzá fogtok
megint visszatérni. Ezért tartsátok meg
törvényeit, mert hosszú életû és boldog
csak az lehet, aki tiszteli az ô Föld Any-
ját és megtartja Törvényeit. – Mert a ti
leheletetek az Ô lehelete, véretek az Ô
vére, csontotok az Ô csontja, húsotok
az Ô húsa, beleitek a Föld Anya belei,
szemeitek és füleitek Föld Anyánk sze-
mei és fülei...."
„– Bizony mondom néktek, számtalan
baj és veszedelem leselkedik az Ember
Fiára. Belzebub, minden ördögök herce-
ge, az összes rossznak parancsolója, ott
leselkedik minden Ember Fiának testé-

ben. Ô a halál forrása, ô minden rossz-
nak, nyavalyának és betegségnek az
ura, folyton csábítgatja, kísérti és csalo-
gatja az Emberek Fiait. Gazdagságot
ígér és hatalmat, és ragyogó palotákat,

aranyos és ezüstös ru-
hákat, szolgálók egész
hadát, mindent; hírne-
vet ígér és dicsôséget,
bujálkodást és kéjel-
gést, zabálást és dor-
bézolást, kicsapongó
életet és tunyaságot,
és a semmittevés nap-
jait. Mindenkit éppen
azzal csábítgat, amire
szíve szerint leginkább
hajlana. És azon a na-
pon, amikor az Ember
Fia már teljesen rabjá-
vá válik mindezen hiá-
bavalóságoknak és

förtelmességeknek, akkor ezek fizetsé-
geként elragadja az Ember Fiától mind-
azon dolgokat, amikkel a Föld Anya oly
bôségesen megáldotta. Elveszi a sátán
az ô leheletét, a vérét és csontjait, húsát,
beleit, szemeit és füleit. És az Ember Fi-
ának lélegzete rövid lesz és fulladozó,
tele fájdalommal és ördögi bûzzel, mint
a tisztátalan állatoké. A vére pedig sûrû
lesz, undorítóan bûzös, mint a mocsár,
megalvad és fekete lesz, mint a halál éj-
szakája. És a csontja merev lesz és meg-
csomósodik, szétmállik, és darabokra
törik, mint a magasból a sziklára zuha-
nó kô. Húsa zsírossá és vizenyôssé válik,
rothad és gennyedzik, förtelmes kelevé-
nyek és daganatok lepik el. És az ô be-
lei megtelnek undorító mocsokkal,
gennyes folyásokkal, amelyet utálatos
férgek seregei lepnek el. És az ô szemei
elhomályosodnak, mígnem sötét éjsza-
ka borítja azokat. Fülei bedugulnak,
mint a koporsóban a síri csend. És végül
a legutolsó, amit a vétkezô Ember Fia el-
veszít, az az Élet. – De ha az Ember vét-
kes Fia megbánja bûneit, jóváteszi azo-
kat és visszatér újra Anyjához, és meg-
tartja az Ô Törvényeit, kiszabadítja ma-
gát a sátán karmaiból, ellenállván az ô
kísértéseinek, akkor a Föld Anya újra
szeretettel fogadja vissza az Ô megté-
vedt Fiát, és elküldi hozzá angyalait,
hogy szolgáljanak neki. 

80 oldal, 740 Ft

Élô Föld Kiadó Kft
2030 Érd, Pf. 29. Tel/Fax: 23-376-921

„Egészséges Jövônkért"
Dr. E. B. Székely Könyvesbolt
(Budapest, VIII. József krt. 20.
Telefon: 210-0738)
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■ Sajnos egyre ritkábban éri
az embert az az öröm, hogy új
gyerekvers-kötetet vehet kéz-
be. Ám ha mégis, olyankor an-
nál nagyobb élvezet elmerülni
a versek csupa derû, csupa já-
ték világában. Muskát Zsuzsa
Nahát c. kötete tele van fantá-
zia- és nyelvi ötlettel, rácso-
dálkozásokkal és megfigyelé-
sekkel. A sokféle ritmus, a
hangulat-skála, a változatos
formák hatását fokozzák, jó-
kedvet sugároznak Damó Ist-
ván színes grafikái. A legjobb
mesterek nyomán halad a
szerzô, elég garancia Zelk Zol-
tán, Weöres Sándor, Nemes
Nagy Ágnes vagy Devecseri
Gábor nevét említenem. Min-
den adott, hogy az óvodások,
kisiskolások megkedveljék
Muskát Zsuzsa verseit.

Krúdy Gyula (1878–1933) a
magyar széppróza kiemelkedô
alakja. Pályája kezdetén kü-
lönféle lapokban több száz if-
júsági írást jelentetett meg.
Ezekbôl az írásokból számos
válogatás megjelent az elmúlt
évtizedekben, de ezúttal egy
1905-ben publikált meseköte-
tének az újabb kiadására hí-
vom föl a figyelmet. A Gyé-
mántmesék c. kötet darabjait,

szám szerint harmincegyet,
akkor írta, amikor elsô házas-
ságából született gyerekei ki-
csik voltak. Ez a könyv, ame-
lyet az eredeti illusztrációk dí-
szítenek, a mai kisgyerekeknek
is nagy élvezetet okoznak. Ér-
demes már most, 5–7 évesen
megjegyezniük az író nevét,
hogy aztán elolvassák az ifjú-
sági regényeit, s felnôttként
végleg rajongói legyenek en-
nek a kivételes, különös pró-
zavarázslónak.

Dramatizált meséket és ere-
deti mesejátékokat tartalmaz
Devecsery László A két kis pék ka-
landjai c. kötete. A címadó mû

egy három felvonásos mesés
játék, a szerzô további eredeti
mûvei (Varázskendô, Fejbekó-
lintó, avagy a csodálatos bot,
Erdôországi felfordulás), vala-
mint a három magyar és egy
kínai népmese, azután Bene-
dek Elek, Andersen, Móra Fe-
renc és Tarcsai Szabó Tibor
meséje nyomán írt jelenetei
ennél rövidebbek. Óvodai, is-
kolai csoportok, színjátszókö-
rök számára készítette el a
szerzô ezeket a színpadi vagy
pódium-változatokat (a köte-
tet egy március 15-re készült
összeállítás zárja). A többnyire
ismert történetek eljátszása,
bemutatása a játszóknak és a
nézôknek egyaránt nagy örö-
met okozhat. A szerzô prakti-
kus rendezôi instrukciókkal se-
gíti a közös játékban részt ve-
vôk munkáját.

Fekete István életmûsorozatá-
nak darabjai folyamatosan lát-
nak napvilágot: egyrészt az ál-
latokról szóló történetei (Hú,
Kele, Bogáncs, Lutra, Csí,
Vuk), másrészt a vadász Kit-

tenberger Kálmán regényes
életrajza, az író önéletrajzi kö-
tete (Ballagó idô), a harmadik
csoportba sorolhatjuk a Tüs-
kevár-at és a Téli berek-et, a
negyedikbe a romantikus, a tö-
rök idôkben játszódó A kop-
pányi aga testamentuma c. re-
gényét. Ez utóbbihoz hasonlít
az 1850-es években játszódó
Hajnal Badányban, mely iz-
galmas cselekményével leköti
az olvasó figyelmét, az elbe-
szélés történelmileg-lélektani-
lag reális vonulatához tartozik
Panni és Mátyás szerelmének
története is. Ám van egy jelleg-
zetes, és itt domináns Fekete
István-i vonás is a kötetben, s
ez a tündéri realizmus stílus-
eszköze. A természetábrázo-
lásnak, jobban mondva a ter-
mészet megszólaltatásának va-
rázsos szépsége teszi igazán
emlékezetes olvasmánnyá a re-
gényt, amely Gyôrfi András raj-
zaival jelent meg.

Kárpát-medencei történel-
münk korai évszázadairól szól
sajátos módon a Hajdanvolt
Magyarország c. kötet 14 feje-

zete: egy-egy építészeti emlék
(királyi székhelyek és paloták,
várak, királyi bazilika, kolosto-
rok, középkori városközpont)
fénykorának bemutatásával.
Ezeknek az épületeknek
(Szombathelyen, Esztergom-
ban, Székesfehérváron, Zsám-
békon, Budapesten) ma már
csak a romjai vannak meg. A

könyv alkotói elsôsorban a fó-
liás rekonstrukciós rajzok se-
gítségével, valamint szöveges
ismertetôkkel és színes fotók-
kal elénk varázsolják az épüle-
teket hajdanvolt épségükben-
szépségükben. A pazar kiállítá-
sú kötet a legremekebb segéd-
eszköz a történelemórán,
kedvcsináló a tanuláshoz.

Az Andersen-díjas írók so-
rozatában jelent meg az ame-
rikai Paula Fox Majomsziget c.
regénye, amelynek tizenegy
éves hôse viszontagságos idô-
ket él át. Clay apja (egy ma-
gazin mûvészeti vezetôje)
munkanélküli lesz, és elhagy-
ja a családját. Amikor az any-
ja is elveszti állását, kénytele-
nek hajléktalanszállásra köl-
tözni. Majd Clay váratlanul

teljesen egyedül marad. Pár
napig a szállóban lakik, isko-
lába nem jár, aztán utcára ke-
rül. Pénze elfogyott. Két haj-
léktalan gyámolítja, akiknek
az ellenséges környezettel is
meg kell küzdeniük, miköz-
ben próbára teszi ôket a min-
dennapi betevô elôteremtése.
A majomszigeten, a hajlékta-
lanok parkbeli rejtekhelyén
húzza ki a tél egy részét. Sú-
lyos betegsége után nevelô-
szülôkhöz kerül, de állandó-
an azon töri a fejét: mi tör-
ténhetett az anyjával, és mi-
kor fog vele újra találkozni.
(A fordítás Szántó András
munkája.) 

Devecsery László: A két kis pék
kalandjai. Ciceró, 202 old., Feke-
te István: Hajnal Badányban.
Móra, 224 old., Paula Fox: Ma-
jomsziget. Animus, 142 old., Krú-
dy Gyula: Gyémántmesék. Hol-
nap, 126 old., Muskát Zsuzsa:
Nahát! Móra K., Hajdanvolt
Magyarország. Gesta, 104 old.

Cs. A.

Kedvcsináló vershez, meséhez,
tanuláshoz
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■ A Líra és Lant Rt. augusz-
tus végén megnyílt könyv-
nagykereskedésével szeptem-
ber elején ismerkedhettek
meg a sajtó képviselôi. A 1086

Budapest, Dankó u. 4–8.
szám alatt található, több
mint 1400 m2-es korszerûen
berendezett raktárcsarnokban
több mint 20 000-féle köny-

vet kínálnak, így a könyvsiker-
nek számító kiadványok és az
újdonságok mellett a kiskeres-
kedôk a ritkábban keresett
mûveket is megtalálják itt. A

nagykereskedésben a köny-
vesboltok választékát kiegé-
szítô árucikkeket (képeslapok,
térképek, csomagolóanyagok,
poszterek, földgömbök, CD-

ROM-ok stb.) is árulnak egy
külön erre a célra berendezett
bemutatóteremben. A keres-
kedôket a helyszínen kényel-
mes parkolási lehetôség, vala-
mint gyors kiszolgálás várja.
A regisztrált vásárlók számára
internetes rendelési lehetôsé-
get is biztosítanak. Az új
nagykereskedés végzi a Líra és
Lant Rt. 18 saját, valamint a
legutóbb megnyílt budaörsi
franchise bolttal együtt im-
máron 30 franchise könyves-
boltja áruellátását is. A beru-

házás értéke meghaladta a 300
millió Ft-ot. Az új könyv-
nagykereskedés vezetôje Wei-
ler Péter nagykereskedelmi
igazgató.

Kolosi Tamás, a Líra és Lant
Rt. elnök-vezérigazgatója a
cégcsoport más újdonságait is
ismertette. A felerészben tulaj-
donolt Corvina Kiadó igazga-
tója – a 17 évi igazgatói mun-
ka után nyugdíjba vonuló Bart
István utódaként – Kúnos
László korábbi fôszerkesztô
lett. Az Athenaeum Kiadó me-
nedzsmentjét közel egy éve
Morcsányi Géza látja el a Mag-
vetô Kiadó vezetése mellett, a
nyár folyamán azonban a
Magvetô Kiadó többségi tulaj-
dont is szerzett az Athenaeum
2000 Kiadóban, így a Magvetô
Kiadó immáron leányvállala-
taként irányítja az Athenaeu-
mot. A telephelyek átszervezé-
se során a Corvina Kiadó is új
helyre költözött: a 1074 Buda-
pest, Rákóczi út. 14–16. szám
alá. A Vörösmarty téri Corvi-
na-mintabolt a 1088 Budapest
Rákóczi út 27/b szám alá köl-
tözött, ahol szeptember elsejé-
tôl MAC Klub néven Magve-
tô-, Athenaeum 2000-, Corvi-
na-mintabolt mûködik 

A cégcsoport eddigi közpon-
ti telephelyén (1052 Budapest,
Szervita tér 5.) található to-
vábbra is a Magvetô Kiadó, az
Athenaeum 2000, a Rózsavöl-
gyi és Társa, valamint a B+V
Kiadó.

Megnyílt a Líra és Lant Rt.
könyv-nagykereskedése

Weiler Péter és Kolosi Tamás
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

Megvásárolható könyvesboltokban
és újságárusoknál 660 forintért.

Kedvezményes elôfizetési díj
2003. évre (10 szám) 4400 Ft.

Megrendelhetô a szerkesztôségben: 
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2003. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

A
A büntetôeljárásról. KJK-Kerszöv. 

ISBN: 963-224-719-1 fûzött: 997 Ft 

A humor a teljes igazság. In memoriam Karin-
thy Frigyes. 3. váltl. utánny. Nap. (In memo-
riam) 
ISBN: 963-9402-37-0 kötött: 2200 Ft 

Alapfogalmak. 1. Alapfogalmak, alkotmányos
intézmények. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-531-6 kötött: 4280 Ft 

A manipuláció tudománya. Tankönyv 2016-
ból a középiskolák 2. osztálya számára.
BBS-INFO. 
ISBN: 963-86288-8-X fûzött: 760 Ft 

A munka biztonsága. 2. A célszervezetek vilá-
ga. 
ISBN: 963-9336-61-0 fûzött: 800 Ft 

A munka biztonsága. 3. A bentlakásos intéz-
mények. 
ISBN: 963-9494-30-5 fûzött: 800 Ft 

Anatómia [elektronikus dok.]. Szöveg és ké-
pek. Mikrosuli. 
Mûanyag tokban: 5990 Ft 

Angrisano, Francesca – Hillenbrand, Mike:
Kompakt útiszótár: spanyol. [legfontosabb
szavakkal és kifejezésekkel]. Maxim Kvk. 
ISBN: 963-9489-07-7 fûzött: 1280 Ft 

Asmus, Ronald D.: A NATO kapunyitása. Az új
korszak és a szervezet átalakítása. Zrínyi:
HM Zrínyi. 
ISBN: 963-327-366-8 fûzött: 3750 Ft 

A szatmári színjátszás otthonai. Szent-Györ-
gyi Albert Társ.: EMKE Szatmár M. Szerv.
(Otthonom Szatmár megye 18.) 
fûzött: 1008 Ft 

A vízbe fúlt szeretôk. Angol és skót népballa-
dák. Lazi. 
ISBN: 963-9227-57-9 kötött: 1400 Ft 

Az élet álom. In memoriam Krúdy Gyula. Nap.
(In memoriam) 
ISBN: 963-9402-39-7 kötött: 2200 Ft 

Az Élô Isten kinyilatkoztatott bölcsessége.
[Jelenések Manduriában]. 1. Masszi. (Cso-
dák könyve 3.) 
ISBN: 963-86208-9-7 fûzött: 1290 Ft 

Az Európai Unió munkajoga és a magyar
munkajog a jogközelítés folyamatában.
Váltl. utánny. Osiris. (Magyarország az Euró-
pai Unióban: kézikönyvtár) 

ISBN: 963-389-530-8 (hibás ISBN 963-389-540-5) kötött:
4800 Ft 

B
Babits Mihály: Babits Mihály Arany Jánosról.

ELTE Eötvös K. (Babits könyvtár 6.) 
ISBN: 963-463-630-6 fûzött: 1750 Ft 

Bach, Richard: Híd az örökkévalóságon át.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-691-0 fûzött: 2290 Ft 

Bakai Beáta: A szimfonikus zenekar hangsze-
rei [elektronikus dok.]. Szöveg, képek és
hangzó anyag. Mikrosuli. 
Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Bán Marcella – Sípos Andrásné: Rongybabá-
tól a csigabábig. Nem csak gyerekeknek.
Novum. (Egyszerû és nagyszerû) 
ISBN: 963-9334-37-5 fûzött: 690 Ft 

Banyár József – Mészáros József: Egy lehet-
séges és kívánatos nyugdíjrendszer. Gondo-
lat Kiadói Kör: BIP. 
ISBN: 963-9500-46-1 fûzött: 1890 Ft 

Barnett, Jill: Szentimentális utazás. (2. köt.)
Kalandor Kvk. 
ISBN: 963-86370-0-5 fûzött: 1490 Ft 

Bell, Douglas – Morrey, Ian – Pugh, John R.:
Programtervezés. Kiskapu. (Lényegretörô
könyvek) 
ISBN: 963-9301-57-4 fûzött: 2660 Ft 

Bell, Malcolm: Végsô búcsú. General Press.
(Világsikerek) 
ISBN: 963-9459-11-9 kötött: 1500 Ft 

Belvárosi séta. Mitológia. Masszi. 
ISBN: 963-9454-36-2 kötött: 2490 Ft 

Beständig, Karl-Heinz: Adriai kikötôk. 777 ki-
kötô az Adrián és 1000 GPS pozíció: Horvát-
ország, Szlovénia és Montenegro: adriai ki-
kötô- és horgonyzóhely-atlasz, 2003-2004.
Alexandra. 
ISBN: 963-368-541-9 kötött: 9990 Ft 

Biela, Emil: Haiku. Masszi. 
ISBN: 963-9454-28-1 fûzött: 890 Ft 

Bioetika. Széphalom Kvmûhely. (Rejtett kultu-
rális forrásaink 5.) 
ISBN: 963-9373-44-3 fûzött: 2600 Ft 

Bóc István: 5+1 perces krimik. Szukits. (Meg-
lepetés könyvek) 
ISBN: 963-9441-78-3 kötött: 1390 Ft 

Bodnár István: Az Alföld élô múzeuma. Baran-
golás erdôn, lápon és vízen. Kaleidoszkóp
M. BT. 
ISBN: 963-210-822-1 fûzött: 1200 Ft 

Bodnár István – Magyary Gyula: Operációs
rendszerek. Kiskapu. (Informatikai füzetek 2.) 
ISBN: 963-9301-60-4 fûzött: 780 Ft 

Bornemisza István: Töredékek az életembôl.
Szerzô: Madách-Posonium. 
ISBN: 80-7089-329-X fûzött: 1800 Ft 

Boros László – Kalmár Lajos: A pécsi bazilika
és a város ókeresztény emlékei. A világörök-
ség rangján. Alexandra. 

ISBN: 963-368-548-6 kötött: 6999 Ft 

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

Brezina, Thomas: Boszik az iskolapadban. Eg-
mont-Hungary. (Fiúk kizárva!) 
ISBN: 963-627-851-2 kötött: 1299 Ft 

Brown, Sandra: Átváltozás. Aquila. 
ISBN: 963-679-214-3 kötött: 1998 Ft 

Büntetô eljárásjog. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-57-8 kötött

C
Carr-Gomm, Sarah: A mûvészet titkos nyelve.

[Mitológia, Krisztus élete, szentek és csoda-
tételeik, irodalom, történelem és a mûvésze-
tek, szimbólumok és allegóriák]. Gulliver:
Mercurius Kvk. 
ISBN: 963-9509-00-0 kötött: 5990 Ft 

Cey-Bert Róbert Gyula: Magyar vadgasztro-
nómia. A magyar vadgasztronómia megúju-
lásának könyve: [több mint 100 újonnan al-
kotott vadétel receptjével]. Szig-Tim K. 
ISBN: 963-86353-1-2 fûzött: 2900 Ft 

Christie, Agatha: Holttest a könyvtárszobá-
ban. Európa. (Európa krimi) 
ISBN: 963-07-7449-6 kötött: 1300 Ft 

Clark, Mary Higgins: Az átok. Egmont-
Hungary. 
ISBN: 963-627-868-7 kötött: 2299 Ft 

Conley, Rosemary: Vörösboros diéta. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-894-3 fûzött: 999 Ft 

Conran, Terence: A konyha. Az otthon szíve.
Park. 
ISBN: 963-530-668-7 kötött: 8500 Ft 

Controlling. Út egy hatékony controlling-rend-
szerhez. Váltl. utánny. KJK-Kerszöv. (Szer-
vezet, vezetés, stratégia) 
ISBN: 963-224-545-8 fûzött: 5936 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Csalogány. EX-BB
K. (Hedwig Courths-Mahler felejthetetlen
szerelmes regényei) 
ISBN: 963-9480-52-5 fûzött: 878 Ft 

Cs
Cséplô Ferenc: Mátyusföldi rosszcsontok. Lili-

um Aurum. 
ISBN: 80-8062-163-2 fûzött: 1300 Ft 

Csernai Zoltán: Az özönvíz balladája. Unikor-
nis. (Magyar ifjúsági remekírók 18.) 
ISBN: 963-427-500-1 fûzött: 2000 Ft 

Csicsay Alajos: Hajnali álom. Elbeszélések,
novellák. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-164-0 fûzött: 1600 Ft 

Csillagászat [elektronikus dok.]. A földrajzi is-
meretek "Csillagászat" témakörének interak-
tív szemléltetése és modellezése, általános
és középiskolák részére. Szöveg és képek.

Mikrosuli. 
3990 Ft 

D
Dante Alighieri: Pokol. Az Isteni színjáték elsô

része. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-6978-6 fûzött: 550 Ft 

Dávid Sándor: Knézy Jenô, Molnár Dániel,
Kiss Dezsô és Balogh Tibor emlékére. Buda-
pest-Print. (Forma-1 sztorik 2003.) 
ISBN: 963-695-125-X fûzött: 2998 Ft 

Davies, Vanessa: Erotikus kalandok. iXmédia.
(Extázis-könyvek 6.) 
ISBN: 963-86313-5-X fûzött: 1470 Ft 

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Akkord: Ci-
ceró. (Talentum diákkönyvtár) 
ISBN: 963-645-112-5 fûzött: 598 Ft 

Dénes György: Vaskabóca. Válogatott és új
versek gyermekeknek. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-167-5 kötött: 1600 Ft 

Despotov, Vojislav: Európa No 2. Masszi. 
ISBN: 963-9454-27-3 fûzött: 1190 Ft 

Diemer, Irmgard: Hobbi méhészkedés. Elekt-
ra. (Állat, kert) 
ISBN: 963-9205-87-7 fûzött: 1200 Ft 

Disney, Walt: Némó nyomában. Egmont-Hun-
gary. (Klasszikus Walt Disney mesék 40.) 
ISBN: 963-627-869-5 kötött: 2499 Ft 

Drexlerné Stanchich Ilona: Társadalmi visel-
kedéstan. 5. Sulikönyv. Jó nehéz az iskola-
táska: ajánlott a kisiskolások kulturált visel-
kedésre neveléséhez, a tanítók és a szülôk
összefogásával. 
ISBN: 963-430-511-3 fûzött: 1568 Ft 

E
Eastwood, Gail: Szemérmetlen szívek. Aquila.

(Vadrózsa könyvek) 
ISBN: 963-679-201-1 kötött: 1490 Ft 

Eddings, David: Rubin lovag. Az Elenium triló-
gia második könyve. Beholder. 
ISBN: 963-9399-46-9 (hibás ISBN 963- 9399-40-X) fûzött:
1698 Ft 

Ehrenberg, Ronald G. – Smith, Robert Ste-
wart: Korszerû munkagazdaságtan. Elmélet
és közpolitika. Panem. 
ISBN: 963-545-340-X (hibás ISBN 9693-545-340-X) kötött:
6900 Ft 

Élet az erdôben. Az erdô állatai és növényei.
Black & White K. 
ISBN: 963-9452-75-0 fûzött: 810 Ft 

F
Fábián Erzsébet: Zsadány nevezetességei.

Press Publica. (Változó világ 54.) 
ISBN: 963-9001-78-3 fûzött: 740 Ft 

Fallaci, Oriana: A harag és a büszkeség.
Focus. 
ISBN: (hibás ISBN 936-9468-23-1) kötött: 2499 Ft 

Faragó Laura: Szülôföldem – zengô anyanyel-

Meg jelent könyvek
2003. augusztus 22. – szeptember 4.

Az összeállítás a Könyvtárellátó Közhasznú
Társaság információs rendszere alapján ké-
szült. A felsorolt könyveket a Könyvtárellátó
már felajánlotta megvásárlásra a könyvtárak-
nak, ill. megrendelhetôk a társaság home
lapján (www.kello.hu).
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FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest , Rákóczi  út  14.

Telefon: 268-1103,  fax:  267-9789
4026 Debrecen , Hunyadi u.  8 -10.

Telefon: 52/ 322-237,  fax:  52/416-091
3530 Miskolc ,  Széchenyi u.  7 .

Telefon/fax:  46/348-496
7621 Pécs , Jókai  u.  25.

Telefon: 72/312-835,  fax:  72/314-988
6720 Szeged ,  Tisza L.  krt .  34.

Telefon/fax:  62/420-624

SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt

1088 Budapest ,  Rákóczi  út  27/b
Telefon: 338-2739,  fax:  484-0842

Iskolacentrum
1051 Budapest ,  Október 6.  u.  9 .
Telefon: 332-5595,  fax:  311-1876
Mediprint  Orvosi  Könyvesbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  17.
Telefon: 317-4948,  fax:  484-0023

Szakkönyváruház
1065 Budapest ,  Nagymezô u.  43.
Telefon: 373-0500,  fax:  373-0501

Technika Könyvesbolt
1114 Budapest ,  Bartók Béla út  15.

Telefon/fax:  466-7008

Minden ami zene

Kodály Zoltán Zenemûbolt, Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest ,  Múzeum krt .  21.
Telefon: 317-3347,  fax:  317-4932

Rózsavölgyi  és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest ,  Szervi ta  tér  5 .

Telefon: 318-3312,  fax:  318-3500

KÖNYVESBOLTOK
6500 Baja,  Déry sétány 5.
Telefon/Fax:  79-322-582

1085 Budapest ,  József  krt .  63.
Telefon: 328-0754,  fax:  328-0755
1111 Budapest ,  Bartók B.  út  50.
Telefon/fax:  466-5169,  386-0201

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  3 -5 .
Telefon/fax:  66-450-550/221 mellék

5600 Békéscsaba,  Andrássy u.  6 .
Telefon/fax:  66-445-433

3300 Eger,  Bajcsy-Zs.  u.  2 .
Telefon: 36-517-758,  fax:  36-517-757

8640 Fonyód, Béke u.  3 .
Telefon: 85-560-320,  fax:  85-560-321

9021 Gyôr,  Arany János u.  3 .
Telefon/fax:  96-319-760

9021 Gyôr,  Bajcsy-Zsi l inszky u.  42.
Telefon/fax:  96-518-467,  96-324-611

6800 Hódmezôvásárhely,  Szegfû u.  8 .
Telefon: 62-239-336

6100 Kiskunfélegyháza,  Mártírok út  1.
Telefon/fax:  76-467-399

4600 Kisvárda,  Szent L.  u.  13.
Telefon: 45-506-140,  fax:  45-506-141

7300 Komló,  Városház tér  7.
Telefon/fax:  72-482-859

9730 Kôszeg,  Városház u.  1 .
Telefon/fax:  94-364-047

3530 Miskolc,  Bajcsy-Zs.  u.  2–4.
Telefon/fax:  46-509-513,  46-509-514

2750 Nagykôrös,  Derkovits  u.1.
Telefon/fax:  53-352-546

4400 Nyíregyháza,  Bercsényi u.  5 .
Telefon: 42-506-253,  fax:  42-506-254
5900 Orosháza,  Gyôry Vilmos tér  1.
Telefon: 68-473-315,  fax:  68-418-112

3060 Pásztó,  Kölcsey F.  u.  14.
Telefon/fax:  32-563-300

7621 Pécs,  Széchenyi tér  8 .
Telefon/fax:  72-310-427

2300 Ráckeve,  Kossuth L.  u.  12.
Telefon/fax:  24-424-855

3100 Salgótarján,  Bem út 2.
Telefon/fax:  32-512-755

9400 Sopron, Elôkapu út 5.
Telefon/fax:  99-312-868

5540 Szarvas,  Kossuth u.  21/2.
Telefon: 66-214-937

7100 Szekszárd,  Garay tér  14.
Telefon/fax:  74-413-469

2000 Szentendre,  Fô tér  5.
Telefon/fax:  26-311-245

6600 Szentes,  Kossuth u.  11.
Telefon/fax:  63-318-673

3170 Szécsény,  Rákóczi  út  92.
Telefon/fax:  32-372-650,  32-343-455

9700 Szombathely,  Foghíj  3 .
Telefon: 94-505-855,  fax:  94-505-854

2800 Tatabánya,  Réti  út  166.
Telefon/fax:  34-304-304

2600 Vác,  Széchenyi u.  31.
Telefon/fax:  27-306-543

9800 Vasvár,  Március 15.  tér  3 .  
Telefon/fax:  94-370-178

8900 Zalaegerszeg,  Kossuth L.  u.  22.
Telefon/fax:  92-599-150

A legnagyobb választék

A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK:
Új lehetôség a könyvvásárlásra:

KÖNYVHÉT könyvposta

Tisztelt Olvasóink a Könyvhét olvasása közben
érdeklôdésüket felkeltô, és emiatt megvásárolni

kívánt kiadványokat megrendelhetik közvetlenül
a Könyvhét könyvposta szolgáltatástól is.

A megrendeléseket utánvéttel
(átvételkor fizetendô) teljesítjük. A kézbesítési,

illetve postázási költséget felszámítjuk.

Egy könyv megrendeléshez a következô
adatok szükségesek:

A megrendelô neve, címe, számlázási címe
(ha nem azonos a postázási címmel), telefonszáma,

közületi megrendelô esetén az ügyintézô neve
és telefonszáma is.

A könyvrôl: a könyv szerzôje, címe, kiadója, meg-
jelenési éve – illetve a felsoroltak közül azok az
adatok, amelyek alapján a könyv azonosítható.

A megrendelés elküldhetô
levélben, faxon, telefonon, e-mailben:

Könyvhét könyvposta
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.

Telefon/fax: 466-0703
E-mail: konyvhet@axelero.hu

A Könyvhét elôfizetôinek
5% árkedvezmény.

KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR
Nagy példányszámú, színes könyvajánló prospektust jelentet meg
az idén is  a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése. A
nagy könyvterjesztô cégekkel együttmûködésben országos terítésre
kerülô kiadványba

2003. szeptember 25-ig

várja a könyvajánlásokat, hirdetéseket az MKKE,
ahol bôvebb információ is kapható (telefon: 343-25-38).
A felhívó levél és az adatlap letölthetô a www.mkke.hu honlapról.

BBS-INFO Kiadó
1630 Bp., Pf. 21.Tel./Fax: 407-1707
e-mail: info@bbs.hu
Internet: www.bbs.hu

Lipták Béla: 
35 nap
224 oldal, B5, keménytáblás, Ára:
2410 Ft.  ISBN 963 86288 9 8

Immár magyarul is olvasható a
Mûegyetem egykori MEFESZ
vezetôjének, Lipták Bélának 1956-os
naplója. Az eredeti angol nyelvû
könyvet a Texas University Press adta
ki 2001-ben “A Testament of
Revolution” címmel. Az 1956.
októberi események az akkor még
egyetemista Lipták Bélában is mély
nyomokat hagytak. Lipták Béla korhû
fotókkal és dokumentumokkal
illusztrálva, egy 20 éves diák szemé-
lyes élményeként, szinte percrôl
perc re írja le a ma már történelminek
számító események hétköznapjait, a
forradalom kirobbanását, a harcokat,

és a menekülés borzalmas
körülményeit. A könyvbôl azon bará-
tairól is megtudhatunk eddig még
nem ismert részleteket, személyes
információkat, akiket ma a for-
radalom hôseiként, vagy hôsi halot-
taiként tartanak nyilván.

Kivaghy Krisztián:
A manipuláció tudománya
160 oldal, B6,  Ára: 760 Ft.
ISBN 963 86288 8 X 

A mû a jövô egy képzeletbeli
tankönyve, melybôl megtanulhatjuk,
miként lehet emberek millióit mani-
pulálni, befolyásolni, igényeit ízlésünk
szerint formálni, s velük a legnagyobb
hazugságokat is elhitetni. A könyv
egy ironikus hangvételû társadalom-
szatíra, amely egyúttal rávilágít a mai
világunkat uraló média és politika
összefonódására és visszásságaira. A
könyvben leírtak a képzelet
szüleménye, bárminemû hasonlóság
csupán a véletlen mûve. 

Kláris Kiadó
1027 Budapest, Erôd utca 10.
Tel: 489 0030
www.klaris.hu
kiado@klaris.hu

Georg Kühlewind: 
A szelíd akarat
A gondolttól a gondolkodásig,
az érzett-tôl az érzésig,
az akarttól az akaratig

Alétheia sorozat 
20 x 13 cm,112 oldal, 1780 Ft

Georg Kühlewind megmutatja,
hogyan tanulhatjuk meg elmélkedés,
meditáció és gyakorlás révén az
emlékezésben, minden mûvészi
tevékenységben és a meditációban
tevékeny „szelíd” akarat alkal-
mazását. Mint pl. a szerzô
„Csillaggyerekek” és „A normálistól
az egészségesig” címû könyveiben,
a szöveg megelevenedéséhez az
olvasó fokozott aktivitására van
szükség.

F Ü L S Z Ö V E G  –  A  K I A D Ó K  A J Á N L A T A
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vem. Harminchat beszélgetés írókkal.
Masszi. 
ISBN: 963-9454-33-8 (hibás ISBN 963-963-9454-33-8) fû-
zött: 2500 Ft 

Farquharson, Marie: Természetes méregtele-
nítés. A test és az elme megfiatalításához
vezetô teljes megtisztulás. Forever K. 
ISBN: 963-86366-2-9 fûzött: 1880 Ft 

Fási Katalin: Kéz- és fülmasszázs, valamint
egyéb házi gyógymódok. 3. bôv. kiad. Fore-
ver K. 
ISBN: 963-863-660-2 fûzött: 880 Ft 

Fejér Zoltán: Hungarian cameras. 22 colour
photos, 258 bw photos. Hogyf. 
ISBN: 963-8484-30-6 kötött: 4950 Ft a Magyar fényképezô-
gép 

Fejér Zoltán: Magyar fényképezôgépek,
1856–1966. Soós. 
ISBN: 963-04-7693-2 fûzött: 4950 Ft a Négy név – száz év c 

Fejér Zoltán: Négy név – száz év. Fototechni-
ka-történet: Petzval József, Mihályi József,
Riszdorfer Ödön, Dulovits Jenô találmányai.
2. kiad. Hogyf. 
ISBN: 963-8484-50-0 kötött: 4950 Ft 

Fejér Zoltán: Petzvaltól a Pajtásig. A magyar
fényképezôgép-gyártás története, 1839-
1966. Hogyf. 
ISBN: 963-8484-59-4 fûzött: 4950 Ft 

Fekete Kálmán – Érdi Tibor – Varga István:
Érdi Tibor, Varga István. [riportkönyv]. Ale-
xandra. (Autóversenyzôk mesélték 4.) 
ISBN: 963-368-164-2 fûzött: 1290 Ft 

Féner Tamás: Arcmás. Interart Stúdió. 
ISBN: 963-9513-01-6 kötött: 3900 Ft 

Földi Pál: A világ nagy csatái. 2. Napóleontól
napjainkig. Anno. 
ISBN: 963-375-129-2 fûzött: 720 Ft 

Földi Pál: Különleges alakulatok a magyar
hadszervezetben. A székely hadosztálytól a
Szent László hadosztályig. Anno. 
ISBN: 963-375-273-6 fûzött: 540 Ft 

Földvári József: Magyar büntetôjog: általános
rész. 7. átd. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-465-4 kötött: 3100 Ft 

Forrester, Anouchka Grose: A nô, aki azonnal
kapcsol. Gabo. (Capuccino könyvek) 
ISBN: 963-9526-03-7 fûzött: 1990 Ft 

Francz Magdolna: Tudod-e a választ?: Ma-
gyarország. 180 kérdés és felelet. 3. váltl. ki-
ad. Tessloff és Babilon. (Mi micsoda) 
ISBN: 963-9182-51-6 fûzött: 850 Ft 

Frawley, David: Jóga és ájurvéda. Önmegva-
lósítás és öngyógyítás. Forever K. 
ISBN: 963-86366-3-7 fûzött: 2780 Ft 

Freer, Echo: Magenta a bombázó. Egy tini dé-
mon kalandjai. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-871-7 fûzött: 1399 Ft 

Freer, Echo: Magenta Orange. Egy tini démon
kalandjai. Egmont-Hungary. 
ISBN: 963-627-877-6 fûzött: 1399 Ft 

Friedman, Richard Elliott: A Biblia rejtett köny-
ve. Az elsô prózai mestermû felfedezése.
Gold Book. 
ISBN: 963-9437-60-3 kötött: 1999 Ft 

G
Gaál Zsolt – Kicsák Marian – Sági Katalin: Mit

egyen a cukorbeteg? Cukorbetegség, keze-
lés, diéta. 9. bôv. kiad. Anonymus. 
ISBN: 963-7966-90-0 fûzött: 1790 Ft 

García Márquez, Gabriel: A szerelemrôl és
más démonokról. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2010-8 kötött: 1890 Ft 

García Márquez, Gabriel: Egy emberrablás
története. 2. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2068-X kötött: 2390 Ft 

García Márquez, Gabriel: Tizenkét vándor no-
vella. 3. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2202-X kötött: 1890 Ft 

Gedô Ilka: Gedô Ilka mûvészete, 1921–1985.
Oeuvre katalógus és dokumentumok. Gon-
dolat. 
ISBN: 963-9500-13-5 kötött: 7900 Ft 

Gethers, Peter: A macska, aki Párizsban járt.
K.u.K. K. 
ISBN: 963-9384-49-6 fûzött: 1500 Ft 

Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris. (Osiris
tankönyvek) 
ISBN: 963-389-472-7 kötött: 4480 Ft 

Gímes évszázadai, 1113–2003. [monográfia].
AB-Art. 
ISBN: 80-89006-68-X fûzött: 1900 Ft 

Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás.
Bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univer-
zizmus, kereszténység, iszlám. Talentum. 
ISBN: 963-645-059-5 kötött: 2490 Ft 

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Euró-
pa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7381-3 fûzött: 800 Ft 

Goethe, Johann Wolfgang von: Faust. Euró-
pa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7381-3 fûzött: 800 Ft 

Gogol', Nikolaj Vasil'evic: A köpönyeg; Az orr;
A revizor. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7384-8 fûzött: 580 Ft 

Gogol', Nikolaj Vasil'evic: A köpönyeg; Az orr;
A revizor. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7384-8 fûzött: 580 Ft 

Görög drámák. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7090-3 fûzött: 620 Ft 

Görög történelem a kezdetektôl Kr.e. 30-ig.
3. jav. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-499-9 kötött: 3480 Ft 

Grúber Károly: Európai identitások: régió,
nemzet, integráció. Kisebbségekért – Pro
Minoritate Alapítvány: Osiris: BIP. (Pro mino-
ritate könyvek) 
ISBN: 963-86244-0-X fûzött: 1680 Ft 

H
Hanan, Ali: Fényûzés. Pazar otthonok, a gran-

diózustól az egzotikusig. Alexandra. 
ISBN: 963-368-408-0 kötött: 5999 Ft 

Harvey, John: Váratlan zsákmány. Ventus Li-
bro. 
ISBN: 963-86333-5-2 fûzött: 1600 Ft 

Haskó Katalin – Hülvely István: Bevezetés a
politikatudományba. 3. átd. kiad. Osiris. (Osi-
ris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-541-3 (hibás ISBN 963-389-519-7) kötött:
2980 Ft 

Hepke Bori: A süllyedés. Masszi. 
ISBN: 963-9454-35-4 fûzött: 990 Ft 

Hevesi Attila – Kocsis Károly: A magyar –
szlovák határvidék földrajza. Lilium Aurum.
(Katedra könyvek 27.) 
ISBN: 80-8062-168-3 kötött: 3600 Ft 

Heyn, Dalma: A vágy csendje. Háttér. (Lélek
kontroll) 
ISBN: 963-9365-17-3 fûzött: 1998 Ft 

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Az arany
virágcserép; A homokember; Scuderi kis-
asszony. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7281-7 fûzött: 600 Ft 

Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Az arany
virágcserép; A homokember; Scuderi kis-
asszony. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7281-7 fûzött: 750 Ft

Homeros: Íliász. Európa. (Európa diákkönyv-
tár) 
ISBN: 963-07-7073-3 fûzött: 750 Ft 

Homeros: Íliász. Európa. (Európa diákkönyv-
tár) 
ISBN: 963-07-7073-3 fûzött: 750 Ft 

Homeros: Odüsszeia. Európa. (Európa diák-
könyvtár) 
ISBN: 963-07-7386-4 fûzött: 750 Ft

Horowitz, Anthony: Titkos szolgálat. Animus.
(Tini krimik) 
ISBN: 963-9307-86-6 kötött: 1690 Ft 

Horváth Mária: Feng shui enciklopédia. A test
és a lélek kényeztetése feng shuival. 4. kiad.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-579-5 kötött: 3990 Ft 

Horváth Zoltán György: Képek a középkori Itá-
lia magyar emlékeibôl. Masszi: Romanika K. 
ISBN: 963-9454-31-1 kötött: 3500 Ft 

Howarth, Peter – Reid, Anita: Allergiamentes
otthon. [Hogyan alakíthatunk ki egészséges,
allergiamentes otthont és életvitelt?]. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-448-X kötött: 3999 Ft 

Hunter, Sally: Hisztéria. Vagabund. 
ISBN: 963-9409-18-9 fûzött: 560 Ft 

I
Illig, Heribert – Löhner, Franz: A Kheopsz-pira-

mis. Allprint. 
ISBN: 963-210-183-9 (hibás ISBN 963-21-183-9) fûzött:
2500 Ft 

J
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok. Móra. 

ISBN: 963-11-7822-6 kötött: 1590 Ft 

Jász-Nagykun-Szolnok megye települései-
nek atlasza [Kart. dok.]. 78 település térké-
pe. 1: 20 000. HISZI-MAP. (Indulástól – meg-
érkezésig...) 
ISBN: 963-610-016-0 fûzött: 3920 Ft 

Jenei Gyula: Futóhomok. tárcák, 1994–2002.
Új Színházért Alapítvány. (Esô könyvek 3.) 
ISBN: 963-210-488-9 fûzött: 800 Ft 

K
Kalevala. Akkord. (Talentum diákkönyvtár) 

ISBN: 963-8396-65-2 fûzött: 598 Ft 

Keene, Michael: Világvallások. M. Kvklub. 

ISBN: 963-547-918-2 kötött: 2500 Ft 

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog. 5.
átd. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-157-4 kötött: 4280 Ft 

Kép, beszéd, írás. Gondolat Kiadói Kör: BIP. 
ISBN: 963-9500-32-1 fûzött: 2400 Ft 

Kertész Imre: Sorstalanság. Filmforgatókönyv.
2. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2275-5 kötött: 1890 Ft 

Kész Barnabás: A világ nagy harcosai. Graph-
Art. 
ISBN: 963-9325-17-1 kötött: 1780 Ft 

Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugo-
szláviában. Zrínyi: HM Zrínyi.
ISBN: 963-327-363-3 kötött: 3200 Ft 

Kiss Éva: Az Európai Unió társadalomföldraj-
za. Tankönyv a középiskolák számára: tagok
és tagjelöltek. Holnap. 
ISBN: 963-346-596-6 kötött: 3790 Ft 

Koltai Tamás – Koncz Zsuzsa: Mesterkurzus.
25 színész 25 mondat. Hanga K. (ArtParalel) 
ISBN: 963-210-180-4 fûzött: 4000 Ft 

Kristó Gyula: Magyarország története, 895–
1301. Jav. kiad. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-506-5 kötött: 3480 Ft 

Krizmanich Edina: A középkor egyházi zenéje
[elektronikus dok.]. A gregorián. Interaktív
multimédia. Mikrosuli. 
4990 Ft 

Krúdy Gyula: A jó étvágy titkai. Krúdy Gyula
ételrôl, italról, vendéglátásról. Noran. (Szá-
zadok legendái) 
ISBN: 963-9356-66-2 kötött: 2500 Ft 

Krúdy Gyula: A tiszaeszlári Solymosi Eszter. 3.
átd. kiad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2335-2 kötött: 2490 Ft 

Kundera, Milan: A regény mûvészete. Európa. 
ISBN: 963-07-7451-8 kötött: 1500 Ft 

L
Langenberg, Heinrich: A galatákhoz írt levél. A

feltétel nélküli kegyelem és az isteni igazsá-
gosság kérdése. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-46-9 fûzött: 600 Ft 

Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák
Mihály születésnapjára. Gondolat Kiadói
Kör. 
ISBN: 963-9500-44-5 fûzött: 2690 Ft 

Lindgren, Astrid: Kalle nyomozni kezd. Eg-
mont-Hungary. 
ISBN: 963-627-911-X kötött: 1499 Ft 

Livingston, Dan: CSS és DHTML webfejlesz-
tôknek. Betûtípusok méretezése és rétegek
elhelyezése stíluslapokkal. Kossuth/ Prenti-
ce-Hall. 
ISBN: 963-09-4475-8 fûzött: 3490 Ft 

Lombardo, Simonetta: Görögország. Gabo.
(A világ legszebb helyei) 
ISBN: 963-8009-32-2 kötött: 4990 Ft 

Lovas Dániel: Kecskemét és a kiskunsági
puszták. 2. jav. kiad. Kecskeméti Lapok. 
ISBN: 963-7813-48-9 kötött: 2000 Ft 

Lovász Róbertné: A fény [elektronikus dok.].
Interaktív multimédia. Mikrosuli. 
Mûanyag tokban: 5600 Ft 

Lovász Róbertné: Erdei iskola [elektronikus
dok.]. Környezeti nevelési program pedagó-
gusoknak – iskoláknak. Interaktív multimé-
dia. Mikrosuli. 
5600 Ft 

Lovász Róbertné: Kölcsönhatások [elektroni-
kus dok.]. Szöveg és képek. Mikrosuli. 
4480 Ft 

M
MacGregor, Kinley: Lángoló szenvedély. Ale-

xandra. 
ISBN: 963-368-487-0 fûzött: 499 Ft 

Magas vérnyomás gyermekkortól felnôttko-
rig. Kiváltó okok, kezelési lehetôségek, élet-
módbeli és étrendi tanácsok. Golden Book.
(Diétás szakácskönyvek) 
ISBN: 963-9275-40-9 fûzött: 1960 Ft 

Magyar nyelvi gyakorlókönyv. 3. kiad. Trezor. 
ISBN: 963-9088-82-X fûzött: 946 Ft 

Mansfield, Michael: Pokoli túra. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-32-X fûzött: 560 Ft 

Marrs, Jim: Titkos uralom. A Trilaterális Bizott-
ságot, a szabadkômûveseket és a nagy pira-
misokat összekötô rejtett történelmi szálak.
Magyar a Magyarért Alapítvány. (Kapu köny-
vek) 
ISBN: 963-210-465-X fûzött: 2400 Ft 

Mátray Gyula: Vadásztárcák és vadásztörté-
netek. DNM K. (Magyar vadászírók klasszi-
kusai 12.) 
ISBN: 963-9369-38-1 kötött: 2700 Ft 

Mayer Judit: Magyarosan magyarul! Lilium Au-
rum. 

ISBN: 80-8062-162-4 fûzött: 1600 Ft 

May, Karl: A kôvé vált imádság. Unikornis.
(Karl May összes mûvei 29.) 
ISBN: 963-427-460-9 kötött: 3300 Ft 

McGregor, Kinley: A kitaszított. [egy igazi ro-
mantikus történet]. Alexandra. 
ISBN: 963-368-540-0 fûzött: 499 Ft 

Mohay András: Újgörög – magyar kéziszótár.
Váltl. lny. Akad. K. 
ISBN: 963-05-4387-7 kötött: 6500 Ft 

Molnár László, B. – Sinkovics Gábor: Knézy.
Jó estét, jó szurkolást.... Budapest-Print. 
ISBN: 963-695-124-1 kötött: 2998 Ft 

Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön. 40. ki-
ad. Móra. 
ISBN: 963-11-7805-6 fûzött: 598 Ft 

Motlová, Milada: Ádám iskolába megy. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-934-4 kötött: 1990 Ft 

Mulvaney, Jay: Diana és Jackie. A hajadon, az
anya, a mítosz. JLX K. (Világsiker) 
ISBN: 963-305-191-6 kötött: 1950 Ft 

N
Nagy György: Angol – magyar idiómaszótár.

Angol és amerikai szókapcsolatok. 2. átd. ki-
ad. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7881-6 fûzött: 4500 Ft 

Nagy István, P.: Olvasólámpa. Tárcák, kritikák.
Új Színházért Alapítvány. (Esô könyvek 2.) 
ISBN: 963-210-487-0 fûzött: 950 Ft 

Nagy Mariann: A magyar mezôgazdaság regi-
onális szerkezete a 20. század elején. Gon-
dolat: Osiris: BIP. (Doktori mestermunkák) 
ISBN: 963-9500-39-9 fûzött: 1690 Ft 

Nemere Ilona: Magyar mondák. Ménróttól –
Bánk bánig. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-35-4 fûzött: 520 Ft 

Nemere István: A XX. század titkai. Puedlo. 
ISBN: 963-9477-22-2 fûzött: 560 Ft 

Nem kímélték életüket. Képek az evangélium
terjesztésérôl. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-47-7 fûzött: 750 Ft 

Nerurkar, Richard: Maratoni futás mindenki-
nek. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-57-3 fûzött: 1398 Ft 

Neubacher-Fesser, Monika: Papírlámpások.
[eredeti méretû szabásmintákkal]. Novum.
(Egyszerû és nagyszerû) 
ISBN: 963-8060-97-2 fûzött: 690 Ft 

Nietzsche, Friedrich: A tragédia születése
avagy Görögség és pesszimizmus. 2. kiad.
Magvetô. 
ISBN: 963-14-2341-7 kötött: 1990 Ft 

Nosov, Nikolaj Nikolaevic: Az mind semmi!
Móra. (Zsiráf könyvek) 
ISBN: 963-11-7823-4 kötött: 980 Ft 

O
Ohnsorge-Szabó László: Ökológiai gazdaság-

tan és monetarizmus. L'Harmattan. (Környe-
zet és társadalom: XXI. századi forgatóköny-
vek) 
ISBN: 963-9457-41-8 fûzött: 3200 Ft 

Ortutay András: Jó, ha a dolgokat írásba fog-
laljuk. Tanulmányok Komárom-Esztergom
megye múltjáról. Kernstok K. Mûv. Alapít-
vány. (Castrum könyvek 9.) 
ISBN: 963-210-866-3 fûzött: 2094 Ft 

P
Péan, Michael – Hillenbrand, Mike: Kompakt

útiszótár: francia. [legfontosabb szavakkal
és kifejezésekkel]. Maxim Kvk. 
ISBN: 963-9489-08-5 fûzött: 1280 Ft 

Pusztuló világunk [elektronikus dok.]. Multi-
médiás oktatóprogram. Interaktív multimé-
dia. Mikrosuli. 
4480 Ft 

R
Radnai Gáborné: A kalóz asszonya. 3. kiad.

Radnai. 
ISBN: 963-210-462-5 fûzött: 600 Ft 

Radnai Gáborné: Embólia. 3. kiad. Radnai. 
ISBN: 963-210-463-3 fûzött: 600 Ft 

Ráth-Végh István: Csalók, tolvajok, kurtizá-
nok. Elektra. 
ISBN: 963-9391-63-8 kötött: 1980 Ft 

Reinhart Erzsébet: Útiszótár: magyar – román,
román – magyar. Akad. K. 
ISBN: 963-05-8063-2 (hibás ISBN 963-05-7882-4) fûzött:
1990 Ft 

Réti G. Péter: A sas tollai. Három dráma.
[Szerzô]. 
ISBN: 963-430-311-0 fûzött: 1500 Ft 

Roberts, Nora: Tündérvarázs. Harlequin. (A
New York Times sikerszerzôje) 



ISBN: 963-537-175-6 fûzött: 995 Ft 

Romhányi József: Doktor Bubó. 4. kiad. Móra. 
ISBN: 963-11-7821-8 kötött: 1590 Ft 

Rónay Jácint – Münsterberg, Hugo – Lewin,
Kurt: Nemzetkarakterológiák. Rónay Jácint,
Hugo Münsterberg és Kurt Lewin írásai.
Váltl. utánny. Osiris. (Osiris könyvtár. A szo-
ciálpszichológia klasszikusai) 
ISBN: 963-389-047-0 fûzött: 2180 Ft 

Royová, Kristina: Az újra megtalált Paradi-
csom. Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-49-3 fûzött: 750 Ft 

S
Saint-Exupéry, Antoine de: Citadella. Lazi. 

ISBN: 963-9416-20-7 kötött: 2800 Ft 

Sasson, Jean: Királyi sivatag. [Újabb fejezetek
Szultána hercegnô életébôl]. Gabo. 
ISBN: 963-9237-05-1 fûzött: 1190 Ft 

Saunders, John: A maradék Isten házáért.
Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-37-X fûzött: 750 Ft

Semprun, Jorge: A nagy utazás. Európa. (Eu-
rópa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-6969-7 fûzött: 580 Ft 

Semprun, Jorge: A nagy utazás. Európa. (Eu-
rópa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7414-3 fûzött: 680 Ft 

Sepsi László: Holt istenek kora. Regény. Új
Színházért Alapítvány. (Esô könyvek 1.) 
ISBN: 963-210-486-2 fûzött: 900 Ft 

Simó Endre: Világom, virágom. Bába. 
ISBN: 963-9511-30-7 fûzött: 1260 Ft 

Sipos Gyöngyvér – Kész Barnabás: A történe-
lem csodái. Graph-Art. 
ISBN: 963-9325-26-0 kötött: 1780 Ft 

Somogy, Tolna, Baranya, Balaton, Budapest
képei és információk [elektronikus dok.].
160 település, 5000 fotó. Szöveg és képek.
Pálya 99 Internet Magazin. 
ISBN: 963-210-309-2 Mûanyag tokban: 2000 Ft 

South, Valerie: Migrén. Hajja. (Hajja egészség-
ügyi könyvtár) 
ISBN: 963-9329-73-8 fûzött: 1995 Ft 

Spiesberger, Karl: Álommaszkok. Az álom
mélypszichológiai és okkult értelme. Hermit. 
ISBN: 963-9231-48-7 fûzött: 1600 Ft 

Steel, Danielle: Saigon. 3. kiad. Maecenas. 
ISBN: 963-203-088-5 fûzött: 620 Ft 

Steel, Danielle: Zoya. 3. kiad. Maecenas Kv. 
ISBN: 963-203-086-9 fûzött: 620 Ft 

Steiner, Rudolf: A Márk-evangélium. 10 elô-
adás: Basel, 1912. szeptember 15.-24. Ge-

nius [!M. Antropozófiai Társ.]. 
ISBN: 963-210-599-0 fûzött: 1690 Ft 

Sulilexikon: ki kicsoda? Aquila. 
ISBN: 963-679-212-7 fûzött: 1100 Ft 

Sulilexikon: történelem. Aquila. 
ISBN: 963-679-213-5 fûzött: 1100 Ft 

Sz
Szabó János: Futballhuliganizmus. Lehetsé-

ges-e erôszakellenes társadalompolitika?
PolgART. 
ISBN: 963-9306-56-8 fûzött: 3500 Ft 

Szabó Lôrinc: Szabó Lôrinc összes versei. 1.
Jav. kiad. Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-556-1 kötött: 6500 Ft

Szabó Lôrinc: Szabó Lôrinc összes versei. 2.
Jav. kiad. Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-557-X kötött: 

Szabó Magda: A pillanat. Creusais. Európa. 
ISBN: 963-07-7452-6 kötött: 1900 Ft 

Székely György: Lángözön. Shakespeare ko-
ra és kortársai. Európa. 
ISBN: 963-07-7285-X kötött: 2900 Ft 

Szepes Mária: A mindennapi élet mágiája.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-701-1 fûzött: 1590 Ft 

Szepes Mária: Pöttyös Panni: eleven képes-
könyv. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-682-1 kötött: 1990 Ft 

Szerb Antal: A világirodalom története. 13. ki-
ad. Magvetô. 
ISBN: 963-14-2239-9 kötött: 3490 Ft 

Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. 13. ki-
ad. Magvetô. 
kötött: 2490 Ft 

Szeredi István – Juszt Róbert: Réunion, a ta-
lálkozás szigete. Merhávia. 
ISBN: 963-9172-45-6 fûzött: 2600 Ft 

Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés – szöveg-
elemzés – szövegalkotás. Szövegtani gya-
korlatok. Jav. kiad. Osiris. 
ISBN: 963-389-483-2 fûzött: 2480 Ft 

Szilágyi Péter: Jogi alaptan. 2. átd. kiad. Osi-
ris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-534-0 kötött: 3480 Ft 

Szônyi Ottó: Régi magyar templomok. Black &
White K. 
ISBN: 963-9544-00-0 kötött: 4180 Ft 

T
Tálné Molnár Erika: A közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló törvény a gyakorlatban. Miner-

va Nova. (Jurotéka 10.) 
ISBN: 963-9492-17-5 fûzött: 4760 Ft 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Váltl. után-
ny. Ciceró. 
ISBN: 963-539-325-3 fûzött: 790 Ft 

Tárkány Szücs Ernô: Magyar jogi népszoká-
sok. 2. bôv. kiad. Akad. K. 
ISBN: 963-05-8058-6 kötött: 2900 Ft 

Thomas, W. Ian: Krisztus megtartó élete.
Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9434-36-1 fûzött: 750 Ft 

Titkok és rejtélyek. (7.) 
ISBN: 963-9269-33-6 kötött: 1040 Ft 

Tobler Tibor, C.: Magyar pszicho: beavatás...:
[VIII. parancsolat: ne lopj!]. Masszi. 
ISBN: 963-9454-37-0 fûzött: 1290 Ft 

Tolstoj, Lev Nikolaevic: Ivan Iljics halála. Elbe-
szélések. Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7422-4 fûzött: 750 Ft 

Tolstoj, Lev Nikolaevic: Ivan Iljics halála. Euró-
pa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7067-9 fûzött: 700 Ft 

Tordon Ákos: Az én elsô tanítóm. 12+12 mese
és régi történet. Masszi. 
ISBN: 963-9454-32-X kötött: 1590 Ft 

Töröcsik Mária: Fogyasztói magatartás tren-
dek. Új fogyasztói csoportok. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-721-3 kötött: 4480 Ft 

Tóth Erika Katalin: A halfôzés mûvészete. "A
Vitalon Etalon" BT. 
ISBN: 963-202-667-5 kötött: 3100 Ft 

Tóth Erika Katalin: Ünnepi ételeink. Számos
kitûnô kipróbált recept, borral készülô le-
vesek, hal- és rákételek, hideg és meleg
mártások, vadpecsenyék, vad- és szelíd
szárnyas, marhasültek, borjú- és disznó-
húsból készült ételek, ürühús és bárány-
hús fogások, saláták, gyümölcssaláták,
édes tészták elkészítésére: borral készült
ételek a szakácsmûvészetben. "A Vitalon
Etalon" BT. 
ISBN: 963-202-666-7 kötött: 3100 Ft 

Truscott, Peter: Kurszk. [Oroszország elve-
szett büszkesége]. Szukits. 
ISBN: 963-9441-39-2 kötött: 2590 Ft 

Tudod-e a választ?: Európa. 180 kérdés és fe-
lelet. 4. váltl. kiad., Tessloff és Babilon. (Mi
micsoda) 
ISBN: 963-9182-50-8 fûzött: 850 Ft 

Tudomány és mûvészet között. A modern tör-
ténelemelmélet problémái. L'Harmattan: Ate-
lier. (Atelier füzetek 5.) 
ISBN: 963-9457-40-X fûzött: 2500 Ft 

Tudomány megértô módban. Hermeneutika
és tudományfilozófia. L'Harmattan. (A filozó-
fia útjai) 
ISBN: 963-9457-24-8 fûzött: 2350 Ft 

U
Urbán Vilmos: Hazám és szerelmem. Bába. 

ISBN: 963-9511-29-3 fûzött: 1027 Ft 

V
Vadász György: Vadász György. Kijárat. 

ISBN: 963-9529-05-2 fûzött: 4500 Ft 

Varga Gabriella: Gyakorlati jóga. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-171-3 fûzött: 1300 Ft 

Veresegyházi Béla: Történelmi adattár érettsé-
gizôknek – felvételizôknek. Saxum. 
ISBN: 963-9308-57-9 kötött: 1950 Ft 

Veress Pál: Veress Pál, 1920–1999. M. Képek/
Körmendi Galéria. (Körmendi Galéria soro-
zat 18.) 
ISBN: 963-206-498-4 kötött: 6800 Ft 

Voltaire: Candide vagy Az optimizmus. Európa.
(Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7280-9 fûzött: 500 Ft 

Voltaire: Candide vagy Az optimizmus. Európa.
(Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7424-0 fûzött: 580 Ft 

Vörösváczki Józsefné: Kalandozások a termé-
szetben [elektronikus dok.]. 2. r. Mikrosuli. 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

Vösváczki Józsefné: Kalandozások a termé-
szetben [elektronikus dok.]. 1. r. Mikrosuli. 
Mûanyag tokban: 4990 Ft 

W
Wass Albert: Elvész a nyom. Regény. 2. kiad.

Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert életmûve
23.) 
ISBN: 963-9472-42-5 kötött: 2100 Ft 

Williams, John Tyerman: Micimackó és a pszi-
chológusok. Szukits. (Meglepetés könyvek) 
ISBN: 963-9441-77-5 kötött: 1690 Ft 

Wilson, Roberta: Aromaterápia haladóknak a
szépségért és az egészségért. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-697-X kötött: 2590 Ft 

Zs
Zsuffa Zoltánné: Gyakorlati magyar nyelvtan.

Akkord: Panem. 
ISBN: 963-545-170-9 fûzött: 990 Ft 
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Az ÖKOTÁJ Kiadó újdonságai
Zelnik József: A zöld ember

ÖKO–TÁJ–BREVIÁRIUM

Születésnapi válogatás az Ökotáj
címû ökológiai, ökofilozófiai

folyóirat 10. évfordulójára.
A kötet CD melléklete a lapban

eddig megjelent valamennyi írást
tartalmazza.

A könyv ára: 960 Ft

Zelnik József–Kiss Tibor:
Testámen
Leonardo evangéliuma

Leonardo és Mefiszto párbeszédei
testrôl, halálról, feltámadásról álmokban
elbeszélve.
A társszerzô Kiss Tibor anatómiai rajzai,
a szöveg ihletôi illusztrálják az igen szép
kiállítású kötetet.
A könyv ára: 1500 Ft

A könyvek bemutatója 2003. szeptember 26-án 17 órakor lesz
a Napkapu Könyvesboltban (Pesti Vigadó).

A kiadványok megrendelhetôk illetve megvásárolhatók
az Ökotáj Kiadónál: 1035 Budapest, Miklós tér 1., 

Tel.: 250-0424/26 mellék. Fax: 368-8002. E-mail: okotaj@kia.hu
Kaphatók még az Írók Boltjában, a Budapesti Teleki Tékában,

a Litea, a Napkapu, az Osiris és a Pont Könyvesboltban.

A Tessloff és Babilon Kiadó újdonságai
PILLANTÁS A MÚLTBA

Új sorozat!!
Gazdagon illusztrált exkluzív kivitelû könyvek, 4 átlátszó színes
fóliával – 8–16 éveseknek ajánljuk

Fogy. ár: 2688 Ft

Az emberek a múltban ugyanúgy átkeltek a folyókon, hajóztak
a tengereken, földet mûveltek és utakat, házakat építettek, há-
borúztak és békét kötöttek, mint mi – életük mégis sok titkot
és izgalmat tartogat a mai ember számára. Vajon milyenek vol-
tak a lakásaik és hogyan öltözködtek? Mit jelentett rabszolgá-
nak lenni? Kik taníthatták a gyerekeket? Ha kihajtjuk a színes
fóliákat, a szó szoros értelmében megnyílnak elôttünk az addig
rejtett látnivalók.

Az új kiadványok megrendelhetôk a Tessloff és Babilon Kiadó
címén: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. IV.emelet.
Telefon: 322-3871, fax: 322-6023
http://www.tessloff-babilon.hu
E-mail: kiado@tessloff-babilon.hu

A Helikon Kiadó ajánlja

Stjepan
Mesić:

Jugoszlávia
nincs többé!

Hiteles
dokumentumok
– személyes
emlékek
A horvát
köztársasági
elnök könyve
Jugoszlávia
szétesésérôl

3900 Ft

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.



A LÉLEK-KONTROLL
sorozatban megjelent
köteteket

Eric Berne: EMBERI JÁTSZMÁK
Eric Berne: SORSKÖNYV
Susan Forward:
MÉRGEZÔ SZÜLÔK
Erich Fromm:
A ROMBOLÁS ANATÓMIÁJA
Erich Fromm:
A SZERETET MÛVÉSZETE
Daniel Goleman:
ÉRZELMI INTELLIGENCIA
Jonas-Nissenson:
ANYÁK ÉS LÁNYAIK
Dalma Heyn: A VÁGY CSENDJE – új
Fritz Riemann: A SZORONGÁS ALAPFORMÁI
Fritz Riemann: AZ ÖREGEDÉS MÛVÉSZETE
Vallejo-Nagera: SZEMTÔL SZEMBEN A DEPRESSZIÓVAL   
Judith Viorst: SZÜKSÉGES VESZTESÉGEINK
és
Desmond Morris: BENSÔSÉGES KÖTELÉKEK
Valami sajátságos történik, amikor két ember testi kapcsolatot létesít. A könyv
az ilyen érintkezésekrôl szól, lett légyen az kézfogás vagy közösülés, hátba verés
vagy nyakleves, manikûr vagy sebészi beavatkozás.
ISBN 963 9365 18 1, kb. 2300 Ft, megjelenik a III. negyedévben

A  HÁTTÉR Kiadó ajánl ja

A Helikon Kiadó ajánlja

Újra kapható

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.

Márai Sándor:
Kassai ôrjárat

1300 Ft

Márai Sándor:
Csutora

1500 Ft

Megrendelhetôk a Háttér kiadónál
(Budapest 1134, Váci út 19. tel/fax: 320-8230, 329-7293, üzenetrögzítô/fax: 221-6239,

e-mail: hatterkiado@axelero.hu, honlap: www.hatterkiado.hu) vagy (csak a Herman: Trauma és gyógyulás c. könyv)
a NANE Egyesületnél (Cím: 1447 Budapest, Pf. 502., e-mail: info@nane.hu)

HAMAROSAN
MEGJELENIK!!!
Judith Lewis Herman
TRAUMA ÉS GYÓGYULÁS
Az erôszak hatása
– a családon belüli
bántalmazástól
a politikai terrorig
A Tûz-hely sorozat
elsô kötete

ISBN 963 9328 19X.
A NaNe Egyesülettel
közös kiadás
Ára: kb. 2500 Ft

A neves amerikai pszichiáter könyvében a
háborúk, a holokauszt, a politikai bebörtönzések,
a nemi erôszak és a családon belüli erôszak
áldozatainak közös tapasztalatait összegzi. Az
olvasó megértheti a családi és a közszférában
történô erôszak hatásait, az áldozatok tüneteit és
azt, hogy miként lehet magunk mögött hagyni a
trauma okozta káros személyiségváltozásokat. A
könyv alapvetô értelmezést nyújt az elmúlt száz
év magyar történelméhez, valamint az egyes trau-
matúlélôk megértéséhez és gyógyulásához is. 



Korlátozott számban ismét kapható!

Osvát Ernô
Az elégedetlenség könyvébôl
Összegyûjtött írások

302 oldal, kötve 1200 Ft

Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
A megrendeléseket postán, utánvéttel teljesítjük,
a postaköltséget felszámítjuk.

Oxford University Press
Soars: New Headway Intermediate Student’s Book New Edition 3618 Ft
New Headway Intermediate – angol–magyar szójegyzék 379 Ft
Oxford Concise Medical Dictionary 6e New Edition 4333 Ft

Grimm Könyvkiado És Ker
Emericzy-Olaszy–Zimányi: Minden helyzetben otthonosan
(új átdolgozott kiadás) 2200 Ft
Fábián–Danilo: Olasz–magyar kifejezések és szólások szótára 2800 Ft
Pálfy Miklós: Francia–magyar kéziszótár
4. átdolgozott kiadás-színes címszavakkal 6800 Ft

Strucc Kft.
Idézetek, Aforizmák (francia eredetiben-magyarázatokkal) 850 Ft

Angol nyelvû irodalom
Bryson,Brill: A Short History of Nearly Everything 7885 Ft
Bushnell,Candace: Trading Up 3154 Ft
Puzo,Mario: The Family 2230 Ft
Welsh,Irvine: Porno 2095 Ft

A Librotrade Kft által forgalmazott könyvek megvehetôk:

Librotrade Kft.
1173 Budapest Pesti út 237.
Telefon: 254-0-254 Fax: 257-74-72
E: books@librotrade.hu

Melódia Könyvesbolt
1052 Budapest, Semmelweis u. 1–3.
Telefon/fax: 317-66-28

A  L i b r o t r a d e  K f t .  a j á n l j a

KEZDJE A SZAK KIADÓ SEGÍTSÉGÉVEL A TANÉVET!

Alkalmazott informatika sorozat

Bányász Gábor – Levendovszky Tihamér: 
LINUX programozás  
360 oldal + CD melléklet
Ára: 5600 Ft áfával
Egyetemistáknak és fejlesztôknek

Kis Balázs:
Windows XP
haladókönyv

Kb. 600 oldal
Ára:

kb. 5900 Ft áfával
Várható megjelenés:
szeptember 20 körül

Képzett
felhasználóknak

Elôkészületben:
● Kishálózatok otthon és az irodában

Microsoft® Windows® XP alatt lépésrôl lépésre
● Kuntner Gábor: Böngészés, csevegés, levelezés

– Internet Explorer és Microsoft Outlook

Figyelje folyamatosan weblapunkat!

Szak Kiadó Kft. ● 2060 Bicske, Diófa u. 3. 

Telefon: 06 22 350-209 (fax is) 06-22-565-310

info@szak.hu ● www.szak.hu




