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A Könyvhét és a lottó ötös
■ Várjuk a csodát. Várjuk mindannyian.
Már nem is tudnám megmondani, hány
hete kezdôdött, de már megint tombol a
lottóláz. A négymilliárd forintot is meghaladta a telitalálat esetén elérhetô nyeremény
összege, azt olvastam napilapokban, hogy a
szomszédos országokban beindult a hazánkba irányuló lottóturizmus, buszokkal
érkeznek a határ menti lottózókba a reménykedô fogadók.
Várjuk a csodát, a csodavárás amúgy sem
idegen tôlünk. Önmagukat végletesen racionális gondolkodásúnak tekintô emberekben is megtalálható tapasztalataim szerint
az az aprócska bizonytalanság, hogy „hátha
mégis”. Hátha mégis vannak csodák, és az,
amit ezer oldalról körüljártunk, átgondoltunk, valami csoda folytán mégsem úgy történik, ahogy feltételezzük.
A Könyvhét október 2-án megjelent 19.
számában tettük közzé kérdôívünket, olvasóinkat arra kérve, illô tisztelettel, hogy válaszoljanak kérdéseinkre. Kérésünk meghallgatásra talált, számosan visszaküldték kitöltve a kérdôívet. Itt most megköszönöm minden olvasónknak, aki válaszolt kérdéseinkre,
hogy megtisztelt minket bizalmával és válaszaival segítette munkánkat.
Várjuk a csodát. Mindannyian várjuk.
Egyénenként ez nem feltétlenül nyilvánvaló, racionális korunkban önmagunk elôl is
elbújtatjuk valahova tudatunk távoli, rejtett
zugába, hogy csodára várunk, hogy nagyon
nagy szükségünk lenne arra: keserû tapasztalatainkra – „csodák nincsenek” – cáfoljon
rá a valóság.
Kérdéseink között ama kérdôíven természetesen nem szerepelt olyan kérdés: hisze olvasónk a csodákban, így aztán sose
fogjuk megtudni, hogy X., Y., Z. olvasónknak személyesen mi is a véleménye errôl a
kérdésrôl.
A visszaküldött kérdôívek elsô olvasása
után azonban én már tudom: mindannyian
várjuk a csodát. A válaszok összességébôl kiderül: külön-külön nem vagyunk csodavárók, azonban együtt várjuk a csodát. Olvasóink azt várják: a Könyvhét legyen nagyobb terjedelmû, teljes egészében színes,
ne tartalmazzon hirdetéseket, és ne emelkedjen az ára.
Ha a Könyvhét nyeri meg a négymilliárd
forintos lottó fônyereményt, akkor – ígérem
– ez így lesz.
Most be is fejezem, mert sietek a lottózóba.
Kiss József
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Az ifjú Lin-csi
vándorévei 34.
Közreadja: Sári László
69.
■ Az ifjú Lin-csi egy nap azon tûnôdött, vajon mi szab az ember gondolatainak irányt. Minek engedelmeskedik
a tanítvány? Mesterének szellemét követi? Hite, józan esze vezeti? Ellentmondhat-e bármelyiknek is, járhat-e a
maga útján?
– Ajaj! Ajaj! Nem könnyû itt az eligazodás. Bizony, úgy kell vizsgálnia a
mesternek is az arcok minden vonását,
mint a felnyitott könyv írásjegyeit. De
jobb, ha ezután sem kap tanácsot a tanítvány. Vezesse a mester, a hit a jámbor ostobát, az elme pedig csalja meg
azt, aki okosnak véli magát. A bölcs
mindig köztes utakon jár. Ám még ott
sem biztos, hogy elkerüli a szellem
minden csapdáját. S hol van akkor még
a szívek szeszélyes lakója, az érzés? –
tette fel magának Lin-csi az újabb kérdést, egy kisváros hajnali utcáin lépkedve hazafelé. – Pedig valami mégiscsak megadja végül a gondolat formáját – sóhajtotta még hozzá. Kissé borzongott a sokféle bizonytalanságtól,
véletlentôl, mely munkása lehet a szellem épületének.
– Egy híres írástudót, akit józan lelkû
konfuciánusként tiszteltek mindenfelé,
meghívott egyszer magához egy buddhista apát – jutott eszébe akkor egy derûs történet. – Gyere el, ott lesz nálam
egy tao barát is, majd jól elbeszélgetünk hárman – mondta az apát. – Jól
van, elmegyek – fogadta el a meghívást
habozás nélkül az írástudó, de azonnal
hozzátette: – Elmegyek, ha jó borral
kínálsz. Ha nincs jó borod, nem érdekelsz. – Meglepôdött ezen az apát, bár
tudta jól, hogy a költô, noha Konfuciusz józan lelkû híve, elég gyakran kóstolgatja a bort. – Na, jól van. Lesz jó
borom, csak gyere! Ihatsz, amennyit
akarsz – mondta mégis, pedig hát a
buddhisták sem nagyon helyeslik az
italozást. – Egy konfuciánus csak tudja, mit beszél! Ismeri a mértéket, miért
ne tegyem hát elé a kancsót? – magyarázta magának elhatározását, ezzel
megegyeztek.
Egy szép nyári este aztán valóban leültek hármasban az apát kertjében. A
konfuciánus, a buddhista meg a tao ba-

rát. A három öreg csendesen, okosan
beszélgetett a világ sokféle dolgáról,
leginkább filozófiáról. A költô eközben boldogan emelgette a poharát. De
nem volt a viselkedésében semmi kivetni való, nem szólalt meg helytelenül egyetlenegyszer sem. Viszont egyre
jobb kedve lett. A másik kettô hamarosan meg is irigyelte tôle a jókedvét, jól
forgó, olajozott nyelvét.

rá. A konfuciánus vallásban és gyakorlójában bízva a buddhista meg a tao
barát is erôsen pirosló fülûre, csillogó
szemûre itta magát. Nem is történt attól fogva egész este más, csak nevetgéltek mind a hárman. Akárki akármit
mondott, kitört rajtuk a nevetés, mint
a kamasz gyerekeken. Nem is emlékeztettek bölcs tudósokra, gyorsan elfelejtették a filozófiát.

■ Örömmel tudatjuk olvasóinkkal,
hogy megjelent a német nyelvû
fordítása a Reggeli beszélgetések Lincsi apát kolostorában c. kötetnek,
mely magyar nyelven Sári László
közreadásában a Magyar Könyvklub
könyvsikere volt néhány éve. Német
nyelvre két kiváló fordító, Dénes
Dembitz és Ute Surányi ültette át a
BACOPA

Verlag

gondozásában

megjelent „Beszélgetések…”-et. A
mû cseh nyelvû fordítása is elkészült,
kiadás elôtt áll.
– Ha ez a költô valóban konfuciánus,
akkor közöttünk ô a legavatottabb értôje a mértéktartásnak. Miért ne követhetnénk bármiben is egy mértéktartó
cimboránk példáját? Mi baj származhatna abból? Legfeljebb mi is pont
olyan szellemesen okoskodunk majd,
mint ô – töprengtek a barátok, aztán
összenézve hirtelen úgy döntöttek,
hogy arra az estére megszegik fogadalmukat. Máris töltögetni kezdtek maguknak ôk is a kancsóból. Amikor a
költô észrevette, hogy a barátok is
szorgalmasan poharaznak, figyelmeztette ôket, hogy ô jobban bírja a bort,
mint a legtöbb ember, mert gyakorlott
italozó. Ne kövessék hát, nála más a
mérték. De a barátok nem hallgattak
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Amikor az apát hajnaltájt elkísérte
egy darabon a vendégeit, a környezô
utcák lakói mind hangos hahotázásukra ébredtek. Aki pedig még az ablakán
is kinézett, azt is láthatta, hogyan ölelkezik össze minduntalan a három nevetgélô öreg, újra és újra megpecsételve ezzel barátságukat. A három nevetô
öregember így lett jelképévé az Ég
alatt a három vallás barátságának is.
És így lett aznap e történet Lin-csi
szemében jelképévé a köztes utak rejtelmeinek. A véletleneknek, melyeknek
munkálkodása ilyen erôsen formálhatja a szellem épületeit.
A komor utcák fölött, a hajnali Égen,
akkor is, most is együtt volt jelen a
Fény és a Sötét.

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

Régi írások új olvasóknak
Szakonyi Károly életmûsorozata
a Stádium Kiadónál

A Stádium Kiadó
megkezdte Szakonyi
Károly életmûsorozatának kiadását. Az elsô két kötet máris napvilágot látott, egyelôre
a 60-as, 70-es években
írt novellák és kisregények. A sorozat tartalmáról és jövôjérôl beszélgetünk az íróval.
■ Abban a szerencsében van részem, hogy a Stádium Kiadó vállalta eddigi munkáim sorozatban
való újrakiadását, és az ôszi
könyvvásárra már az elsô két kötet az olvasók kezébe kerülhet. A
szerkesztés munkáját Kárpáti Kamil végzi, aminek azért is nagyon
örülök, mert ô szinte az elsô
idôktôl kezdve ismeri írásaimat, s
mindig is kritikus szemmel figyelte mûködésemet. 1957-ben ismerkedtünk meg az akkori szakszervezetek Egressy Gáborról elnevezett klubjában. Ott volt
könyvtáros. Szobájában, a lichthofra nézô ablaknál, kis asztalkán
állt egy öreg Remington írógép,
azon pötyögtem le elsô novelláimat, melyeket ô szerkesztôi éleslátásával véleményezett, így lett
mindmáig értôje, ismerôje írásaimnak. Emlékezett egyik elsô írásomra, az Ezüsthasú halakra, és
most, hogy a korai novelláim kö-
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tetbe szerkesztésén dolgoztunk,
ezt a címet adtuk a sorozat elsô
kötetének. Örülök, hogy az ô kiadója kelti új életre régi írásaimat,
mert Kárpáti Kamil nem csak jó
érzékkel javasolta a mûvek sorát,
de a Stádium igen színvonalas
könyveket bocsájt ki mind tartalomban, mind küllemben. A
múlt évi könyvhétre náluk jelent
meg a Pál apostol szigetei címû
novellafüzérem, ugyancsak figyelmet keltôen szép kiadásban.
– Az Ezüsthasú halak ezek szerint meghatározó sikerû volt a pálya kezdetén?
– Azt mondhatnám, igen. Az
Élet és Irodalomban jelent meg,
s felfigyeltek rá. Háborús élményt dolgoztam fel benne, a témából egészen fiatalon regényt
szándékoztam írni. Kamasz voltam a háború utolsó évében,
Nagycenken éltünk, és ’44 ôsze
meg ’45 tavasza között sok szörnyûséget láthattam. A közelünkben volt egy már nem mûködô
cukorgyár, koncentrációs tábort
rendeztek be az udvarán. A barakkokban deportált zsidókat ôriztek, kihajtották ôket sáncmunkára, s mivel minket is dolgoztattak
a németek, egymás közelében ástuk a tankcsapdákat. Amikor ’45
nagyhetében közeledett a front,
a németek és a nyilasok nagypénteken szörnyû irtást végeztek közöttük, akiket nem tudtak tovább hajtani Ausztria felé, azokat
kizavarták egy nagy, répamosó
gödör szélére, és belegéppuskázták. Vagy kétszáznegyven embert. Az utolsókkal földet hányattak az áldozatokra, majd
azokkal is végeztek. A barakkokat felgyújtották, sokan bennük
égtek. Késôbb ezeket a tetemeket
nekünk kellett közös sírba temetni. Ilyen élmények, meg a menekültek százai ragadtak meg az
emlékezetemben. És az is, hogy a
háború utáni nyáron a gyerekek
kézigránátokat találtak a mezôn,
a gyári tóba dobálva, a robbanások felszínre lökték a döglött ha-

lakat, ezüstös hasuk csillogott a
májusi napban. Mondom, mindezt regényben akartam megírni,
de aztán novellává lett, novellává
sûrûsödött.
– A második kötet a Céllövölde.
– Négy kisregény van benne: az
Emberi üdvözlet, a Francia tanya,
a Porcelán baba, a Szívek zárkái
és néhány elbeszélés. Idôrendben
nagyjából ezek is a hatvanas, hetvenes évek termékei.
– A Porcelán baba például mikor
íródott?
– A hatvanas évek végén. Szigligetre jártam írni, az Alkotóházba.
Munka után nagyokat sétáltam a
szôlôk között. Egyszer megláttam egy öreg házat, s nagyon
megragadott a csöndjével, lakatlanságával, romantikus környezetével. Szeretem az ilyen házakat,
meglódítják a fantáziámat, elképzelem, kik élhettek benne. Ezt is
kezdtem benépesíteni gondolatban. Akkoriban mesélte egyik színész barátom, hogy volt egy bolondos nagynénje, akit gyerekkorában kilesett, miközben az a
nagy magányában egy játék babát
szoptatott. Eszembe jutott ez, annál az öreg szôlôhegyi háznál. És
megszületett a történet, benne Johanna, aki szerencsétlen sorsa végén egy porcelánbabát tart szeretett gyermekének.
Akár ez az elbeszélés, akár például az Emberi üdvözlet, a szeretetvágy körüli kérdéssel foglalkozik. A viszonzatlan vagy viszonzást nem is váró szeretet motiválja ezeket az írásokat. Az egyikben
egy tragikus sorsú nô, a másikban
egy szerencsétlen férfi sorsát írtam meg. Botos, a fôhôs, a lelencben nevelkedett fiatalember, azzal a tudattal vonul be katonának, hogy ott majd egy nagy családra talál, ehelyett a gúnyolódások célpontja lesz, szeretet helyett
bántásokat kell elviselnie, és amikor erre maga is hasonlóképpen
reagál, élete tragédiába fordul.
– Ez is valamilyen valóságos élménybôl született?
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– Igen, katonakori élményeim
egyike. Ismertem ezt a fiatalembert, együtt szolgáltunk. Természetesen alakját, sorsát átformáltam, de lényegében nem sok öröme volt sem az életben, sem a katonaságban. A szeretetre mindenkinek szüksége van, s ha nem
kapja meg, könnyen torzulhat a
jelleme. Mindig is érdekeltek ez
ilyen konfliktusok. Sok írásomban megtalálható ez a probléma.
A Céllövölde, a címadó novella
filozofikus tartalma szerint az
ember nehezen találja meg élethivatását, célját, s ha megtalálta,
boldog lehet, de vajon mivé lesz
a megelégedettség, a boldogság?
Örökké tart-e?
– Hány kötetre tervezi a kiadó a
sorozatot?
– Egyelôre tíz kötetre. Természetesen sok függ attól, hogy lesze rá kellô támogatás. Pillanatnyilag van rá ígéret, hogy a terv anyagi hátterét biztosítsák a különbözô alapítványok, illetve a minisztérium. Elképzelhetô, hogy a tíz
kötet nem lesz elég. Majd meglátjuk. Hiszen ott vannak a drámák,
a hangjátékok, az esszék, tárcák…
– Most hát örüljünk az indulásnak, az elsô két kötetnek. Nagyon
szép kivitelben készültek, és a formátum is mutatós.
– A/5-ös formátumú, keménytáblás, levegôs tükrû kötetek. A borítón Eigel István Tizenkét hónap
címû kollázsa látható. Minden kötetnek ugyanez a díszítése, A terjedelem 350 oldal, így jól kézbe vehetôek a könyvek. Hátul mindig
egy korabeli fényképem látható,
vagyis idô telvén a portré lassan
majd a mai arcomat mutatja.
Nincs fülszöveg, egy külön nyomtatott ismertetôrôl tájékozódhat a
kötetek tartalmáról az olvasó.
– Kinek, kiknek ajánlja a kiadó illetve az író a sorozatot?
– Mindazoknak, akik valaha
már olvasták ezeket az írásokat,
megszerették ôket, de már régen
nem találkozhattak velük. És
azoknak, akik majd most ismerkednek meg velük, hallottak rólam, de még csak keveset olvastak
tôlem, hiszen ezek a novellák,
kisregények már sok éve nem jelentek meg újra. Remélem, hogy
a sorozat érdeklôdést vált ki a mai
közönség körében, és felkerül a
családi könyvespolcokra.
D. Sz.
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Felsôoktatási tankönyvés szakkönyvvásár 2003
■ A Felsôoktatási Tankönyv- és
Szakkönyvkiállítás és Vásár idén
immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen 2003. november 19–
20-án. A rendezvény célja, hogy a
felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadásban és -vásárlásban
érdekelteknek lehetôséget biztosítson a személyes találkozásra és
kölcsönös tájékozódásra.
Dr. Borbély Gábor, az Oktatási
Minisztérium Felsôoktatási Tudományos Ügyek és Pályázatok
Fôosztálya fôosztályvezetôje jelentôs újdonságnak nevezte, hogy
az idei Vásár egynapos konferenciával bôvül, a felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadás és
használat tárgykörében. A konferenciát dr. Magyar Bálint oktatási
miniszter nyitja meg.
A tematika középpontjában a
digitális tartalomfejlesztés áll. A
szakmai fórumon a könyvtárak
vezetôi is az elektronikus információtovábbítás
jelentôségét
hangsúlyozzák
Hozzászólók: dr. Borbély Gábor fôosztályvezetô, Gyurgyák
János igazgató (Osiris Kiadó),
dr. Szögi László elnök (Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma), dr. Szlatky Mária könyvtárigazgató (Közép-Európai Egyetem – CEU).
Gyurgyák János elôadásának
címe: „A tankönyv- és szakkönyvkiadás a digitális korszak
határán”, dr. Szlatky Mária
„Elektronikus tankönyvek az
EU-ban és az USA-ban” címmel
tart beszámolót.
Moderátor: dr. Lelkes Lajos tagozati elnök (MKKE). A konferencia az egyetemi és fôiskolai
könyvterjesztôk szekcióülésével
közös rendezvény.
A hazai szakkönyvpiac fejlôdéséhez nagymértékben járult hozzá az Oktatási Minisztérium Felsôoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázata, mely
1997-tôl kezdve csaknem 2,5 milliárd forinttal támogatta a tudományos könyvek kiadását. Ennek

Kiadó – Artamondó, Medicina
Könyvkiadó Rt., Mentor Kiadó,
Mezôgazda Kiadó, Mûegyetemi
Kiadó, Mûszaki Könyvkiadó,
Nap Kiadó, Napvilág Kiadó,
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Osiris Kiadó, Öt Könyv Kiadói Társulás, Pallas-Akadémia Könyvkiadó és Könyvkereskedés, Panem
Kiadó Kft., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kari Kiadó, PC Suli/Zombori Ferenc, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Felnôttképzési és Emberi Erôforrás-fejlesztési Intézet,
Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Rt., Polygon Bolyai
Intézet, Pont Kiadó, Romániai
Magyar Könyves Céh, Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai
Rt., Savaria University Press, Scolar Kiadó, Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Fôiskolai Kar, Sunbooks Kft., Szak Kiadó, Szaktudás Kiadó Ház Rt., Századvég Kiadó, Szegedi Tudományegyetem
JATEPress, Szent István Társulat,
Szent Pál Akadémia Kiadó, Széphalom Könyvmûhely, SZIE Ybl
Miklós Mûszaki Fôiskolai Kar,
SZTE Juhász Gyula Felsôokatatási Kiadó, Terc Szakkönyvkiadó,
Tinta Könyvkiadó, Tri Mester Kiadó, Typotex Kiadó, Unió Kiadó,
Universitas Kiadó, Veszprémi
Egyetemi Kiadó, Vince Kiadó.

révén a hét év alatt 2239 kötet
megjelenése vált lehetôvé. A konferencián várhatóan érintik a jövô
évi pályázatok feltételeinek és forrásának kérdéskörét is. Az európai
uniós csatlakozás, valamint a felsôoktatási reform kiérlelôdése
újabb szakmai kihívást jelent,
melynek problematikája a szakmai fórumok tárgya lehet.
Ez a szakmai kiállítással egybekötött vásár nagy érdeklôdésre
tarthat számot a felsôoktatási oktatók és hallgatók között. Az itt
bemutatásra kerülô tudományos
szakkönyvekhez, felsôoktatási
tankönyvekhez 20%-os árengedménnyel juthatnak a látogatók. A
vásáron 71 kiállító kínálata jelenik meg, ahol a hazai felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvpiac, a
felsôoktatási intézmények és a határon túli kiadók is képviseltetik
magukat.
A kiállítás és vásár látogatása ingyenes. A szervezôk: Oktatási Minisztérium Alapkezelô Igazgatóság Felsôoktatási Osztály, Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése.
Résztvevô kiállítók:
Agroinform Kiadó, Akadémiai
Kiadó, Apor Vilmos Katolikus
Fôiskola, Arcanum Adatbázis,
Aula Kiadó, B+V Lap-és Könyvkiadó Kft., Balassi Kiadó, Bíbor
Kiadó – Rejtjel Kiadó, Carthographia, Corvina Kiadó Kft., Debreceni Egyetem Kossuth Egyetem
Kiadó, Nyári Egyetem, Dendrológiai Dokumentációs Alapítvány, Dialóg Campus Kiadó, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Enciklopédia Kiadó, Épületgépészet Kiadó Kft., Európa Kiadó, Filagória Kereskedelmi és Kiadó Kft., Harmat Kiadó, Holnap
Kiadó, Kalligram Könyvkiadó
Pozsony, KJK-KERSZÖV Jogi és
Üzleti Kiadó, Kortárs Kiadó,
Központi Statisztikai Kiadó,
Librotrade Kft., Lilium Aurum
Könyv-és Lapkiadó Kft., Líra és
Lant Rt. ,Technika Könyvesbolt,
LSI Informatikai Oktatóközpont,
Magyar Bibliatársulat és Református Kálvin Kiadó, Magyar Ház

Tausz Anikó

Tanulj, tinó!
De mibôl, mit?
A hallgatók véleménye tankönyveik használhatóságáról
■ Már az alap- és középfokú oktatásban sem találni egységes tankönyvkínálatot. A felsôoktatásban ez pedig egyszerûen megvalósíthatatlan is lenne. S itt már
egyáltalán az is kérdéses, hogy
mit is érthetünk tankönyv alatt.
A felsôoktatás hallgatói részére
tankönyveket kiadni nem olyan
egyszerû feladat. A számtalan
egyetem, illetve fôiskola saját kép-
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zési struktúrájának megfelelôen
indítja a különbözô stúdiumokat,
illetve ezen túl az egyes oktatók
speciális tematikát igénylô kurzusai közül egyéni belátásuk szerint
választhatnak a hallgatók. Így eleve nehéz, mondhatni akár lehetetlen egységes tankönyveket kiadni. Az egyetemek, fôiskolák általában a saját oktatóik által írt
könyvekkel kívánják pótolni az
oktatási segédanyagok hiányát, illetve a különbözô kutatási eredményeket megjelentetni. Ezek a
jegyzetek viszont sok esetben
mindössze a saját oktatási intézményben vásárolhatóak meg, illetve nagyobb könyvtárakban találhatóak meg.
Annak jártunk utána, hogy a felsôoktatás egyes karain tanuló
hallgatók hogyan vélekednek a
számukra használatban lévô tankönyvekrôl, illetve milyen véleménnyel vannak ezek használhatóságáról.
Elsôsorban a tankönyv szó kapcsán felmerülô fogalomzavar
szorul tisztázásra. Találni olyan
hagyományos értelemben vett
tankönyveket, melyek az elsajátítandó tananyagot foglalják össze.
Ezek száma a többi felsôoktatásban használt segédanyaghoz képest igen kevés. A jegyzeteket
már inkább tartják tankönyvnek
a hallgatók. (Speciális esetekben
az oktatók által egyes fénymásolókban leadott kiegészített elôadásanyagok helyettesítik, vagy
éppen kiegészítik ezt.) A felkészüléshez használt egyéb könyvek, tudományos szakmunkák
szintén idetartoznak.
A fôiskolai hallgatók részére
jellemzôen jegyzetek segítik a
tananyag elsajátítását. Ezenkívül
a különbözô felsôoktatási tankönyvek egyes részei szükségesek
a sikeres vizsgák letételéhez. Speciális szakmunkák nem képezik a
törzsanyag részét, ezek inkább
csak ajánlott irodalmakként szerepelnek.
Az egyetemek különbözô karainak tankönyv-ellátottsága, illetve
ezek használhatósága már jóval
színesebb képet mutat.
A közgazdasági, illetve jogi karokon elsôsorban tankönyveket
használnak. Ezek egy-egy részterületet átfogva teljes képet nyújtanak adott témakör elsajátításához.
A hallgatók problémaként mindössze egy – számukra – igen jelen-
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tôs momentumot emelnek ki: túl
vastagok ezek a könyvek, és a tömény, száraz anyagot az utolsó
betûig tudni kell. Ettôl eltekintve
igen jól használhatónak és a késôbbiekre nézve is fontos segédanyagnak tartják tankönyveiket.
A reáltudományok és a mûszaki
felsôoktatás hallgatói meg vannak
elégedve a számukra készült
könyvekkel, illetve jegyzetekkel.
Megítélésük szerint ezek kielégítô
mennyiségû anyagot biztosítanak
a felkészüléshez. Igen sok idegen
nyelvû könyv szerepel továbbá az
ajánlott irodalmak sorában.
Problematikusabb a helyzet a
humán tudományok terén. Itt a
hagyományos értelemben vett
tankönyvek igen csekély számban
találhatóak meg. Arról panaszkodnak a hallgatók, hogy a tankönyv, mint átmeneti kategória az
érdeklôdôknek szóló könyvek, illetve a különbözô diszciplínák
kutatóinak szóló szakmunkák között, hiányzik. Bölcsésztudományok esetében még mindig nem
elégséges az olyan szakmunka,
melyek az utóbbi évtizedekben
jellemzô gondolkodást, politikai
diskurzust felülírnák. A rendszerváltás óta eltelt idô sem volt elegendô az új közgondolkodásnak
megfelelôen alakított szakmunkák
kiadására. Egyes alkotók, gondolkodók mûveinek újrakiadása
ugyan segíti a sokáig nem ismert
nézetek, paradigmák megismerését, viszont ezek nem tankönyvek.
Olyan értelmezô munkák, melyek
magyarázattal is ellátnák ezeket a
forrásokat az egyetemi tanulmányokhoz szükséges szinten, azaz
sem nem laikusnak, sem nem tudósnak szólnának, szinte alig vannak. Tankönyvkiadás szempontjából az is érdekes kérdés, hogy
azok a könyvek ellenben, melyek
nem viselnek magukon bizonyos
beállítódásokból fakadó jegyeket,
mindössze két-három évtizeddel
ezelôtti kiadásban találhatóak
meg. Könyvtárakban és antikváriumokban is korlátozott az ezekhez való hozzáférési lehetôség.
A tankönyvellátottság hiátusát
jelzi, hogy például magyar szakon a
szigorlati listán kötelezô irodalomként az 1964-ben kiadott akadémiai magyar irodalomtörténet (közismert nevén: a Spenót) áll. S meg
kell hagyni, ebbôl nemcsak az elmúlt évtizedek irodalmát nehéz tanulni, hanem megelôzô korok al-
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Typotex Kiadó
Votisky Zsuzsa

kotóiról is olvashatni igen érdekes
megközelítéseket. Így marad a különbözô tanulmánykötetekben, illetve a tudományterületek folyóirataiban való kutakodás lehetôsége.
Mindezek ellenére a humántudományok területén is egyre
több összefoglaló mû jelenik
meg, illetve egyre szélesebb kutatási területek konklúziói válnak
hozzáférhetôvé. Az irodalomtudományban pedig a kortárs irodalom alkotóinak monográfiái
kívánják ellensúlyozni a magyar
irodalomtörténet naprakész közreadását.
A felsôoktatási hallgatók egyöntetû ellenvetése továbbá a tankönyveikkel kapcsolatban azok
igen magas árai. A keményfedeles, viszonylag tartós kötésû
könyvek idôtállósága ugyan nem
kétséges, de a félévente kapott
2000–4000 forintos tankönyvtámogatás – jobb esetben – egyetlenegy darab könyv megvásárlására elegendô. Sokan pedig nem
tudnak jóval többet beruházni
tankönyveikre. Így marad a
könyvtár, vagy sok esetben a
fénymásolás.
Ami felmerül továbbá problémaként, hogy az egyes egyetemeken kiadott jegyzetek jellemzôen
a saját hallgatók használatára készülnek, és nincs kapcsolattartás e
téren a különbözô felsôoktatási
intézmények között.
A felsôoktatás hallgatói a bölcsészek kivételével többé-kevésbé meg vannak elégedve a számukra tankönyvként használatos
könyvekkel. A humán tudományok leendô mûvelôinek fô ellenvetése, hogy nehéz összeválogatni úgy az anyagokat, hogy az
elégséges is legyen egy-egy kollokválás alkalmával, illetve, hogy
ne kelljen minden esetben a kutatóknak szóló tudományos
szakmunkákból hosszú órákon
keresztül böngészni a lényeget,
míg a számukra szükséges információt megtalálják.
A felsôoktatás terén pedig valahol pont ez a lényeg. Az alapmunkák tehát rendelkezésre állnak – azért még bölcsészkaron is
–, a tudáselsajátítás felsô határát
pedig nem a tankönyvek határozzák meg, hanem mindenkinek
egyéni kvalitásai, szorgalma és elhivatottsága.

■ E karakteres, igényes könyvkiadó évente negyven újdonsággal,
és kb. húsz utánnyomással jelentkezik. Fele-fele arányban kiváló
hazai és tekintélyes külföldi szerzôk mûveit adják ki.
– Milyen profillal indult a kiadó
1989-ben? Változott-e ez az eltelt közel másfél évtized alatt?
– Eddig csak azt emlegettem,
hogy nem volt igazán tôke mögöttünk, tehát a saját fejünkben
levô tudást kellett eladnunk, idén
sikerült megfogalmaznom, hogy
ezenkívül más ballaszttal is indultunk, nevezetesen: mindketten,
akik itt szerkesztôségi emberek
voltunk, természettudományos,
matematikai mûveltséggel rendelkeztünk. Én a Mûszaki Kiadóból
jöttem, kolléganôm pedig a Gondolattól. Ebbôl következett, hogy
eleinte elsôsorban csak matematika–fizika tárgyú könyveket adtunk ki. A közoktatási tankönyvek hatalmas piacáról valamilyen
ügyetlenség folytán viszonylag
hamar kipörögtünk, és ilymódon
maradt két terület számunkra: a
felsôoktatás és a tehetséggondozás. Az elmúlt pár év alatt, különösen az utóbbi másfél–két évben az indulásunkat meg nem tagadva, sokkal tágabb profilt kívántunk képviselni. Tehát majdnem minden témakör iránt nyitottak vagyunk. Az egyik nagy tudományterület, amit beemeltünk,
a pszichológia, azon belül is a
kognitív pszichológia, amely sok
tudományterületet lefedô avantgárd irányzata a pszichológiának.
Pszichológiát, informatikát, biológiát kapcsol össze – tehát egy
határterület. A filozófiából is azt
az irányt képviseljük különösképpen, amelyiknek az alapálláspontja valamennyire természettudományos. Ennek persze többféle
aspektusa is van: maga a szerzô
természettudományos mûveltségû, s azon az alapon direkt filozofál. Mondhatok erre példát: Edward Wilson Minden egybecseng
címû könyve tipikusan ilyen.
Vagy pedig van, aki elsôsorban
szaktudománnyal foglalkozik, de
különbözô cikkei, elôadásai mégis a társadalom egészére vonatkoznak. Tavaly indítottunk egy
sorozatot, amely a Principia philosophia naturalis címet viseli.

Kovács Mónika
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Ebben jelent meg a Newton válogatott írásai, Planck válogatott írásai, most pedig a Neuman-évre
való tekintettel a Neuman János
válogatott írásai. Ezenkívül teljesen új terület az információs társadalom. Ezt is nevezhetjük filozofálgatásnak, ennek is többféle
aspektusa van. Lényegében az információ-technológia társadalomfilozófiai, futorológiai hatásait gyûjti össze, vagy például azt,
hogy mennyire megváltozik magának a tudománynak, a tudásnak a hierarchiája. Lényeges új terület a zeneesztétika. Tavaly jelentettük meg Fodor Géza A Mozart-opera világképe címû könyvét, idén pedig Szabolcsi Bence
válogatott írásait fogjuk közreadni. Eddig is voltak próbálkozásaink a nyelvészetel kapcsolatban.
Steven Pinkertôl A nyelvi ösztön
biológiai alapozottságú munka,
azt vizsgálja, hogy a nyelv elemei
mely agyi funkcióhoz köthetôk.
Nemrég jelentettük meg Lénárd
Sándor Egy magyar idegenvezetô
Bábel tornyában címû könyvét.
És jövôre a Világ szavai (Words
of the World) címû kötetet fogjuk kiadni. Van már némi historizmus is a kiadó mûködésében.
Újdonság lesz Ralph W. Mosstól
egy életrajz Szentgyörgyi Albertrôl. Ebbe a tárgykörbe, a memoár
jellegû vonulatunkhoz tartozik
Hargittai Istvánnak ez év elsô félévében megjelentett Életeink címû könyve, amely az Egy tudományos kutató találkozása a 20.
századdal alcímet viseli. A Homo
religiosus sorozatban A szent antropológiája szerzôje, Julian Ries
azt vizsgálja térben és idôben, hogyan jelenik meg a hívô ember,
akár az ismert nagy világvallásokban, akár az afrikai vallásokban.
Teljesen antropológiai alapon kezeli a kérdést. Az elsô kötet a sorozatból egy viszonylag jól fogyó
könyvünk volt, az év elején jelent
meg, Alister E. McGrathtól a Tudomány és vallás. Ezek nem teológiai könyvek, hanem vallási tárgyú szakkönyvek. Körülbelül tíztizenkét tématerületen „nyomulunk”. Vannak terveink még újabbakra is, például politológiai kiadványaink is lesznek, ezek a Civil globus sorozatban fognak
megjelenni a jövô év folyamán.
Szeretném elmondani, mint egy
felsôoktatási tankönyvekkel foglalkozó kiadó vezetôje, hogy egy-
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re több metakönyvünk van. Ami
könyv is, meg internet is. Régebben ha megjelent egy könyv, ami
programokat tartalmazott, akkor
floppyt mellékeltek hozzá, nylonnal lehegesztették a könyvet. Ez
rettentô sok problémát okozott a
forgalmazás során. Ennek az idônek vége, mert az ember a címnegyedben elhelyezi, hogy a programok innen és innen letölthetôk.
Ezekhez a könyveinkhez hol
programok, hol bôvebb bibliográfiák, hol színes képanyag és
egyéb kiegészítések még pluszban
megtalálhatók a honlapunkon:
www. typotex. hu. Azután van
egy másjellegû vállalkozásunk is,
amikor egy honlapnak, nevezetesen a Virtuális Egyetem honlapjának megcsináljuk a könyvkiadását. Tehát az ott lévô írások legjavát kiadjuk könyv formában. Egyre jobban beépítjük az internetet
a könyvkiadásunkba. Egyébként a
honlapunk nemcsak a könyveknek az ismertetôjét tartalmazza,
hanem ott az összes recenzió is
elolvasható adott könyvrôl. Természetesen készítünk katalógusokat, de az igazi nagy katalógusunk, maga az internet, teljes
mélységében mutatja a kiadó mûködését. A szakkönyvek és a felsôoktatási tankönyvek piaca állandóan példányszámproblémával
küszködik. Ezért mi, akik ezen a
területen tevékenykedünk, folyton cicázunk a print on demand
vagy az e-book varáiciókkal.
2002-vel kezdôdôen minden
egyes könyvünket e-book formájában megjelentettük az interneten is. Mutatványfejezetek ingyenesen letölthetôk, és a könyv féláron letölthetô volt az interneten
pdf formátumban. Szomorúan
tapasztaltam, hogy ez egyelôre
nem piacképes. Nem is a technológiai fáradság aránytalan, hanem
egészen minimális még az e-book
forgalmazás, legalábbis a felsôoktatásban. De el tudom képzelni,
hogy egy-két év múlva az e-book
már jó üzlet lesz. Úgy látszik,
nem szabad avantgárdnak lenni.
A print on demanddal kapcsolatban látom a nemzetközi kiutat. A

print on demand azt jelenti, hogy
egy mû nemcsak e-book formában vásárolható meg az interneten, hanem – hogyha nemcsak letölteni akarja az illetô, hanem
könyvformában is szüksége van
rá –, akkor egyedileg legyártatja.
A kiadó megfelelôen alkalmazva
ott tartja a nyomdában azt a bizonyos fájlt, és akkor amikor szükség van rá, legyártják a könyvet, és
kiszállítják postán.
– Hogy jutnak el a könyveik az olvasókhoz? Hová fordulhatnak a vevôik?
– Nincsen boltunk. Van egy
pultunk az ELTE-n, ahol némi
kedvezménnyel adjuk a könyveinket. Az összes lehetô terjesztôvel tartjuk a kapcsolatot. Minekünk az ELTE hallgatói bolt, a
mûegyetemi jegyzetbolt, a szegedi, debreceni jegyzetboltok a jó
vevôink. Azok személyesen keresnek meg, fixre vásárolnak,
ahogy az oktatók igényeit megismerik. Hogy az oktatókat magukat mint lehet rávenni, hogy igényeljék a mi könyveinket, ez igazából a kulcskérdés. Amikor
megjelenik egy könyv, akkor
mindig megcsináljuk annak a
posszibilis körnek az adatbázisát, akiket érdemes értesíteni.
Sokszor ellátjuk ôket recenziós
példányokkal, és akkor, ha lassan
is, de többnyire történik valami.
Mindenféle módszert próbálunk. Lényegében a tisztességes
és öntudatos kiadó aspektusát
próbáljuk mindenütt elôadni.
De hisz ez a való.
Csokonai Attila

Perfekt Kiadó
■ A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. az egyik
legnagyobb hazai kiadói és nyomdaipari cégcsoport. Tevékenységi
körük felöleli a könyvszerkesztôség mellett a nagykereskedést, a
nyomdai tevékenységet, és rendelkeznek öt könyves-, illetve jegyzetbolttal, ezenkívül részt vesznek
a szakképzésben is. E téren a

pénzügyi és számviteli szakoktatásban értek el eredményeket.
– A kiadó hosszú ideig szinte kizárólag a szakképzés tananyagellátásával foglalkozott – mondja
Domina István, a cég ügyvezetô
igazgatója. – Az utóbbi háromnégy évben pozíciónk megerôsödött a felsôoktatási tankönyvpiacon. Hagyományainknak megfelelôen elsôsorban a gazdasági felsôoktatás tankönyvkiadásában
van – fokozatosan növekvô – befolyásunk. Ma a Budapesti Gazdasági Fôiskola két karának tankönyv- és jegyzetellátása mellett
feladatunk e karok jegyzeteinek
közreadása, a fôiskola kredit
rendszerû képzését megalapozó
úgynevezett BGF-könyvek megjelentetése. Ennek révén számos
felsôoktatási intézménnyel kerülünk kapcsolatba, szinte minden
gazdasági képzésben jelen vannak
a tankönyveink. A felsôoktatás
mellett szerepet vállalunk a középiskolai képzésben is, és egy középiskolát is mûködtetünk, több
mint egy évtizede jelen vagyunk a
közgazdasági középiskolai tankönyvpiacon is és az úgynevezett
akkreditált képzésben.
– A kiadók vagy az iskolák döntenek, hogy milyen tankönyvekbôl tanuljanak diákjaik?
– Az egyetemek és fôiskolák a
képzés tematikája alapján döntik
el, mibôl tanítanak. Ma a fôiskolák jelentôs részére jellemzô,
hogy a tanszékek igyekeznek saját
szellemi mûhelyükben alkotott
tananyagot használni, szinte mindenütt készülnek saját kiadványok. A fôiskolai tankönyv- és
jegyzetkiadáson rengeteg kisebbnagyobb kiadó osztozik, ma már
jelen vannak a tankönyvpiacon a
nevet szerzett egyetemi kiadók is,
gondoljunk a Veszprémi Egyetemi Kiadóra vagy a közgáz kiadójára, az Aulára.
– Természetesen így van ez a saját
oktatási intézményeikben is…
– Igen, „saját felvevôpiacunk”
alkalmas alap a kiadó fokozatos
növekedéséhez. Hagyományosan a pénzügyi és számviteli
szakemberek képzését és rend-
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szeres továbbképzését bonyolítjuk, de a gazdasági élet más területeire is készítünk fel közép- és
felsôfokú képesítésû szakembereket. E képzések többségéhez teljes körû tananyagválasztékkal
rendelkezünk, ezeket folyamatosan „karbantartjuk”, megújítjuk.
Olyan képzési terület a miénk,
ahol a napra kész ismeret nagyon
fontos a színvonalas munkavégzéshez, emiatt a tananyagok sem
hosszú életûek.
Ami sajátos e könyvkiadásban,
az az oktatásvezérelt mûködés,
ahol a tanszék, illetve az oktatásszervezés dönti el, mi lesz kelendô a piacon, s mi nem. A hallgató egyfajta „kényszervásárló”,
persze meglehetôs szabadsággal,
de mégis valahogy hozzá kell
jutnia a szükséges tananyaghoz.
A kiadó egy sajátos érdekmezôben mûködik az oktatásvezérlés,
azaz az oktató és a vásárló, azaz
a hallgató között. Nem ritka,
hogy a piacot maga a szerzô
vagy szerzôi „testület”, azaz az
oktatói kar generálja.
– Örök dilemma, ki a meghatározó,
a hazai szerzôk vagy a külföldiek?
– Napjaink könyvkiadásában elsôsorban a tankönyvek és részben a szakirodalom piacán láthatjuk meghatározó jelenlétét
hazai szerzôknek. A szélesebben
vett könyvkiadás fôként angolszász irodalomra épül, néha
olyan területeken is, ahol a magyarok jelentôset alkottak. Addig
a tankönyvkiadásban meglehetôsen nehéz a világhírû külföldi
szerzôk köteteinek meghonosítása. Más kérdés, hogy nagy számú
szerzô használ fel munkája során
külföldi szakirodalmat.
– Hogyan alakulnak a példányszámok?
– Nagyon változatosak. A Perfekt jelentet meg három–négyezer példányos tankönyveket, de
nem ritka a száz–kétszáz darabot
nem meghaladó kiadvány sem.
Sôt fel kellett készülnünk a felsôbb évfolyamok tananyagigényét jelentô ötven–hatvan példányban közreadandó mûvek
elôállítására is. Utóbbiak eseté-
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ben megoldást a digitális nyomtatási technológia jelent. A gyártás önmagában nem feltétlenül
korlátja az alacsony példányszámnak, itt a nagy gondot a
szerzôi díjak jelentik. Az egy példányra esô költségek között gyakorlatilag ilyen kis példányszám
esetén nem vehetô figyelembe a
szerzôi díj.
– Régen, nagyon régen a tankönyvvadászat nem szeretett foglalatosság
volt, ugyanis többnyire az ajánlott hiányzott az üzletekbôl. Mi a helyzet
ma? A folyamatos jelenlét biztosított?
– Tapasztalatunk szerint a tanszékek igyekeznek olyan tananyagjegyzéket
összeállítani,
amely a tankönyvpiacon szereplô
kiadványokra épül, néha megesik
persze, hogy még csak félig kész,
kézirat formájában vagy az elképzelések szintjén létezô, de szükséges anyagot írnak elô. Ilyenkor
a kiadó magyarázkodik, s egyre
erôteljesebben követelôzik a szerzôknél. Kapacitáshiányt a kiadói
oldalról nem nagyon érzékelek.
Ha üzleti értelemben megéri,
mindig akad kiadó, amely közreadja az igényelt tankönyvet vagy
jegyzetet.
– Milyen a tankönyvek életgörbéje?
– A korábbiakban említettem,
hogy a szakképzés tananyagainak
egyik sajátos vonása a viszonylag
gyors változás, ezért a mi jegyzeteink életútja alig három-négy év,
de akad olyan is, amit évente kötelezô aktualizálni. Emiatt igyekszünk úgynevezett törzsanyagot
összeállítani, digitalizálni, s az
adott tankönyvet, jegyzetet évrôl
évre átdolgozott formában közreadni.
Természetesen vannak
alapkönyvek, melyek „kiállják az
idôk próbáját”.
– A tankönyvek és jegyzetek ára
ma már az aranyéval vetekszik.
Mintha a támogatás ezen a téren
nem is létezne…
– Az árképzés egyre inkább hasonul a könyvpiac egészének
gyakorlatához, mivel tendencia
a példányszámok fokozatos
csökkenése, a felsôoktatási tankönyvpiac pedig tradicionálisan
alacsonyabb példányszámokkal
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dolgozik. A szerzôi díjak viszonylag magasak, illetve nagyobb arányt képviselnek az egy
példányra jutó költségek sorában, a tankönyvtámogatás „eljelentéktelenül” az árban. Kiadványaink döntô többsége nem kap
semmiféle támogatást.
– Foglalkozik-e a kiadó más profilú
könyvek kiadásával?
– Csak nagyon-nagyon ritkán
térünk el a megszokott profiltól,
akkor is inkább e terület határmezsgyéire teszünk rövid kirándulást.
– Hódít az e-kereskedelem, hogy
állnak önök ezzel az új eladási technikával?
–Egyik partnerünk, a Bookline
e-könyváruház forgalmazza az
interneten a könyveinket, de
megjelenítjük saját honlapunkon
is az egyes képzésekhez kapcsolódó kiadványainkat. A forgalom
azonban még nem nevezhetô jelentôsnek. A honlapunkat elsôsorban az egyes képzések iránt
érdeklôdôk keresik fel nagy
számban, s döntôen saját hallgatóink közül kerülnek ki vásárlóink. Az összes forgalmunk nem
egészen egy százalékát jelentik a
háló igénybevételével vásárlók.
– Milyen a könyveik fogadtatása?
– A Perfekt egyik komoly szakmai és üzleti elônye abból származik, hogy több szálon kötôdik
ahhoz a piachoz, amely vevôkörét alkotja. Mind az oktatókkal,
mind a hallgatókkal, azaz a potenciális vásárlóközönséggel napi
kapcsolatba kerülünk, üzleteink a
fôiskolai karokon mûködnek, így
a visszacsatolás meglehetôs intenzitású. A kiadványok más része a
szakoktatásban jelenik meg, gyakran a szerzô oktatóként, vizsgáztatóként szembesül a piac értékítéletével, véleményével. A kiadó
hallgatói, vásárlói elégedettségvizsgálatokkal, célirányos kérdôívekkel igyekszik rendszerezett információkhoz jutni. Ezeket meglehetôsen komolyan vesszük, s
igyekszünk felhasználni a kiadói
tervezés során. Néha a felmérések
jó „fegyverként” vethetôk be némely mániákus szövegtúltengés-

ben szenvedô szerzôvel szemben
is. Vannak sikerültebb könyveink, s akad olyan is, mely kap elég
kritikát.
– A könyvkiadás kulcsa ezen a területen is a kereskedôknél van?
– Úgy az egyetemi, fôiskolai
jegyzetellátókkal, mint a könyvkereskedelem számos más szereplôjével intenzív kapcsolatot tart
fenn a kiadó, e feladatra külön
nagykereskedelmi
szervezetet
mûködtet. Mintegy háromszázötven–négyszáz üzleti partnerünk
van. Persze a kereskedôk gyakorta
panaszkodnak az alacsony árrésekre, mi pedig igyekszünk mindkét fél számára kedvezô konstrukciót kialakítani. A közelmúltban
indítottunk egy új értékesítési formát, ami a kiemelt vevôket célozza, s elneveztük Perfekt–Partner
rendszernek.
– Mi számít delikátnak az aktuális
ajánlatukban, illetve a terveikben?
– A Perfekt a közelmúltban indította útjára a Budapesti Gazdasági Fôiskolával közösen a gazdasági fôiskolásoknak szánt tankönyvsorozatát, amely felöleli a
képzés valamennyi fontos területét, a kommunikációtól a marketingen, a környezet-gazdaságtanon, a mikro- és makro-ökonómián, a pénzügyi és számviteli
alapismereteken és a gazdasági
jogon át a menedzsmentig vagy a
számítástechnikai alapokig. A
szakképzés számára fontos kiadványnak tekintjük a mérlegképes
könyvelôk évenkénti továbbképzését szolgáló kiadványunkat,
amely az adott év aktualitásait
veszi számba. Az idei év slágere
egy szakkönyv: a Nemzetközi
számviteli standardok, amely
összefoglalja mindazon korszerû
ismeretanyagot, mely a legképzettebb számviteli szakemberek
számára szükséges.

Helikon Kiadó
■ A Helikon Könyvkiadó nem
szerepel a tankönyvkiadók terjedelmes listáján, ennek ellenére
könyveik közül nem egyet az
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egyetemeken jegyzetként használnak. Erre egy kicsit rá is játszanak,
mivel elindítottak egy Universitas
elnevezésû sorozatot, amely egyaránt számíthat a nagyközönség
érdeklôdésére és az egyetemistákéra. A kiadó oktatással kapcsolatos ars poeticáját Borbíró Zsóka, a
kiadó kereskedelmi vezetôje foglalja össze:
„A Helikon Unviersitas sorozat
köteteit a közép- és leginkább a
felsôfokú oktatás tanárai és diákjai egyaránt forgatják, olvassák.
Nem ritka, hogy egyes kötet megszületését egy-egy egyetemi tanár
maga kezdeményezi, majd a késôbbiekben ezt a könyvet jegyzetként használják. Ilyen volt például a már több kiadást megért
Gyermekirodalom címû kötet,
amelyet Komáromi Gabriella
szerkesztett, Vajda Zsuzsa népszerû
gyermekpszichológiája,
Gabnai Katalin Drámajátékok címû könyve vagy a Járó Katalin
összeállításában-szerkesztésében
megjelent Játszmák nélkül –
Tranzakcióanalízis a gyakorlatban. A kötetek hivatalos támogatást alig kaptak, ennek oka a felsôoktatási pályázati összeg korlátozottságában rejlik. Legfôbb támogatóink maguk a vásárlók, egyetemi hallgatók, akiknek a kiadó
mindig kedvezményes vásárlást
biztosít.
Hogy folyamatosan elérhetôk
legyenek a kötetek, igyekszünk az
igényeket felmérve a lehetôségek
szerint utánnyomást biztosítani.
A nagykereskedôk sajnos nem
mindig tartják az Universitas
könyvek teljes választékát. Jó lenne pedig, ha a vidéki nagyvárosokból az egyetemistáknak nem
postán kéne a kiadónál megrendelni a könyveket, hanem a helyi
könyvesboltban megvehetnék.
2003-ban Andrew C. Janos: Haladás, hanyatlás és hegemónia
Kelet-Közép-Európában címû kötete jelent meg, számtalan amerikai egyetemen ebbôl a kötetbôl
tanulják Közép-Európa történetét. Hadas Miklós: A modern férfi születése a társadalmi-nem-kutatás tematikájában nyújt alapos
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elemzést, míg Almási Miklós Antiesztétikája egy felújított, évek
óta hiányzó egyetemi tankönyv.
Jövô évi terveink – a tulajdonosváltást követôen – most alakulnak, a társadalomtudományi sorozatot fontos alapkönyvekkel
szeretnénk folytatni.”

Európa Könyvkiadó
■ Az Európa Könyvkiadó elsôsorban a szépirodalmat öleli fel,
nemes kerülôvel az esztétika, a
történelem területére. M. Nagy
Miklós ennek ellenére arról számolt be, hogy könyveik nem hiányozhatnak az egyetemisták
listáiról, hiszen amolyan kötelezô irodalomként nagyon is fontos szerepet töltenek be az oktatásban
„Az Európa nagyon ritka esetben ad ki olyan könyvet, amelyet
kifejezetten felsôoktatási tankönyvnek vagy segédkönyvnek
szánunk. Igyekszünk azonban különbözô témakörökben és tudományágakban – történetírás, hadtörténet, pszichológia, filozófia
stb. – a legelismertebb, tudományos szempontból is feddhetetlen szerzôk alapmûveit kiadni, s
így ezek gyakran bekerülnek a felsôoktatásba – rendszerint persze
nem tankönyvként, hanem ajánlott irodalomként, segédkönyvként. Hogy néhány példát mondjak erre az elmúlt évek termésébôl: ilyen volt Robert Bly: Vasjankó-ja (pszichológia), Basil Liddell Hart Stratégiája (hadtörténet), William Goldman: Mit is
hazudtam az elôbb? címû könyve
(filmmûvészet, forgatókönyvírás),
Harold C. Schonbergtôl A nagy
zeneszerzôk élete (zenetörténet);
és még hosszan sorolhatnám, hiszen rengeteg olyan könyvünk
van, amely szerepel különbözô
egyetemi, fôiskolai szakok ajánlott irodalom-listáján.
A könyvek kiválasztásakor, ismétlem, fôképpen az játszik szerepet, hogy igazán jeles, tudományos szempontból értékes s
ugyanakkor olvasmányos, jó ér-

telemben véve ismeretterjesztô
könyveket igyekszünk kiadni. De
mivel számos szempont alapján
döntünk, ezek között egyes esetekben az is szerepel, ha különbözô csatornákon keresztül megtudjuk, hogy valamilyen alapmû
nem olvasható magyarul, s ez nehezíti az egyetemi-fôiskolai tanárok munkáját. Ha úgy tetszik, kapunk tehát ajánlásokat az oktatás
oldaláról, de ez jobbára informálisan, személyes kapcsolatokon
keresztül történik, hiszen az Európától általában nem a tankönyvkiadást várják el. Természetesen ügyelünk rá, hogy az
ilyen könyveink az oktatásban is
a lehetô legjobban használhatók
legyenek – ezt szolgálja a szakértôk bevonása a könyvek kiválasztásába és a szerkesztésbe, a gondos jegyzetanyag, bibliográfia és
névmutató.
Általánosságban nem mondhatjuk sem azt, hogy a tankönyvként
is használható könyveink kiadása
jó üzlet, sem azt, hogy ráfizetéses
– mivel nem klasszikus tankönyveket adunk ki, nehezen prognosztizálható egy-egy könyv sikere. Kiadónk gondoskodik a Diákkönyvtár sorozat köteteinek folyamatos újranyomásáról; ami a
felsôoktatásban is használt könyveinket illeti, azok újranyomásáról akkor döntünk, ha a terjesztôk, a boltok, az olvasók (akik jelentôs része ez esetben egyetemista vagy fôiskolai hallgató lehet)
jelzései alapján komoly keresletet
érzékelünk.
Az újdonságaink között is van
néhány olyan könyv, amelyet bizonyára az egyetemi-fôiskolai oktatásban is használni fognak.
Ilyen Ken Wilber: A Mûködô
Szellem rövid története címû
könyve – Wilber a transzperszonális pszichológia meghatározó
alakja, s ôrá például a felsôoktatásban dolgozó tanárok is felhívták a figyelmünket. A Válogatott
részletek Sigmund Freud életmûvébôl címû könyvünk az elsô
olyan egykötetes Freud-válogatás
magyar nyelven, amely igyekszik
tömören bemutatni a pszicholó-

gus egész életmûvét – nyilván ennek is jó hasznát veszik majd a
pszichológia szakos hallgatók.
John Keegan: A második világháborúja bizonyára megkerülhetetlen alapmû lesz a történelem szakokon. Jacques Attali: Blaise Pascal, avagy a francia szellem címû
könyve pedig a filozófia szakokon lehet ajánlott olvasmány, hiszen ennyire átfogó monográfia
még nem született a francia filozófusról.
Az Európa rendszerint támogatás nélkül adja ki a könyveit – s
így azokat is, amelyek bekerülnek
a felsôoktatásba; természetesen
vannak kivételek, amikor a Magyar Könyv Alapítványtól vagy
máshonnan kapunk támogatást
egy-egy könyvünkre, de ez inkább csak kivétel, amely erôsíti a
szabályt.”

Aula Kiadó
■ „Az Aula öszvér jellegû kiadó –
mondja Jeles Éva, a kiadó ügyvezetô igazgatónôje. – Részben oktatási segédanyagokat állít elô,
részben tankönyveket. Mûködteti
az egyetemi jegyzetellátót, valamint az intézményi nyomdát, és
azokon a szakterületeken, ahol
nevesek az oktatóik, országos terjesztésre alkalmas könyvei is vannak. Ilyen területek a mikro- és
makroökonómia, a marketing, a
statisztika, a gazdaságtörténet, a
számvitel, a gazdasági jog.
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hosszú ideig
az egyetlen hely volt az országban, ahol közgazdaságtudományt, illetve üzleti tudományokat lehetett tanulni. Ma Budapesti Közgazdaságtudományi és
Államigazgatási Egyetemként is
meghatározó tudományos mûhely és oktatási intézmény. Így
az Aula termékskálájának gerincét is a hazai és a külföldi, fôleg
angolszász, szakirodalom alapmûvei alkotják.
Ötszáz példány körül mozog
éves szinten az eladásunk.
Azokból a címekbôl, amelyek

más egyetemeken is eladhatók
vagy a szakma is használja kézikönyvként, ennél persze lehet
jóval több. Befolyásolja az eladási számokat az is, hogy alaptankönyvként vagy specializáción oktatják-e.
A tudományos és szakkönyvkiadás nehezen áll meg a lábán támogatás nélkül, bárhol a világon.
Egy ilyen kicsi, illetve egy ilyen
nagyon elrontott piacon, mint a
magyar könyvpiac, ez különösen
így van. Támogatásra szükség
van, de a támogatási piac nagyon
zárt. Aki nem figyelt hat-nyolc
éve az akkor még bôvebb forrásokra, az bizony most nehezen
tud bekerülni a támogatott kiadók közé. Az Aula annak idején
ezt a lehetôséget elszalasztotta.
Az Aula kiadványai a hagyományos könyvkereskedelmi csatornákon keresztül is, és az egyetemi
berkekben is fogynak. Nem jobban és nem rosszabbul, mint más
felsôoktatási kiadók tankönyvei.
Terveink persze vannak arra vonatkozóan, hogy az átlagnál jobb
kínálatunk jobban is fogyjon az
átlagosnál.
Azt az irányzatot képviselem,
amelynek álláspontja szerint a fogyasztói árak minél hívebben tükrözzék az elôállítási költségeket,
és a piaci értéket, és ha támogatni
kell, akkor támogassuk célzottan
azt a fogyasztót, aki támogatásra
szorul. Egy számviteli könyv ára
ne legyen azért alacsony, mert
szegény hallgatónak nincs rá pénze. Fôleg ne akkor, ha ugyanezt a
könyvet használják a jól megfizetett könyvvizsgálók is.
Szerintem ma Magyarországon,
bár már sokat emelkedtek, még
mindig nincsenek helyükön a
szakkönyvárak. Az Aulánál ez
ügyben az átlagosnál is rosszabb
volt a helyzet, emiatt szeptembertôl jelentôs áremelést hajtottunk végre, de természetesen
egyik pillanatról a másikra nem
lehet megváltoztatni a dolgokat.
Különösen nem az ilyen kényes
területeken.
Bagota Edit

Rövidesen a könyvesboltokban.

Šv e j k , a d e r é k k a t o n a k a l a n d j a i k é p e k b e n .
Josef Lada 537 fekete-fehér rajza és Lada szövege.
Tandori Dezsô mesteri fordításában.
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EMBER ÉS GONDOLAT

Benkô Loránddal
beszélget

Nádor Tamás

Történeti nyelvész, vagyis olvasatában minden mai, tegnapi, tegnapelôtti, vagy akár egyszer volt, hol nem volt szónak, nyelvi jelenségnek múltja, elôélete, forrása, gyökere, fejlôdéstörténete, és
persze megannyi összefüggéssel, kapcsolattal, netán jelentésmódosulással tarkított, gazdag históriája van. S ami vele jár: akusztikája, számos árnyalata, olyan vonzásköre, kiterjedése, energiája,
ereje, mi több: aurája, amely összességében fölrajzolja, megtestesíti a magyar nyelv történetét.
■ Mindennek tudatában persze hogy nem érheti be egzakt föltárással, vizsgálódással, etimológiai, filológiai oknyomozással. A nyolcadik ikszen túl is egy kamasz izgalmával, egy
fölfedezô heuréka-hajlamával mûveli hivatását, mesterségét. S ezt vélik száraz szakmának
nyelvi farkasvakságukkal hivalkodók, nyelvsüketségben szenvedôk.
– Úgy fest, ön mindig akként vizsgálta nyelvünket,
amiként matematikus a számokat, képleteket. E
tárgyias megközelítésben, analízisben, eredménykeresésben jutott-e hely az érzelemnek, a szeretetnek?
– Amit mond, egybecseng azzal, amit Glatz
Ferenc akadémikus is megjegyzett nemrég. Szerinte én éppolyan matematikus gondolkodású
volnék a nyelvészetben, mint ô a történettudományban. Ennek hallatán elôször meghökkentem, hiszen effélét addig magamban nem észleltem. Ám amikor megállapításán elgondolkodtam, annyit be kellett látnom: a nyelvben is
vannak axiómák, bizonyos törvények mindig
érvényesek, s talán éppúgy nem szorulnak bizonyításra, mint mondjuk az, hogy egyszer egy az
mindig egy. Mindamellett én mindig a „nyelv
mögötti” tartalmat, történetet, összefüggéseket
kerestem-keresem. Annak idején magyar–olasztörténelem szakon végeztem. Így az anyanyelvemen túl egy másik nyelvbe is korán „beleáshattam” magam, lehetôséget nyerve számos
egybevetésre, összehasonlításra, egyetemes
nyelvtörvények fölismerésére, egyszersmind sajátosságok megállapítására. De éppilyen fontos
volt, s különösen meghatározó lett számomra
az elmúlt évtizedben a harmadik szakom. Mert
ugyanannyira vagyok történész, amennyire
nyelvész. Történeti gondolkodás járja át minden munkámat. S ezen nem csupán azt értem,
hogy a nyelv története, múltja érdekel, hanem
azt is: figyelemmel kísérem, mi rakódik a nyelvre az idôk folyamán. S hogy mindebbôl mit
hasznosíthat a történettudomány. Különösen
az Árpád-kor, a magyar középkor állt-áll kutatásaim középpontjában. Legutóbbi három könyvecském is azt taglalja: ezen idôsíkokban-terekben mit tud mondani nyelvünk a magyar tör-
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ténelemrôl... Ami az érzelmeket illeti: ezek természetesen szerepet játszanak már témaválasztásaimban is. Erdélybôl, a székelységbôl származom. Amikor a magyarságnak ezzel a részével foglalkozom, a szülôföldhöz, az ott élô emberek múltjához kapcsolódó kérdéseket el nem
kerülhetem. S bár a „matematikai” pontosság
itt is kötelezô, e munkát nem végzem, végezhetem érzelemmentesen. De csak úgy, hogy személyes tapasztalataimat, netán a felmenôimtôl
hallottakat is figyelembe veszem.
– Kutatóként tárgyából következôen tehát mindig
történeti megközelítéssel élt, lett légyen szó nyelvtörténetrôl, nyelvjárástörténetrôl, a történeti-etimológiai szótárról, a történeti nyelvtudomány alapjairól
stb. Mások és saját mindennapi nyelvhasználatában mit ér az ön számára az, hogy pontosan tudja:
mai beszédünk, írásunk, szavaink „mögött” és „alatt” mi volt? Mit ér a históriával áthatott nyelv?
– Historizálással például nincs mit kezdenem.
Vegyük, mondjuk, a székelység nyelvtörténetét.
Errôl botcsinálta „nyelvkutatók”, magyarán: dilettánsok könyvtárra való szamárságot hordtak
össze, halmoztak fel. Az efféle találgatások,
mind divatosabb romantikus ôskeresések, zagyválások sosem érdekeltek. Ám fölkutattam az elérhetô, vagy akár elérhetetlennek tetszô, hiteles
szakirodalmat, s csak ennek kimerítô ismeretében mertem továbblépni. (Egyik említett kis
könyvem épp az erdélyi magyarság korai idejének nyelvi kérdéseit elemzi ilyen elôzetes kutatásra támaszkodva.) Történeti vizsgálódásaimban elsôsorban a szókincs és a frazeológia érdekelt. A nyelvészetnek e régi, de azért folytonosan változó, fejlôdô ága vonzott, foglalkoztatott. Nem kellett nagy elôdeink módszereinél
megragadnom, mert a legújabb idôkben is számos olyan újdonságot (friss szemléletet, módszerbeli fogást) használhattam, amelyet ôk talán
még nem ismertek, vagy ha igen, legföljebb
hellyel-közzel alkalmazták. Ám tudományunk
azon megújulása, amely a mai nyelv és az emberi gondolkodás, sôt az agymûködés kapcsolatával foglalkozik, már jórészt kívül esik – ha
nem is érdeklôdésemen – a munkásságomon.
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– Nemzet és anyanyelve címû mûve bizonyos értelemben összefoglalásnak, összegzésnek tekinthetô.
Mit mond a nyelv nemzetünkrôl?
– A magyarság tudatában régóta meglévô
egybetartozásérzet természetesen mindig tükrözôdött, lecsapódott nyelvünkben. Sôt visszahatott rá, erôsítette azt. Ez az egységesség a
nyelv szerkezetében, szókincsében, frazeológiájában egész története során jól érzékelhetô
volt. Már a korai magyarban, s azután is annyi
viszontagságon át megôrzôdött. Pedig rendkívüli próbatétel volt az a háromezer esztendô,
amióta önálló magyar nyelvrôl beszélhetünk.
Hiszen körülbelül ennyi ideje váltunk el rokonainktól, s jöttünk sok ezer kilométernyi távolságból – a legkülönfélébb érintkezéseken-ütközéseken, anyagi-szellemi mûveltségi zónákon
keresztül – a Kárpát-medencébe. S aztán nyelvünk itt is túlélt tatárjárást, törökdúlást, beolvasztási kísérleteket, sokféle megszállást. Ám
mindez nem volt képes széthasítani, szerterobbantani ezt a nyelvet. Amelynek különös táji
vagy egyéb típusai, nyelvjárásai közt sosem alakult ki olyan különbség, amely gátolta volna a
kölcsönös megértést. Ritka az olyan nemzet,
amelynek ennyire egységes az anyanyelve.
– Nyelvet kutató, vizslató emberként képes volt-e
megôrizni a befogadói „ártatlanságát”? Úgy olvase például, mint bárki más: elengedve magát az arra méltó mû élvezetére, vagy a szövegeken itt-ott,
ezért-azért, ezen-azon fennakad?
– Szakmám gyakorlása közben képtelen vagyok elengedettségre. Mindig megakadok, a
legkisebb nyelvi rögön megbotolva. Ilyenkor
az adott könyvet, cikket tüstént leteszem, gondolataimat feljegyzem, utánanézek ennek-annak-amannak. Mostanában például visszatértem ifjúkori kedvenceimhez, a nevekhez.
Ugyanis névtanosként indultam. (Ez az ötvenes években „gyanús” dolog volt, kivált a helynevek, családnevek oknyomozását bélyegezték hol nacionalista, hol revizionista próbálkozásnak.) Ha tehát most, mint nemrég is,
elém kerül mondjuk egy érdekesség (a nyelvész-turkológus Németh Gyula is küszködött
például a Náznán székely nemzetségnévvel,
ezt olvasva, magam is találtam ezzel tennivalót), az felizgat, nem tudok továbbhaladni.
Otthagyok hát csapot-papot, elkezdek a szakirodalomban bóklászni-bogarászni. Sajnos,
odaragadok az adott témához. Ez valóban
szakmai ártalom, de hát mit tegyek... A szépirodalommal, szerencsére, másképpen vagyok.
Bár sajnálatosan romlik a látásom, kedves íróimhoz, költôimhez azért visszatérek. És élvezem az ismert remek nyelvi ízeket, zamatokat
– kicsit emelkedetten fogalmazva – akár a nektárt, ambróziát.

D

e nem vagyok boldog
tôle…
Nemesvitán nyaraltunk,
a Balaton északi partja közelében,
kettesben. Pocsék idô volt, fürödni nem lehetett, gondoltam, kimegyünk a Veszprémi Állatkertbe. Luca kétéves és három hónapos volt; onnan tudom, hogy
még pelenkáztam. Amikor megálltunk az Állatkert parkolójában,
a Lada lapos csomagtartóján tettem tisztába – így szoktam.
A bejárat felé, az aszfaltúton Luca ösztönösen eltaposott egy eléje kerülô pókot. Mehettünk volna tovább, de valami megállított.
A háború után a szeméttôl elborított Budapesten nagy svábbogár-invázió volt, évekig vívtam közelharcot a kéretlen társbérlôk ellen, akkor sok svábbogarat tapostam el. Máig undorom van az egésztôl, az eltaposott, reccsenve szétfröccsenô
testektôl is, magamtól is. Pedig
nem babra ment: területünkért
harcoltunk. Arról volt szó, kié
lesz a lakás: a svábbogaraké
vagy a miénk?! (Egyszer arra ébredtem, hogy a fülembe akar
bemászni egy svábbogár… nem
volt vicces.)
A vadászatot persze a családból
csak én vállaltam, de nem voltam
örömvadász. Utáltam a föladatot. Talán ezért nem tapostam el
azóta bogarat, de különösen nem
pókot: a pók valamiképp a szememben még háziállat is. Tehát
azonnal rászóltam Lucára.

Mit csináltál? Bántott téged
az a pók? A pók talán nem
ugyanolyan állat, mint a pihés
kiscsibe, a bársonybundájú
medvebocs, aki olyan, mint
egy kutyakölyök, mint a sárga
pelyhes kisliba, kiskacsa, a kölyökmacska vagy a veréb? Hát
képes lennél eltaposni egy verebet?! A pók ugyanúgy érez,
mint más élôlény, ugyanúgy fáj

Múltkor valamilyen cuccról
volt szó, amit odaadna a volt fôbérlôjének az adóssága fejében, és
míg a ruha értékérôl vitatkoztunk, azt mondta, hogy a Józsit ô
nem verheti át, mert a Józsi
ugyanolyan csóró, mint ô. Na jó,
neki van egy lerobbant lakása, és
naponta eszik. De amúgy…
Jézus Mária, gondoltam, ez reménytelen… Éppen olyan élhe-

Kertész Ákos

Nem adhattam mást,
csak mi lényegem
neki, ugyanúgy élni akar és
nem
szeretne
meghalni.
Ugyanolyan élôlény, mint a
tollas, szôrös, meleg és dobogó
szívû barátaid!
Luca imádta az állatokat, azért
is mentünk az Állatkertbe. Hogy
a pók is állat, azt nem gondolta
végig, mielôtt eltaposta volna.
Csak utána. Ma a huszadik évében van. Még mindig nem tud
élôlényt eltaposni. Pókot sem,
más bogarat sem… embert sem.
Tudom: felelôs vagyok, amiért ilyen élhetetlen. Hogy vállalom-e a felelôsséget? Abszurd
kérdés, ostobaság. Olyan, mintha azt kérdezné valaki, vállalom-e magam? Persze, hogy
vállalom! Tehetek egyebet?

tetlen balfácán, mint én, ráadásul
ennek a gyereknek a rablókapitalizmusban kell életben maradnia!
Mi lesz vele ilyen mentalitással?!
Nekem könnyû volt. Az én fiatalságom idején munka annyi volt,
amennyit akartam! Jó, leginkább
fizikai munka, de abban aztán
dúskáltunk. És egy kétkezi munkásnak jogai voltak. Visszapofázhatott. Nem kellett féltenie az állását, senki nem pályázott a melójára. A diktatúrában csak mi,
melósok élvezhettük a szólásszabadságot. És még többet is kerestünk, mint a berezelt tisztviselô
hölgyikék és uracsok (pardon:
elvtársak és elvtársnôk) …
Tavaly a békéért tüntetett. Én
nem tüntettem, az iraki háború-

ról nem egyezik a véleményünk.
Én megvetem – például – a holland ENSZ békefönntartókat,
akik lábhoz tett fegyverrel végignézték a szrebrenyicai tömegmészárlást. Szerintem akkor fegyvert
kellett volna ragadni, és odapörkölni a tömeggyilkosok közé.
Szerintem a terrorizmus ártatlan
emberek tudatos lemészárlása,
hogy bizonyos erôk zsaroljanak
vele más hatalmi erôket. És ez
nem tûrhetô ölbe tett kézzel.
Churchillnek volt igaza: Hitlerrel
egyezkedni nem lehetett, csak végezni vele, csak teljes kapitulációra kényszeríteni.
De azért büszke vagyok a lányomra, hogy a békéért tüntet.
Szerintem átverték, de ez sok tisztességes, igaz ember sorsa. És a
pókot akkor sem tapossuk el –
csak úgy. A pók élôlény, mint te
vagy én. A póknak lelke van. És
itt kezdôdik a humanizmus. Az
Élet tiszteletben tartásánál kezdôdik a felebaráti szeretet, és a szolidaritás is…

Borbíró Zsóka kérdése:
Most mit olvas éppen, kedves

Lángh Júlia?
■ Mindenfélét olvasok, párhuzamosan. Klaniczay Gábornak Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas
években címmel jelent meg a Noran kiadónál egy rendkívül rokonszenves tanulmánygyûjteménye. Öröm látni, hogy az akkor
aktuális témákról írt szövegek –
amelyek vagy megjelentek, vagy
nem, vagy évtizedes késéssel –
mennyire frissek, elevenek és ak-

tuálisak ma is. Okos és fontos kötet, már csak azért is szívesen olvasom, mert sok személyes emlékemet föleleveníti.
Hozzá nem értô, mondhatnám
frivol módon lapozgatok egy
gyönyörû kiállítású, és nagyon tudós könyvet, nyilvánvalóan a magyar történetírás és forráskutatás
kiemelkedô jelentôségû munkája:
Shlomo J. Spitzer – Komoróczy
Géza: Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidó-

ság történetéhez a kezdetektôl
1686-ig, Osiris Kiadó. Kutatóknak készült, de sok részlete érdekes a magamfajta kívülállónak is,
mert mindig izgalmas régmúlt
idôk hétköznapjairól, házasságról, válásról, étkezésrôl, hagyatékról, vásárlásról, építkezésrôl dokumentumokat olvasni.
Közben, személyes vonzalmaim miatt is, kíváncsian olvasok
egy nagyközönségnek szóló lektûrt: Corinne Hofmann: Afrikai
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szeretôk, Ulpius-ház Könyvkiadó. Egy svájci üzletasszony beleszeret egy maszáj harcosba és letelepedik egy kenyai faluban. Hiteles a hétköznapok leírása,
ôszinte és becsületes könyv. Mindig örülök, ha afrikai témákról
megjelenik valami magyarul.
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OLVASÓSZEMÜVEG

Témává szublimált
gyötrelmek könyve
■ De jó is lenne, ha a Gábor Miklós eddig
publikálatlan naplóit tartalmazó kötet olvasója még magának az élô szerzônek üzenhetné, hogy könyve valóban „több, mint irkafirka”, ha ôt biztosíthatná arról, hogy a fiókok az övéhez hasonló emlékezésekkel
nincsenek „dugig teli”, és segíthetne megoldani a dilemmát, miszerint „nem tudom eldönteni, hogy magamat féltem-e a naplómtól, belsô egzisztenciámat, vagy ellenkezôleg, attól félek, hogy bármilyen rendôri beavatkozás közben elvész a naplóm, és nem
marad fenn az utókornak?”
Hogy Gábor Miklós színészként kicsoda
volt, lehetetlen megmagyarázni annak, aki
színpadon sosem látta, de aki a naplóit olvassa, egy szüntelen izgalomban lévô, mozgékony, jelenvaló elme vitát vagy egyetértést
provokáló feljegyzéseivel szembesül és eszébe se juthat, hogy olyan hivatás képviselôjének gondolatait olvassa, melynek mûvelôit
nem éppen éleslátásukért, vagy megfigyeléseik pontosságáért szoktuk becsülni. Gábor
nem afféle „írogató színész” volt, aki mûvészi pózokban szenveleg vagy kulisszák mögötti titkokról pletykál, hanem (legalábbis az
Egy csinos zseni meg a Sánta szabadság megírása idején) már vérbeli író, prózaíró, aki
számára a színház csak egy speciális, zsigerekig ismert világ, melyet éppen ô különleges
plaszticitással, fokozott empátiával képes
megjeleníteni. Könyveiben az egykori meg a
késôbbi naplók feleselnek egymással, leírások és reflexiók váltakoznak, és minden oldalt kegyetlenség és önirónia, rácsodálkozni
és ízekre boncolni tudás ambivalenciája tölt
meg. Gábor is hiperérzékeny, hiú, gyermekesen önzô és szeretetéhes, hajlamos magamutogatásra és rejtôzködésre egyaránt, hajlamos, mint minden színész, de míg pályatársai önfeledten ilyenek, ô tudatában van,
hogy a hétköznapiság szintjén ezek egymást
kizáró vonások. „Értékén” kezeli erényeit és
hibáit, nem szabadulhat tôlük, de félelmetes
pontossággal, mintha valaki mást „lesne
meg”, ábrázolja s ezzel tárgyiasítja ôket. „Az
én nevemet már ki nem ejti az országban
senki” – panaszolja például. – „Handabandázni, nyilatkozni, nyüzsögni kéne, odaállni,
ideállni. Tán azzal, hogy most újra színész
lettem, ez a viszketegség kezd mûködni bennem”. A „nyüzsgés” vágya megkísérti, akár a
többieket, de mindezt az író már „viszketegségnek” minôsíti. Ez munkál abban a jelenetben is, amely Kálmán Györgynek az ô kórházi ágyánál tett látogatását örökíti meg. Lejátszódik, ami lejátszódhat két színész között, de utólag az író már bosszankodik: „Mi
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a fenének kellett felvágnom vele, hogy nekem tüdôembóliám is volt?”
Azt is pontosan tudja, hogy a politika nem
neki s általában sem színésznek való foglalatosság – de mit tegyen, ha a sorsa eleve lehetetlenné tette, hogy intakt maradjon tôle. A
fasizmus üldözöttjeként került „a szórásba”,
magától értetôdött tehát, hogy (ha csak betiltott versmondó estek erejéig is) szembeszálljon vele. Ebbôl viszont az következett, hogy
1945 után éppen tôle és a hozzá hasonlóktól
vártak el harcos állásfoglalást. Arról, ami Gábor számára az egyedül lehetséges útnak
tûnt, pár évvel késôbb derült ki, hogy csapda
volt, s erre a késésre jóformán ráment az ifjúsága. Mire fölocsúdott, már mögötte volt a
párttitkárság a Nemzetiben, a Sztálin alakításáért kapott Kossuth-díj, és az a látszat, hogy
ô is a pártállami kedvencek egyike, tehát a tehetsége politikai megtámasztásra szorul.
Évek teltek el e címke levakarásának kísérleteivel, igazi színészi karakterének keresésével.
Jött az 1962-es Hamlet, amely – úgy tûnt –
megteremtette a Treuga Dei-t a világ és Gábor Miklós között, de leginkább a színész képességei és belsô bizonytalansága között: ettôl kezdve senki sem foghatta rá, hogy politikai érdemek emelték az élvonalba. Annál
mellbeverôbb most arról olvasni, hogy néhányan megpróbálták elhitetni vele (s amilyen
kiszolgáltatott egy színész, el is hitte): Hamletje rossz volt, mi több: kártékony, mert „a
konszolidációt szolgálta”, Kádár uralmát „legitimálta”. Hogy ez se több, mint egyfajta
politikai manôver, tudta volna, ha másvalakirôl van szó, de mert ôt magát érinti, bûntudattal tölti el, és újabb bizonyítási kényszer
szülôjévé válik: akár egy pályakezdônél, akinek a debütálását megkérdôjelezték. És bizonyos értelemben pályakezdôvé válik: szakít
az Ádám Ottó-féle Madách Szinház cukrozott teatralitásával és elmegy Kecskemétre vidéki színésznek.
Ez az esendô, tévelygô, önértékelésében oly
könnyen megzavarható ember azonban
mindeközben remeklésekkel teli naplót ír.
Gyötrelmei témává szublimálódnak s ez megkönnyíti elviselésüket. Íróként Gábor Miklós
olyan tárgyilagosságra képes, ami színésztôl el
sem várható: élete démonára, Major Tamásra
például szinte kényszeresen tér ki itt is, de
olyan metszetekben örökíti meg, melyekben
egy Rembrandt és egy Goya zsenialitása alkot
különös kevercset. Majort ugyan túldémonizálja, de miközben gyûlöli, alakításai elragadtatással töltik el: „Annyi szellem van ebben az
emberben, mint az egész magyar színészetben
együttvéve”. Ennél különbet pedig egy Major-
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apologeta sem írhatna bálványáról. Abból is
ambivalencia árad, ahogy „a közeledô öregség
könnyûségérôl” ír egyfelôl, másfelôl viszont
epésen jegyzi meg egy ifjú színészrôrôl, hogy
„primitívségében talán még izgató is lehetne,
ha nem osztaná rám a tekintélyes mûvész és a
vén pali szerepét”. Nevetnie kell rajta, de közben fájdalmasan éli meg, hogy a szakmában
hol az elismerés, hol a megvetés jeléül minôsítik „gondolkodó színésznek”. S mégis, éppen ô, akit intellektuális képességei tesznek
„gyanússá” a színésztársadalom szemében, lepi meg olvasóját azzal, ahogy a színházi modernségnek elvont spekulációkon alapuló fajtáját minôsíti: „Ahol élet van, ott nem szabad
mást csinálni, mint az életet gyámolítani és
nem állatot csinálni a növénybôl vagy fordítva. Ha már élni kezd, óvni, becézgetni kell,
nem kísérletezni vele...” S bár a Ruszt-féle kísérletezésnek ô is részese, nálánál élesebb kritikát senki sem ad ezekrôl az elôadásokról. Ha
elemez, abban is ez a már jelzett kettôsség érvényesül: amiért megszenvedett, mint színész, az így megszületett gesztust íróként képes ’in statu nascendi’ tetten érni, a tudatosodás fázisait elcsípve megmutatni, miért kelti
az eredmény mégis a spontaneitás illuzióját.
Van a könyvben emberi gyöngeség, mórikálás, tetszelgés, túlméretezett dühkitöréstôl
mûvileg gerjesztett lelkendezésig minden, ami
a színészi lét árnyoldalához tartozik, de kontrapunktként elég elolvasnunk, hogy ô, minden idôk eddigi legjobb Hamletje milyen tiszta, ôszinte és egyértelmû lelkesedéssel ír a Taganka Hamletjérôl, mennyire képes lenyûgözni a konkurencia szakmai nagyszerûsége, és elfog bennünket a nosztalgia ama kor iránt,
melynek szülötteitôl még a mûvészi minôségnek ilyen feltétlen tisztelete telt ki. Akkor meg
egyenesen fura érzés kerülgeti az olvasóját,
amikor odáig ér a naplóban, ahol a színész
Gábor Miklósnak nehéz természetû, zseniális
író-kedvencéhez, Füst Milánhoz fûzôdô, ellentmondásos viszonyát jellemzi ez a pompás
mondat: „Nem bírtam el, hogy ha vele vagyok, nincs olyan közel hozzám, mint ha távol van” – és azon kapjuk magunkat, hogy rábólintunk, igen, talán épp ez érvényes ôrá és
a naplójára is.
Gábor Miklós: Nyomozok magam után
Palatinus, 2003, Bp. 309 oldal, 2990 Ft

ÍRÓFAGGATÓ

N á d r a V a l é r i a megkérdezte

Sebeôk Jánost
lönbözô csatornák mûsoraiban. Olyan személyiség,
■ – Amikor telefonon megkerestem és véletlenül
mint Ön, aki nemrégiben még az Írószövetség prózai
Sebôknek szólítottam, rögtön kiigazított: az ô neve
szakosztályának elnöki tisztérôl is lemondott, miért
Sebeôk, kiejtendô „e”-vel a közepén. 1976-ban, a
vállal most hirtelen ennyi médiaszereplést? Esetleg elMozgó Világ által két folytatásban közölt elsô regéjövendô mûveinek akar így olvasókat toborozni?
nyét viszont még Sebôkként jegyezte és köztudott,
– A ritmikus szövegbôl sohasem lesz zene, a
hogy édesanyja, Sebôk Éva József Attila-díjas költô
képversbôl sem lesz soha kép. A képiség és a
is ezt a formát használja. Tulajdonképpen miért és
zene a szövegbôl való kilépés árán mondható
mikortól változtatott nevet?
el. Ha nem is a zene és a kép, de vannak ben– Íratlan szabály, hogy aki késôbb kezd, az
nem olyan értékek és életérzések, melyek az
tér ki a korábban kezdô elôl. Sebôk János a
irodalom eszközeivel már nem érzékelhetôk,
közvélemény elôtt ma leginkább rock-szakíróamelyek további mûfajokat igényelnek, adott
ként ismert és nálam kissé korábban kezdett
esetben a groteszk távolságtartással felhasznált
publikálni. Így hát, mint másodikként érkezô,
könnyûmûfajt. Ha ennek következtében több
udvariasan kitértem elôle, annál is inkább,
olvasóm támad, az egy misztikus út kockázahisz a Sebôk nálam írói név, apai nevem nyilta és mellékhatása, semmiképp se cél.
avagy cifrázva: szépirodalom, olvasmány, kaván más. Ma már a világ minden kincséért se
– A Hisztériumjáték megjelenése óta éppen egy évland. A poszmodern vonások benne a követkeválnék meg ettôl az „e” betûtôl. Márkavédtized telt el. Ön, amióta letette az érettségit, egyfolyzô mû, a Médium beszüremkedései, bekéredzjeggyé, személyiségjeggyé vált és maximálisan
tában szabadfoglalkozású író, soha semmiféle kökedései. Most már, miután a Médium elkészült,
azonosulok vele. 1980 óta kísér.
töttséget, állást nem vállalt, vagyis minden idejét,
a filozófiai gondolatok dimenziójaként pedig
– Elsô mûve hagyományos próza volt – annál naenergiáját alkotásainak szenteli, ami az egzisztenciott az esszé s az irodalmi publicisztika, mely
gyobb váltás a folytatás: a Sárkányviadal már küális nehézségek ellenére is kivételes helyzetnek mondutóbbi azóta egyik legkedveltebb mûfajommá
lönleges tipográfiai, tördelési megoldásaival is azt
ható. Aki Sebeôk János írói pályáját hûségesen fivált, végre hagyhatom érvényesülni, mûködni
sugallja, hogy szinte zenei interpretációt követel,
gyeli s tudja, hogy egy-egy regényének létrehozására
magát a regényt. A régi-új Sárkányviadal egy
nemcsak értelmünk, de minden más érzékszervünk
hosszú éveket szán, mindebbôl arra következtet,
áramvonalasabb, emberközpontúbb és olvasófigyelmét is igénybe akarja venni. Van-e akár a mahogy új, nagylélegzetû mû van készülôben. Mi lesz
központúbb változata az eredeti történetnek.
gyar, akár a világirodalomban olyan alkotó, akiez és mikor olvashatjuk?
Így, átmûvelve most ugyanolyan közel áll hoznek a hatása közrejátszott abban, hogy ennyire
– 1995 óta folyamatosan dolgozom egy sajátzám, mint egykor, megszületésekor.
rendhagyó prózát hozzon létre?
szerû enciklopédián. Ez a mû háttérzajként
– Annak idején meglehetôs feltûnést keltett akciója,
– Én még a Sárkányviadalt is hagyományos
most is bennem van, bár 2000-re sem készült
amikor a Budapesti Állatkert egyik ketrecébe záratta
prózának érzem, az ôstörés a Médium címû reel. Új címe: Enciklopédia 3000, addig pedig
magát, hogy meghirdesse a Voks Humana mozgalgényemnél következett be. Ez a regény már
még bôven van idôm akár más könyvekre is. A
mat. Ezt követôen évtizednyi idôre visszavonult a
posztmodern mû, inkább szöveg, semmint reKairosz Kiadónál rövidesen várható egy esszéközszerepléstôl, mígnem újból meghökkentette híveit és
gény, de úgy tûnik, a Médium igézete már a
kötet megjelenése. A tartalomjegyzék szerint
ellenfeleit egyaránt, amikor vendégként pár napra beSárkányviadal sorai közül is kihallható. Akik
ez gyûjtemény, de az olvasót, ha összehasonvonult az egyik valóságshow-ba, s az ott töltött öt
közel állnak hozzám: Határ Gyôzô, Hamvas
lítja a kötetben szereplô s az eredeti publikácinapról rekordidô: egy hónap alatt könyvet is írt (ez a
Béla, Szentkuthy Miklós vagy épp James Joyce,
ókat, meglepetés fogja érni, a beválogatott íráFöldfelkelte), azóta pedig lépten-nyomon feltûnik küa megszenvedett monumentálisak. Más és más
sok ugyanis, akárcsak a
stílus, de mindegyik szerzôSárkányviadal, újra letnek összefüggô víziója van
tek futózva. Mondhataz egyetemességrôl.
SEBEÕK JÁNOS író Budapesten született 1958-ban. Pályáját
nám, hogy a régi publi– Úgy tudom, idén harmadik,
versekkel kezdi, 1974-ben elnyeri az országos diákköltô-pályázat
cisztikákra, esszékre táde „javított, átdolgozott” kiadásban, a Ciceró Könyvkiadóelsô díját. 1976-ban, érettségijének évében jelenik meg elsô, És mit maszkodva egy új,
összefüggô mû szülenál újra megjelenik ez a regénye,
szólnak ehhez a nagyok? címû kisregénye. Ezt követi 1980-ban nagy tett. Ezen túl dolgoamibôl az is kiderül, hogy az olvasóközönség kezdeti értetlenkefeltûnést keltô Sárkányviadal címû prózai alkotása, melyet még két zom egy bioetikai
is, amelyben
dése után ez a mû végül is sikert
nagyobb lélegzetû epikai mû követ: 1988-ban a Médium, 1993-ban könyvön
a legutóbbi ökofilozóaratott. Annál indokoltabb a
a Hisztériumjáték. 1991-ben A lázadó bioszféra avagy az ötödik
fiai munkám, A lázadó
kérdés: ha a fociban érvényes,
bioszféra óta eltelt bô
hogy „gyôztes csapaton ne válégtáj címmel ökofilozófiai mûvet publikál. Voks Humana
egy évtized fejleményetoztass!”, vajon mi indokolja,
Mozgalom – Bioszféra Párt néven új tömegmozgalmat indít,
it kívánom összegezni.
hogy huszonhárom évvel késôbb
Emellett a még íróaszátdolgozza a regényt? Mennyimelynek elnökségérôl 1989-ben lemond. 2003-ban jelenik meg
talfiókomban rejlô ifjúben lesz új alkotás a „javított”
Földfelkelte címû, médiafilozófiai munkája. Nevéhez fûzôdik
kori mûvek némelyikéSárkányviadal?
– Válaszom az elôzô kér- a Magyar Erdôrezervátum Alapítvány létrehozása is. Munkásságát nek reanimációja is foglalkoztat. Múlt és jövô
désre adott válaszból követLiska Tibor-díjjal (1994), illetve Greve-díjjal (1996) ismerték el.
satujában egy szenvedô
kezik. Szerintem a Sárkánydió vagyok.
viadal hagyományos regény,
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SZEMMAGASSÁGBAN

Megírt élôszó
félcédulái
■ Ha egybeszámolom, harminc esztendô alatt
mennyi idôt töltöttem mûsorvezetôként vagy
közremûködôként a rádióstúdiókban, illetve –
ahogy mondani szokták – hányszor álltam a
mikrofon elôtt, sok-sok hónap jön ki. Mintha elkezdeném január elsején, és éjjel-nappal téve a
dolgomat abba se hagynám úgy szeptemberig.
Mint a legtöbben, akik komolyabb kapcsolatba
kerültek vele, én is megszerettem a rádiózást. Bár
például Vas István épp az ellenkezôjét nyilatkozta 1983-ban: „Én nem nagyon szerettem a rádiót, és nem nagyon figyeltem.” E szavak a Salamon István interjúit, illetve kötetszerkesztô készségét dicsérô Az étheren át címû kötetben jelentek meg (Magyar Rádió Rt.). Salamon azokat kereste fel és szólaltatta meg egy mûsorsorozatban,
„akik a rádiózás hôskorában és a háború után újjászervezôdött irodalmi osztály munkájában szerepet vállaltak”. Néhány nagy név: Hegedüs Géza, Szenkuthy Miklós, Weöres Sándor, Ottlik
Géza, Kolozsvári Grandpierre Emil. Persze az
egyszerre rádió- és irodalomtörténeti becsû mû
másokat is felidéz a háttérbôl. A rövid ideig fontos tisztséget betöltô, nagy ambíciójú, titkárnô
nélkül dolgozó (hamar a lemondást választó)
Németh Lászlót (egyik levelének közlése unikum, mivel a levelezés-életmû elsô kötete csak
egy töredéket hozott belôle). Kosztolányi Dezsôt (aki, tisztesség ne essék szólván, egy interpretálója szerint úgy vélekedett: lelkesítô találmány a rádió, hiszen például „Az ember misét
hallgat a Westminster-templomból, és közben a
WC-n ül és székel”). József Attilát (1937. augusztus 19-én arról értesítették, hogy beküldött versei
közül ötöt fogadtak el. Vajon melyek nem kellettek az utolsó év termésébôl...?). Móricz Zsigmond pár héttel a halála elôtt válaszolt a Rádió
Újság (fontos orgánum!) riporterének kérdéseire;
Cs. Szabó László nagyszabású programmal igyekezett az irodalom és a mûvészetek érdekeit szolgálni. Elegáns, érdekes, szakszerû, sok újdonsággal teli könyv ez. A kérdezô néha kissé szögletesnek mutatkozik – hogy aztán kibukjon belôle a
lelkesedés és a tudás: kitûnô katalizálója azoknak
a megszólaltatottaknak, akiknek emlékezése az
élôszó után nyomtatásban is elevenen hat.
Bakonyi István, a fáradhatatlan székesfehérvári
irodalomtörténész Vendégeim voltak címmel válogatott interjúit adta közre (Árgus Kiadó – Felsômagyarország Kiadó). A diskurzusokba eredetileg
a helyi televízió, illetve a helyi rádió nézôi, hallgatói kapcsolódhattak be, még ha csak virtuálisan is, néhány pedig a sajtó számára készült. Az
utólagos felvezetô (olykor sajnos emlékezô) sorokkal ellátott beszélgetések sorrendjében nem
könnyû logikát találni, de azért észlelni: a médiaszereplôk kerültek az élre (Fábry Sándor, Gyôrffy
Miklós), aztán képzômûvészek jönnek (köztük
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Szász Endre), majd színészek (Darvas Iván, Gábor Miklós), egy szerzetes (Bulányi György), egy
énekes-elôadómûvész (Cseh Tamás), utóbb két
irodalmár és egy nyelvész (Czine Mihály, Grezsa
Ferenc, Szathmári István), végül egy csapat szépíró (így Jókai Anna, Szakonyi Károly mellett a
lokális kötôdésû jelesek).
Az interjúkészítô erénye, hogy „emberarcú” dialógusokat komponál: okos és tapintatos kérdései nyomán vendégei a legjobb énjüket és legmaradandóbb teljesítményüket mutathatják be (kiki a rá jellemzô egyéni színekkel). Bakonyi pontosan tudja, hogy az ô ismereteivel a nézôk, hallgatók, olvasók többségének elôzetes információi
nem versenyezhetnek, ám a meghívottakról
szinte mindenkiben határozott, nyomatékos kép
él. Vagyis rokonszenv, ellenszenv, prekoncepció
és kíváncsiság négyszögében kell faggatnia a vendéget. Ez az erôtér szinte mindig dokumentumértékû, színes textust terem.
Andrzej Stasiuk Hogyan lettem író címû autobiografikus regénye a Magus Design Stúdió Tempera-sorozatában látott napvilágot. Alcíme: [kísérlet szellemi önéletírásra]. Az elég nehezen értelmezhetô szószerkezet valószínûleg arra utal,
hogy az egykori fiatalember miként talált rá arra a szuverén szellemiségre, amelynek úgy huszonöt-harminc évvel ezelôtt a nyájlét közepette kellett éledeznie, az írói elhivatottságot felszító módon.
Pálfalvi Lajos fordítása felveszi az eredeti
lengyel szöveg lüktetését, pörgô nyelvi tempóját.
Az olvasónak – ha középnemzedékbeli vagy idôsebb – a részleges behelyettesítés technikáját kell
alkalmaznia; ha fiatal, mindenestül a rekonstruáló képzeletre (valamint a máig ható társadalmi
tényekre és mûvészeti produktumokra) bízhatja
magát. Stasiuk ugyanis (az ô szava) „baromira”
ismerôs világot tár fel a közelmúltból. Ennek a
világnak volt magyar megfelelôje is – valahol a
radikális kritikai gondolkodás, a beat- és a popzenébôl párolt, érzületmorálú magatartásmodell, az underground kultúra és a körvonalazódó alkotói törekvések határán. Az 1970-es évek
magyar fiataljai – a lengyelekhez hasonlóan –
„képesek voltak órák hosszat csevegni” Frank
Zappa felvételeirôl; sokan megtapasztalhatták,
ki- és miféle egy smasszer; vásároltak „pult alól”
pornóújságot; s mint Varsóban, Budapesten is
volt olyan „egyik nap”, amikor megérkezett sokak bálványa, Allen Ginsberg.
Stasiuk egy kisregény keretei között, de nagyszabású leltározásból építi újra a múltat, több-kevesebb sikerrel (mert néha a partikulárisat szubjektíven nekieresztve, a lényegszerût mellékesen
kezelve). Ha „A Pollena-Lechia három ötvenbe
került” mondatot olvassuk, nem különösebben
nehéz megállapítani, milyen termékrôl, milyen
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pénznemrôl és milyen nagyságrendrôl van szó, s
hogy melyik a megfelelô magyar párhuzam.
Rengeteg mûcím, szerzôi név, márkaelnevezés
teszi speciálisan lengyellé, nyitja egyben az angol-amerikai (és a közép-európai) mindennapok
felé a szöveget. Az élôbeszéd lendülete fékezôdik írott önéletrajzzá. A szerzô örömét lelte a
munkában – jelzi is, hogy kész a folytatásra.
Akárcsak az iménti, Philip Roth Szégyenfolt címû
regénye (Európa) is az 1998-as esztendôhöz tapad. A történet, a cselekmény szférájáról most a
lehetô legkevesebbet árulunk el – ha már a
könyv fülszövege olyan barátságtalan (vagy épp
túl barátságos) az olvasóval, hogy minden számottevô mozzanatot, fordulatot kikotyog (azt
remélve talán, hogy a „meseközpontú” befogadás helyett a lényegszerûbb elsajátítás felé terelgethet?). Gondolatmenetünkbe a mûnek az a
vonatkozása illik, hogy Coleman Silk, a dékáni
posztjáról lemondani kényszerült, hetvenéves
klasszika-filológus a benne feltámadó gyûlölet
miatt nem képes megírni saját históriáját (egy kései és különös önéletrajzi fejezetet), ezért a világtól visszahúzódott, újdonsült író barátjára, Nathan Zuckermanra testálja ezt a feladatot. Az elbeszélôi aspektust nézve tehát a regény annak a
szöveggé tétele, miként fogadja el a (morálisan
kötelezô) megbízatást Nathan, a maga autobiográfiájára viszonylag kevés teret szánó narrátor,
aki egyre inkább beleszervül a bûnügyi elemekkel is dúsított – a késleltetés és az elôreszaladás
idôbontásos technikájával elôadott – történetbe,
melyet alapformájában, nehéz ajándékként zenehallgatás közbeni beszélgetéseik során vehetett át a vénségére egy új szerelmet is megélô (fenyegetett helyzetét pontosan ezzel tovább rontó) Colemantôl.
A rendre Nobel-díjra esélyes íróként emlegetett
Roth mesterségbeli tudását méltatni visszatetszô
dolog lenne. Valóban a ma élô legjobb prózaírók egyike. E regényében azonban a kitérôk
nem mindig megokoltak, a súlypontok (például
a rasszizmus vádja) kétségesek. Sóvágó Katalin
fordítása nívós, de itt-ott zavarba ejt magyartalanságával és nehézkességével. Futtában jelzett
kifogásaink sem feledtethetik azonban, milyen
átütô erejû annak kifejtése, „kiírása”, hogy Coleman Silk, ez a nagyszerû kvalitás tulajdonképp
azért bûnhôdik, amit ugyan nem a „vád” tárgyát
képezô cselekedetekben és idôszakokban, ám
egykor mégis, másképp elkövetett. Bár a motiváció (így a vietnami háború emléke az egyik figura tudatában) néha fáradt, másutt – a két nôalak,
Faunia és Delphine között – lenyûgözô, az
„amerikai trilógia” harmadik kötetének tartott
regény egésze pedig – Clintonostul, Kunderástul, a görög sorstragédiákra való célzásokkal:
összes utalásával – gazdag élményt nyújtó epika.
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Megôrizni a szüntelen
csodálat képességét
Müller Péter a Titkos Tanításokról
Müller Péter népszerûségének titka az, hogy
olyan könyveket ír, amelyek élni segítenek,
nemcsak az olvasónak, hanem ahogy elmondta, neki magának is. Sok mindenre az írás ihletett pillanataiban döbbent rá. Ez tökéletesen igaz lehet a Jonathan Miller kiadásában
és a Magyar Könyvklub terjesztésében télelôn
megjelenô Titkos Tanításokra is.
■ Müller Péter több mûfajú szerzô, elsô munkái színmûvek és filmek voltak. (Tavaly jelent meg a
Lélek színpada, melyben összegyûjtötte színdarabjait és zenés játékait.) Regényt mindössze hármat
írt (Részeg józanok, A madárember, Világcirkusz), mert leginkább
dialógusban szereti kifejezni gondolatait és az ôt foglalkoztató történéseket. Tizenegy évvel ezelôtt
új oldaláról mutatkozott be, a Kígyó és kereszt címû könyve egy
magával ragadó drámai monológ,
vagy ahogy ô nevezi, ,,meditatív
esszé” volt a lélek és a létezés csodálatos kérdéseirôl. Közvetlenül
ekkor szólította meg elôször az olvasót, hogy saját sorsán keresztül
ablakot nyisson a nagyvilágra. Egy
kötet ehhez kevésnek bizonyult,
így készült el egy évtized leforgása
alatt a Lomb és gyökér, a Bensô
mosoly I-II, a Boldogság, majd a
tavalyelôtt megjelent, a kínai JiKingre épülô Jóskönyv. Ez utóbbi
kivételes sikernek bizonyult, hiszen tizenkét kiadásban, százezres
példányszámban fogyott el eddig.
Mint az történni szokott, minél
mélyebbre ássa bele magát valaki
az ôt érdeklô témakörbe, idôvel rájön, hogy annál kevesebb ismerete
van az egészrôl. Müller Péter ezért
újra közös meditációra hív mindenkit, hogy gondolkodjanak közösen a régi és új sorskérdésekrôl.
Legutóbbi mûvét, a Titkos
Tanításokat így ajánlja olvasóinak:
,,Alapkérdésekre kerestem a választ ezekben az írásokban. Kiválasztottam azokat a titkokat, ame-
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lyek az elmúlt húsz év során, az olvasóimmal való beszélgetés közben, leveleikben a legtöbbször kerültek szóba: a hit, az istenélmény,
a megismerés, a magány, a reinkarnáció, a szellemvilág, a szeretet, az
anyai sors, a földi születés és halál
titkait. S fôleg azt a legnehezebb
kérdést, hogyan lehet értelmesen
és harmonikusan élni a mai bomlott világban, amelyet az ôsi hagyomány „utolsó idôknek” nevez.
Igyekeztem megfejteni ezeket a
titkokat, de mindig elérkeztem
egy pontig, ahol meg kellett állnom és meghajolnom a megfejthetetlen elôtt.
Innen már nem tudok egyedül
tovább menni.
Csakis együtt haladhatunk.
Mint egy csodálatos, közös kirakós játék, olyan az élet: a teljes kép
hiányzó részei már a Te lelkedben
vannak elrejtve, mert azokat csakis
Te élted meg.
Keresd meg ôket, és írd tovább
a könyvünket.

Talán így, együtt eljutunk a végsô válaszokig.”
– Kiknek ajánlod a legújabb könyvedet? – kérdeztem Müller Pétertôl,
akivel nemcsak a régi ismeretség miatt
kerüljük a magázódást, hanem azért,
mert ô minden mûvében tegezi az olvasót és elvárja, hogy ez az ôszinte,
közvetlen viszony visszafelé is kialakuljon.
– A Titkos Tanításokat azoknak
az embereknek írtam, akik keresik
a titkokat. Akik velem együtt ôrzik magukban azt a nemcsak gyermeki, de örök emberi élményt,
hogy maga az utazás a gyönyörû.
Félrelibben egy függöny, megismerünk valamit, fölvillan bennünk a tudás öröme, aztán látjuk,
hogy ez még nem a ,,végsô titok”,
és megyünk tovább. Az útnak, hála Istennek, sosincs vége, mert
végtelen. Úgy ahogy a szavaink,
azok is végtelenek befelé. Ahogy
lefejtjük a jelentések különbözô
rétegeit, mindig találsz valami mélyebb értelmet. Isten a hozzá közeledô vándoroknak mindig ad
valami igaz gondolatot, vagy megrendítô szépséget, mellyel szomját
enyhíteni képes. Ez azonban sohasem elegendô, hiszen a szomjúság tovább tart. Rájössz, hogy
örökké van még beljebb és még
közelebb is, így keresel tovább. Ez
a mû egy ilyen, olvasókkal együtt
való keresés kezdete.
– Mit keresünk?
– Életünk értelmét. Mondhatnám úgyis, az igazságot, vagyis a
boldogságot, mert ez a három egy.
– Szükséges ismerni a korábbi mûveidet ahhoz, hogy pontosan megértsük a Titkos Tanításokat? Ezt azért
kérdezem, mert a Kígyó és kereszt óta
olyan élményeket társz fel elôttünk,
melyek a hétköznapi ember számára
nehezen ellenôrizhetôek, például ezek
közé sorolható a szellemvilággal való
kapcsolatod.
– Kevesen tapasztalják meg
annyira keserves körülmények között, mint én 1956-ban, mikor
egy szovjet tankról többször belém lôttek, de egyre többen érzik
és vallják velem együtt, hogy a lé-

19

lek valóban halhatatlan. A Kígyó
és keresztben még szorongva és
megrendülten szóltam errôl,
csakhogy az azóta eltelt években
sok minden változott. Ma már
nem az a gondom, hogy beszélhetek-e a halálélményemrôl, az
azt követô eszmélésrôl, az újjászületésrôl és a világra történô rácsodálkozásról. Hanem az, hogy
megôrizzem magamban a szüntelen csodálat képességét. Ha
ugyanis valaki megszûnik csodálkozni, az azt jelenti, hogy a lelke
kiszáradt, meghalt. A csoda lehet
természetes, de hétköznapi soha.
Minden író az élményeibôl él. Az
én számomra a szellemvilág léte:
mindennapi tapasztalat. Az alapvetô élményem, hogy a szellemvilág van és segít, tanít. Képzeld
el, hogy az én derûs és bölcs mesterem, aki hozzám a világon a legközelebb áll, láthatatlan. De éppen úgy ,,van”, mint te, vagy ez a
könyv, amit a kezedben tartasz.
Én legalább annyit beszélgetek
vele, mint földi barátaimmal. Az
én világomban a lélek valóságos.
– A Titkos Tanításokban sok motívum tér vissza életmûvedbôl, például
az Anyák sorsát olvasva mintha újra láttam volna a Madách Színházban bemutatott Mária Evangéliuma
bizonyos jeleneteit. Most is az anyaság drámájáról van szó, csak más
mûfajban, és nagyobb tapasztalattal
mesélsz errôl.
– Az anyaság misztériumát továbbra is a legmagasabb szintû
beavatásnak tartom, amit élô ember megérhet. Mi, férfiak ehhez
kevesek vagyunk, nem tudunk
felnôni a feladathoz. A mindennapok során, sôt még életünk végéhez közeledve is alig tudunk
valamit arról, hogy valójában kik
a mi gyermekeink és milyen tervvel jöttek a világra. A szülôi értelem, de még a szeretet sem elegendô ahhoz, hogy megértsük, kicsoda a gyermekünk. Ehhez mesteri tudás kell. Az ô szemével fedezhetô csak fel, hogy valójában
ki lakik az emberben, ô látja a lelke legmélyén létezô isteni valóját,
a sok inkarnációt, múltbéli élményt, és az élettervét. Az anyáknak szeretnék segíteni abban,
hogy legalább sejtsék azt, amit
tudni nem lehet. Ezáltal könynyebbé válhat sorsfeladatuk, a
gyermek nevelése.
Borbély László

Személyesség
és elidegenítô effektusok

■ Az Élet és Irodalom vagy
a Magyar Narancs olvasói
évek óta jól ismerik Keresztury Tibor nevét. A Reményfutam címû kötetét a Magyar
Narancsban megjelent egotippjeibôl állította össze
2000-ben, majd jött A vaddisznó rokona címû, publicisztikai írásokat tartalmazó
gyûjtemény. A Magvetônél
most
napvilágot
látott
könyv, a Bejárat a semmibe
annak a heti rendszerességgel jelentkezô sorozatnak az
írásait tartalmazza, amelyeket Keresztury Tibor 2002
februárja és 2003 májusa között Villanófény címmel az
Élet és Irodalomban közölt.
– Amikor belekezdtem a
Villanófény szövegeinek írásába, már tudtam, hogy ez a
sorozat is könyvnek készül,
méghozzá az elôbb említett
két kötettel megkezdett törekvés
folytatásaként
–
mondja Keresztury Tibor. –
Számomra jóideje az a kísérlet tétje, hogy kiderüljön,
van-e betölthetô tér egyes újságírói és szépirodalmi mûfajok között. A tárca, a jegyzet
és a kispróza határterületeit
igyekszem könyvrôl könyvre
belakni. A Bejárat a semmibe
olvasói mélyen személyes nézôpontból, az én egyéniségemen keresztül látják az ezredvég alakjait, szánalomra vagy
éppen megvetésre méltó „hôseit”, ugyanakkor a külsô

megfigyelô, egyfajta „fotós”
szemszöge reflektálttá teszi a
megfigyeléseket. A fényképezés-technikának az irodalomban meghonosított módszerével kimerevített álló-, s élôképekben szerettem volna láttatni a szereplôket, jeleneteket, s persze önmagam. Rövid, néhány flekkes írások
ezek a hétköznapok jellegzetes figuráiról, az uralkodó
közállapotokról, ahogyan egy
vidéki értelmiségi látja ôket –
s ha jó a könyv, akkor az írások összessége kirajzol valami
nagyobb, átfogóbb képet is.
– Hogyhogy nem az eredeti rovatcímhez ragaszkodott a
könyv esetében is?
– A Villanófényt egyfelôl
nem tartottam teljesen pontosnak, amikor a könyv anyagát összeállítottam, másrészt
túl szájbarágós lett volna. Itt a
szövegeknek kell szavatolniuk
önmagukért, melyekbe egyébiránt sokkal többet „beleteszek” önmagamból annál,
mint amennyi a roppant óvatos és jólfésült, az ôszinteség
beszédformáitól általában tartózkodó magyar irodalomban
megszokott. A számos eltávolító effektus és az objektivitás
ellenére bizony itt is vastagon, kíméletlenül kiteszem
magam a placcra: ez vagyok,
ilyen vagyok. Ami persze stilizált, írói eszközökkel „rendszabályozott” ôszinteséget,
nem valamiféle direkt vallomást, feltárulkozást jelent.
– Milyen szerkesztési elveket
követett a könyvben?
– Tematika és motívumok
szerint csoportosítottam az
anyagot. Eszerint öt ciklust
alakítottam ki: Az utolsókat
rúgja, Gyôzelmi esélye volt,
Elôlép a múltból, Mindegy
neki, Úgy maradt. Azért is
volt szükség szigorú szerkesztésre, mert a közlés másfél éve alatt sok belsô szál
vagy kapcsolódás keletkezett,
vált világossá az írások között, ami a határidô folyto-

nos szorításában, a penzumszerû teljesítés közben nem
is tûnt fel. Magukon a szövegeken is sokat dolgoztam,
míg elnyerték végleges formájukat. A heti rendszerességû megjelenés nem engedi,
hogy sokat szöszöljön az ember egyes részletekkel. Az érlelés hiánya miatt bennmaradnak gyors, esetenként
könnyûkezû megoldások,
amelyek kiiktatásán, megváltoztatásán hosszasan kellett kotlanom. Külön hálás
vagyok Pintér József tipográfusnak a gyönyörû kötetért.
Olyan munkát végzett egy
Szilágyi Lenke-fénykép felhasználásával, hogy vitrinbe
téve, dísztárgyként is funkcionál a kötet, esküszöm.
– Mit jelent az Ön számára a
vidéki értelmiségi lét, amelynek
nézôpontjából, említése szerint,
a világunkat szemléli?
– Számos hátrányt és sok
elônyt jelent. Olyan érzéssel
jár – s ez az érzés sok esetben
nem is alaptalan –, hogy az
ember folytonosan lemarad
valamirôl. Másrészt képes
megadni az otthonosság, az
ismerôsség érzetét, ami így
negyven fölött egyre fontosabb. Nekem legalábbis egyre kevésbé hiányzik a pörgés,
a forgatag.
– Debrecenben az Alföld címû
folyóiratot szerkeszti, de a fôvárosban is dolgozik, fôszerkesztôje a Litera nevû irodalmi
portálnak. Hogy boldogul egyszerre a két véglettel: a hagyományokat követô vidéki irodalmi folyóirattal és a modern
technikát alkalmazó internetes
fórummal?
– A Litera jó fogadtatás és látogatottság mellett mûködik.
Léte, olvasottsága ellentmond
a híresztelésnek, hogy kevesek
ügye a magyar irodalom.
Megcáfolja azt az állítást,
hogy az irodalom könyvbe,
folyóiratba való. Legnagyobb
örömünkre a számítógép elôtt
szocializálódott nemzedékek
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mellett a kollégák idôsebb része, kritikusok, tanárok is figyelik. Fontos, hogy abból a
fiatal nemzedékbôl, amelynek
tagjai kizárólag az interneten
tájékozódnak, a Litera sokakhoz eljuttatja a kortárs irodalom gazdag értékeit. Elônye a
nyomtatott sajtóval szemben,
hogy vizuális élményeket is
képes nyújtani. A legutóbbi,
Nádas
Péter-interjúnkhoz
csatlakozó fotógaléria a helyszínen, az író otthonában készült képeket tartalmaz, más
esetben digitális kamera és
szkenner segítségével személyes tárgyakat, kézírásos naplójegyzeteket is bemutathatunk. Mindez nem egyfajta
bulvárstílust, valamiféle olcsó
populáris tempót jelent, hanem egyszerûen közelebb
próbáljuk hozni a közönséghez az írókat, költôket. Ha kilépünk a magyar irodalmi diskurzus bennfentes, szûk körébôl, sokakat meg lehet szólítani. Meggyôzôdésem szerint
jóval több embert érdekel a
szépirodalom, mint ahogy az
irodalmi folyóiratok ezres,
vagy a verseskötetek ötszázas
példányszáma alapján gondolható. Sok mindent nem
tud persze az irodalmi portál.
Ott nem lehet hosszú tanulmányokat, elemzô kritikákat
vagy terjedelmes regényrészleteket közölni. Sok hír van
benne, rengeteg napi információ; az irodalmi kultúra
mindenkori aktuális állapotáról hivatott képet adni, s nem
az öröklétnek dolgozik. Indulásakor is úgy gondoltam,
hogy a hagyományos folyóiratok és a Litera nem konkurensek: nem zárják ki, inkább
kiegészítik egymást, mert
mindkettônek sajátos, több
ponton érintkezô, másban pedig nagyon is eltérô funkciója
van. Az új technika nem jelentékteleníti el, nem „írja
fölül” a nyomtatott sajtót, s a
legkevésbé sem teszi zárójelbe
a roppant gazdag magyar folyóirat-kultúrát, ugyanakkor
új közlésformákat, vonzóbb, s
népszerûbb közvetítési módokat tud teremteni.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Dósai Dénes
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Magyar irodalom

Asszonyból király
■ A nemiség, az identitás és a
nemi szerep metamorfózisa áll
Böszörményi Gyula új könyvének a középpontjában. Regénye
merôben különbözik elsô, mesei köntösbe öltöztetett szépirodalmi mûvétôl. Ezúttal bibliai
tájakra kalauzolja olvasóit, hûen
követi a Biblia könyveinek, így
Sámuel könyveinek eseményeit
Dávid király életének bemutatásában. Stefan Heym Dávid király krónikájához hasonlóan abból a Bibliában csak nyomokban fellelhetô feltevésbôl indul
ki, hogy Dávid, az egyszerû
pásztorfiú nem énekesi mivoltának, hanem szeretôi státuszának köszönhette Saul király kegyét és gondoskodását. Dávid nemcsak az öreg Saul, hanem
fiának, Jonatánnak is szeretôje volt, mielôtt maga megnôsült és
asszonyt vitt az ágyába. Böszörményi Gyula könyve Dávid nemi identitásának alakulását követi nyomon: Dávidét, aki elôbb
lett asszonnyá, mint férfivá és ez a trauma élete végéig elkísérte. Kettôs személyiség élt benne, asszonyé és férfié: örökös átváltozás örökös szenvedéssel párosulva. Számtalan asszonya és
ágyasa közül egyedül Betsabéban találta meg a tökéletességet.
Betsabé volt az ô nôi képmása, az egyetlen, akivel eggyé válva
mintegy szerepet cserélhetett. A nemiség vezérelte Dávid szinte minden tettét. A regény másik vetülete Dávid karrierjét rajzolja meg: miként lesz az egyszerû pásztorfiúból, a király kegyeltje, majd maga is király, véreskezû zsarnok, aki számtalan
háborút vív és nyer meg, míg végül mindentôl megundorodva
már csak kedves Betsabéja ölén keres vigasztalást. A hatalom
és az erô gyakorlása, ugyanakkor kiszolgáltatottság és az elvárásoknak való folytonos megfelelés, a barátok elvesztése, megöletése, családi viszály és ármánykodás, egyszóval mindazon
vonások megtalálhatók nála, amelyek a diktátorokat és a zsarnokokat jellemzik. Dávid az érzékeny költôfejedelem helyett
egy ártatlanságát elvesztett, megrontott, egykori jószándékát
elvesztett, elôdeihez hasonlóan ravasz, ám kegyetlen király képe bontakozik ki a történetbôl. A bibliai allegória a személyi
kultusz mindenkori példája. A portré akár egyik-másik huszadik századi politikusé is lehetne.
Sz. Zs.
Böszörményi Gyula: Dávid király asszonya, Magyar Könyvklub

Mûvészettörténet

Réber
■ Karikaturistának és illusztrátornak is briliáns volt. De a magyar animációnak is a legjelentôsebb alakjai közé tartozik, noha
életében csak három rajzfilmet rendezett (egyikük csak alig egy
perces). Képzômûvészeti kísérletezô kedvérôl inkább csak a hagyatékában maradt – se a karikatúra, se az újságrajz mûfajába
nem sorolható – több száz rajz tanúskodik, mert közülük korábban viszonylag csak keveset publikált, állított ki.
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Nehéz elhinni, de Réber Lászlónak Magyarországon életében
mindössze négy saját albuma jelent meg. A legutolsó 1980-ban.
Némi túlzással azt mondhatjuk,
meg kellett halnia, hogy végre
újra önálló kötete lehessen. A
Holnap Kiadó a mûvész rangjához méltó, gyönyörû kiállítású,
nagyon szépen tördelt albumot
adott közre: a sokszínû munkásságából válogatott gazdag anyagot elemzô-értékelô esszéisztikus tanulmányok kísérik.
Székely András a karikatúráit
ironikus, de lírai vonalköltészetként jellemzi. Esszéjében idézi
Kaján Tibor gondolatát: Réber rajzai az emberek, tárgyak, helyzetek csodálatos csoportosításával okoznak meglepetést a nézônek.
Egy német szakember – akit ugyancsak Székely idéz – úgy véli, Réber karikatúráiban hol egy Csehov-novellát tömörít, hol egy verset,
vagy éppenséggel egy esszét. Réber népszerûségét fôleg illusztrátori tevékenységének köszönheti. A hatvanas évektôl 2001-es halálig
több mint négyszáz – nagyobb részben gyerekeknek szóló – könyvet illusztrált. Kaján úgy látja, az illusztrációk egyik jellegzetessége
a rajzi rímek és metaforák: „Egy alak bizarr formája összecsendül
egy másik tárgy formájával és csodálatosképpen a kettô között tartalmi összefüggés van.”
Wehner Tibor mûvészettörténész hangsúlyozza, a Réber-kép
nem leír, nem elbeszél, hanem sûrít, exponál, felmutat, de úgy,
hogy áttekinthetôsége, világos tagolása, eszköztelensége ellenére
is többrétegû, mély értelmû jelentésekkel felruházott. Elemzése
végén arra a következtetésre jut, szomorú, és méltánytalan, hogy
a mai napig elmaradt az életmû mûvészettörténeti feldolgozása,
s a 20. század magyar mûvészetére visszapillantó új összefoglalások nem említik Réber nevét.
Az antológia talán elindít egy folyamatot, hogy a mûvész végre az ôt megilletô helyre kerüljön.
(gervai)
Réber-antológia. Holnap Kiadó, 2003, 111 oldal

Biológia

Túlnyertük magunkat
■ A genetika korunk tudományának sikerágazata. Tudományos
jelentôsége csak a Holdra lépés nagyságrendjével mérhetô. A
géntérkép megalkotása kulcsot adott az emberiség kezébe, melynek révén hatalmas távlatok nyithatók meg a betegségek gyógyításában, az öröklôdés titkainak felfedésében. A Magyar Tudományos Akadémia osztályülésén mégis úgy fogalmaztak: lehet,
hogy túlnyertük magunkat. Mert lehet veszedelmes fegyver is,
ha a laboratóriumok mélyén titokban folytatott kísérletekre, élôlények ellenôrizhetetlen klónozására gondolunk.
Éppen ötven esztendeje jelent meg a Nature tudományos folyóiratban a DNS szerkezetérôl szóló elsô közlemény és napjainkra
a kutatási eredmények már a biológiában, az orvostudományban,
a modern biotechnológia terén és így az agrárgazdaságban, a környezetvédelemben, az iparban is hasznosításra kerülnek.
A több szerzôs tanulmánykötet elôszavában Hídvégi Egon
visszapillantást nyújt a felfedezés elôzményeirôl. Soraiban felsejlik egy emberi dráma, a szép és fiatalon elhunyt angol kutató,
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Rosalind Franklin sorsa, akinek tudományos eredményeit férfi kollégái használták fel
és sajátították ki, több Nobeldíjat is elérve.
A szakkönyv a téma iránt érdeklôdô olvasónak is sok új
információval szolgál. A szerzôk a középiskolai biológiai
oktatásra építik mondandójukat. Bemutatják a gént és
mûködését, a genom szerkezetének felderítését, a géntérkép megfejtését. A genetikai
„ujjlenyomat” évszázadok
múltán is mindent elárul ôseinkrôl. Segítségével rekonstruálható az emberiség eredete, a régészeti leletek molekuláris biológiai vizsgálata felfedi – egy konkrét példa esetében – a kunok
etnikai hovatartozását. De kimutatható az is, hogy a magyarság
csupán nyelvi rokonságot ápol a finnekkel.
Külön fejezet a génterápia, az ôssejtek alkalmazása a gyógyításban. A felhasználási lehetôségek gazdag tárháza a kriminalisztikára is kiterjed.
A zárófejezet a 18 tanulmány szerzôinek rövid pályaívét ismerteti.
Tausz A.
A genom. Rejtett kulturális forrásaink. IV. Szerkesztette: Hídvégi
Egon. Széphalom Könyvmûhely, Budapest, 2003. 279 oldal, 3200 Ft
Földrajz

METEOROLÓGIAI TIPUSÚ UTAZÁSOK
■ Az utazók általában különlegességük szerint választják ki az
általuk felkeresett helyeket – eszükbe se jut, hogy a meglátogatott vidéken milyen lehet – az idôjárás. Arra pedig végképp
nem ismerek példát, hogy valaki kimondottan az idôjárásuk
miatt keressen fel bizonyos településeket. Ilyesmi még leginkább az angolokról volna feltételezhetô, akik híresek idôjárásmániájukról, de ôket leginkább az szokta érdekelni, adott helyen gyakori-e az esô, mennyi esik s ha nem esik, miért nem.
Nick Middleton geológus ujságíró, az Extrém utazások szerzôje azonban másképp vélekedik: ô az angliai éghajlatot kie-

gyensúlyozottnak tartja s igazából az érdekelte, lehet-e és hogyan lehet élni olyan területeken, ahol a hômérô higanyszála képes akár a minusz ötven
fok alá süllyedni, vagy épp ellenkezôleg, a hôség elviselhetetlen. Kik élnek ott és miképpen bírják ki, ahol állandóan
esik, vagy soha nincs egy csepp
esô sem? Épp ezért utazása céljául kiválasztja például a szibériai Ojmjakont, a világ leghidegebb és a chilei Aricát, a világ
legszárazabb, az etiópiai Dalbolt, a világ legmelegebb, az
indiai Mavszinramot, a világ
legcsapadékosabb helyét s amikor odautazik, az ott élôk életét éli, hordja a viseletüket, azt
eszi, amit ôk esznek, velük van a hétköznapokban.
Ezek a „kalandok” persze nemcsak kiváló fizikumot, lelki állóképességet, de töméntelen ismeretet is követelnek attól, aki
vállalkozik rájuk. Middleton könyve épp ezért tud jóval több
lenni a szokványos útleírásoknál. Ô barátságot köt az ott
élôkkel, kíváncsi rájuk, de az olvasó elôtt nem restelli bevallani a szorongásait sem. Képes ironikusan láttatni önmagát
például egy olyan helyzetben, amikor nagy tusakodások után
rászánja magát, hogy felkeres egy igazi szibériai budit, vagy
amikor félig részegen autózik a befagyott Bajkálon, vagy a világ egy másik égtáján több ezer éves, mumifikálódott tetemet
talál a forró homokban. A szerzô legfôképpen azoknak
mondja el mindezt, akik maguk sosem vállalkoznának ilyesmire s ennélfogva azt sem tudhatnák, milyen érzés úszni
egyet a befagyott szibériai folyóba vágott „úszómedencében”.
Az extrém helyzetek élvezetes leírásánál azonban sokkal
fontosabb dolgokról is szól Nick Middleton könyve: velünk
együtt töri a fejét azon, vajon miért tartanak ki emberek ilyen
mostoha körülmények között, holott el is költözhetnének? A
kérdést a helybeliek nem is értik s ez az értetlenség a legszebb
válasz. Itt lakunk, mondják, ez az otthonunk, szeretünk itt
lenni. S ezzel anélkül, hogy hazafiságról a könyvben egyetlen
szó is esne, mégis mintha ennek mibenlétérôl kapnánk egyfajta szép és meggyôzô választ.
Nádra Valéria
Nick Middleton: Extrém utazások
General Press Kiadó, Bp., 2003, 300 oldal, 2500 Ft

A MAGYAR NYELV
KÉZIKÖNYVEI 1–6.
1. Magyar szókincstár. Rokon értelmû
szavak, szólások és ellentétek szótára
2. A mi nyelvünk. Íróink és költôink a magyar
nyelvrôl
3. Közgazdasági helyesírási szótár.
Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok
és rövidítések gyûjteménye
4. A csodaszarvas nyomában. A legszebb ezer vers költészetünk nyolc
évszázadából
5. Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmezô
és fogalomköri szótára
6. Magyar szólások és közmondások szótára. Mai nyelvünk állandósult
szókapcsolatai példákkal szemléltetve

TINTA KÖNYVKIADÓ: 1116 Budapest, Kondorosi út 17. Telefon: 371 0501;
Fax: 371 0502; E-mail: info@tintakiado.hu; Honlap: www.tintakiado.hu

22

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

GYEREKKÖNYV-KILÁTÓ

Mivel ér fel az olvasás?

■ „Olvasása felér egy egzotikus
utazással” – írta a világ egyik
leghíresebb mesegyûjteményérôl, Az Ezeregyéjszaka meséirôl
Szerb Antal. A végleges formáját a 16. században elért arab
mesegyûjtemény persze csak átdolgozva adható gyerekeknek.
De a szépséges Sehrezád (vagy
Seherezáde) által elmondott
történetek ismerete nem maradhat ki egyetlen kisgyerek életébôl sem. Tengerjáró Szindbád
kalandjai, Aladdin és a csodalámpa históriája, Ali Baba és a
negyven rabló, valamint Az
ébenfa ló címû varázslatos mesék – hogy csak néhányat említsek a kicsiknek készült változatból – világirodalmi alapismereteink körébe tartoznak. India,
Perzsia, Irak és Egyiptom mesekincseit ötvözi ez a páratlanul
gazdag mû, amelyben szórakoztatás és tanítás fonódik össze.
1824 óta ismert magyarul az
Ezeregyéj, a mostanában forgalomban lévô változat Benedek
Elek és Honti Rezsô fordításait
tartalmazza. Külön fel kell hívnom a figyelmet Róna Emy színes és fekete-fehér rajzaira, amelyek a csodás Kelet valós és fantasztikus világába való beleélés
illúzióját csak fokozzák.
Régóta ismerem és kedvelem
azt a mesesorozatot, amelynek
alkotója, úgy értem, írója és egyben illusztrátora egy bizonyos
Janosch – igen, csak így jelöli
magát a német szerzô, ezzel a
magyarul Jánosnak hangzó névvel. A szóban forgó sorozat két
fôszereplôje a Kistigris és a Kismackó, akik a folyóparton laknak egy takaros kis házban. Békésen, nagy barátságban éldegél
a két jó barát – és olykor külö-
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nös dolgok esnek meg velük, jópofa kalandokban vesznek
részt, de az is elôfordul, hogy
utoléri ôket a balszerencse. Ilyenkor azzal vigasztalják magukat
(egymást): „De jó, ha az embernek van egy barátja! Akkor aztán
semmitôl sem kell félnie.” Kistigris és Kismackó, mint látjuk, rendíthetetlenül optimista. És keresetlenül bájosak így együtt. A
népszerû író-grafikus több tucat
képes mesekönyvét ismerik és

szeretik szerte a világon. Remélem, a magyar gyerekek is megkedvelik Kistigrist és Kismackót
annak a kötetnek alapján, amely
három történetet tartalmaz: De
gyönyörû Panama!, Menjünk
együtt kincset keresni!, Tigrisposta. (Fordította: Dornbach
Mária.)
Amikor a Mi micsoda sorozat
79. kötetét elôször a kezembe
vettem, még küzdöttek a tûzoltók a lángokkal Kaliforniában.
Ritkán volt aktuálisabb olvasmányom, mint Rainer Crummenerl
Tûzoltók c. kötete. Gondolom,
olvasóim is figyelték a híradásokat, ezért nem is nagyon kell
részleteznem ennek a gyönyörûen (és hatásosan) illusztrált
könyvnek a tartalmát. Minden-

rôl (az oltószerektôl a mûholdas
megfigyelésen át a gyakorlóházig) olvashatunk rövid, szakszerû
ismertetést. Inkább azt emelem
ki, hogy a tûzoltók feladatkörébe
nemcsak a tényleges tûzoltás tartozik, hanem emberek és állatok
mentése, mûszaki segítségnyújtás
és katasztrófavédelem is. A
Tárgymutató és a Kislexikon
után egy melléklet azt „mondja
el” és mutatja meg, mit tegyünk,
ha ég a ház, illetve hogyan kell
használni a tûzoltó készüléket.
(Fordította: Francz Magdolna.)
Sietek megnyugtatni minden
szülôt, aki nem szívesen lát
ilyen könyvet gyermeke kezében, nem szimpla horrorisztikus
mesét, nem hátborzongató tucat-thrillert kap az olvasó, amikor lecsap a népszerû írónô
újabb regényére. Igaz, ha elfogadjuk a szerzô diktálta játékszabályokat (márpedig azt tesszük,
hiszen Carroll profi), akkor kellemesen izgulhatunk, és igyekszünk egyvégtében a történet

poénjáig érni. De mint a cím is
mutatja, a regény nemcsak bolygó lelkekrôl szól, akiknek a helye rendesen a túlvilágon, nem
pedig a miénkben van, hanem
egy furcsa szerelemrôl is. Suzie
mondja saját magáról: „A helyzet az, hogy átlagosnak tûnök.
Nem kábítózom, nem iszom,
nem cigizek... Soha nem festettem a hajamat. A csizmám és a
bôrdzsekim kivételével a fekete
iránt sem érzek különös vonzódást. Sôt a körmömet sem lakkozom feketére. Egy szó mint
száz, normális, átlagos amerikai
tinédzser vagyok. Attól eltekintve, hogy beszélgetek a halottakkal.” Szóval, Suzienak nemcsak
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az a feladata, hogy beilleszkedjen új családjába, hanem meg
kell küzdenie egy feldúlt kísértetlánnyal. A másik kísértet, Jess
nem veszélyes, sôt... (Fordította
Polgár Anita.)
Tommaso, ez az érzékeny, félénk gimnazista fülig szerelmes
osztálytársnôjébe, Lucreziába.
Tulajdonképpen már tízéves
kora óta így érez, de évekre elszakadt a lánytól, aki most hirtelen újra feltûnik. És tizenhét
évesen egészen mást jelent a
szerelem, mint tízévesen. Egy
hétre nyári táborba mennek a
hegyek közé. Vajon lesz-e bá-

torsága a fiúnak, hogy imádottja közelébe kerüljön, hogy beszélgessen vele, netán megvallja
érzelmeit. Tommaso vár, és
töpreng. Nehezíti a dolgát,
hogy Luca, egy srác a magabiztos és kemény csávók közül, elkaparintotta elôle a gyönyörû
Lucreziát. Mit tartogat a néhány napos osztálykirándulás?
A regény szerzôje, Andrea Cotti
nemhiába költô eredendôen.
Tommaso monológjai tele vannak a szabadversek érzelmi hevületével. Egy ôszinte, hiteles és
megragadóan szép írást tartalmaz a kötet. Sokan magukra ismerhetnek a vívódó fôhôsben.
(Fordította: Székely Éva.)

Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi. General Press K., 232 old.,
2300 Ft; Jenny Carroll: Suzie és
a szerelmes kísértet. Ciceró
Könyvstúdió, 248 old., 1690 Ft;
Andrea Cotti: De csúf nevem
van. Móra Kvk., 120 old., 1390
Ft; Janosch: Kistigris és Kismackó Panamában. Móra Kvk.,
1690 Ft; Rainer Crummenerl:
Tûzoltók. Tessloff és Babilon K.,
48 old., 2100 Ft.
Cs. A.

KÖNYVSZEMELVÉNY

Földi László: Vadászláz
■ Egykori vadásztársammal, Sáfrány Péróval és feleségével egy július végi hajnalon
ôzet mentünk hívni. Ennek helyszínéül egy
nagy szalmakazlat választottunk; a préselt
bálákat lapjára állítva körülbástyáztuk a kazal tetejét: valóságos szalmavárrá alakítottuk. Innen jól belátható volt a hatalmas
szövetkezeti tarló, és a szél forgandóságának sem voltunk kiszolgáltatva. Vártuk a
napfelkeltét. Mikor elérkezett, elôvettem a
sípomat, hívni kezdtem, s már a harmadiknegyedik síphangra megjelent a bak. Megállt a tarló végén, a kukoricás mellett, aztán könnyû vágtában elindult felénk; odajött száz méterre, megállt, s lapra fordult.
Ahogyan az lenni szokott, ha az ember
szerencsés napot fog ki. Hogy aztán a lövésbe mozdult-e bele, vagy én rántottam
el a csövet, nem tudnám megmondani,
elég az hozzá, hogy a lövésem után olyan
puffanás hallatszott, mintha dobra ütöttem volna, a bak pedig púpozott háttal beszaladt a kukoricásba. A lágylövés egyértelmû jeleinek ismeretében vártunk fél órát,
aztán elindultunk megkeresni. Vércseppeket és zöldes, kásás állagú trutyit bôven találtunk, a kukoricaszárakon kenést is, de a
bak nem volt sehol. Talán, ha sebágyra lelünk, vagy bármilyen elfekvésre, akkor bizakodóbban folytathattuk volna a keresést, az eset azonban semmiféle feloldozó,
nyugtató jellel nem szolgált. Bár a nyomok
szerint a bak többször is megállt, ilyen helyeken sûrû, piros pettyek látszottak, de
mindez csak azt a véleményt erôsítette,
hogy hosszú nyomkövetésre kell felkészülnünk. Aztán egy helyen megszûnt a vérzés. Hárman háromfelé kerestük a vércsapa folytatását, eredménytelenül.
Hazafelé szótlanok voltunk, mint a gyászolók. A házunk elôtt elköszöntem társaimtól, fáradtan, és kialvatlanságtól ernyedten mentem be a kapun. Apám a teraszon
ült, újságot olvasott. És rólam is olvasott,
mármint az arcomról, látta rajtam, hogy
valami történt, de nem faggatott. Bementem a belsô szobába, lefeküdtem, de hát
– aki gyakorló vadász, ismeri ezt a helyzetet – folyton a kukoricást láttam magam
elôtt, benne a sebzetten vagy kimúltan
heverô bakot. Délig így hánykolódtam, aztán felkeltem. Ebédelni? Ugyan!
A kora délutáni hôségben, amikor minden épeszû ember a hûvösben tartózkodik, felültem apám mopedjére, és – akár
a gyilkos a tetthelyre – visszamentem a
fülledt kukoricásba. Viszonylag hamar
megtaláltam a helyet, ahol reggel elakadt
a nyomozás; négykézlábra ereszkedve elindultam a sorok közt, cikkcakkban
mászva kerestem a nyomok folytatását,

miközben veríték csípte a szememet, és a
csontszáraz föld véresre törte a térdemet.
Végül is megtaláltam a nyomok folytatását, s annak végén a bakomat.
Eddig rendben, de hát a kis mopeddel
bajos lenne elszállítani, kivonszoltam hát
a kukoricásból a zsákmányt azzal a céllal,
hogy valahol a tábla szélén elrejtem, amíg
kocsival vissza nem jövünk érte. No de ekkor észrevettem egy juhászt, aki a nyájával a tarlón legeltetett. Az eset idején sok
ismeretlen balkáni juhász szivárgott fel a
háború sújtotta vidékekrôl; a többségi
nemzet ellentmondást nem tûrésével és
agresszivitásával tarolták le a mezôket, a
fákat derékmagasságban kivágták tûzrevalónak, s a csonkok úgy meredeztek,
mint ápolatlan arcon a borosta: az ember
saját képére alakította a környezetét.
Amerre elhaladtak, olyan pusztulás látszott, mint sáskajárás után. Érthetô talán,
hogy nem örültem volna, ha a juhász
esetleg megtalálja a bakomat, és a bográcsába menekíti; gyorsan visszavonszoltam
zsákmányomat a kukoricásba, de még ott
sem véltem biztonságban: még mélyebbre húztam, aztán – látva a hátrahagyott
vonszolási nyomokat – a hátamra vettem
a bakot, a zöldes trutyi mind a nyakamba
folyt, de mit számít mindez, gondoltam,
csak a juhász elôl elrejtsem a bakomat.
Végre megnyugtató messzeségbe vittem,
ledobtam a vállamról, kukoricaszárral betakartam, és a legrövidebb úton kijöttem
a táblából. Ahol kijutottam, „rafinált” jelzésként kettétörtem egy kukoricaszárat;
ennek késôbb fontos szerepet szántam a
vad újbóli megtalálásában. Szembetûnôbb jelzést nem mertem hátrahagyni,
nehogy pont azzal áruljam el magam.
Megkönnyebbülten mopedre pattantam, és irány Péró! A legmélyebb délutáni alvása közben rontottam rá, így
kezdetben egyáltalán nem látszott örömömben osztozni. Sôt, miután ásítozva
végighallgatta elmondásomat, hogy mikor hova húztam a zsákmányt, maga elé
motyogva tanácsot adott, hova húzhatnám még a bakomat!
Megittunk egy erôs kávét, aztán kocsiba
ültünk, és elindultunk elhozni a bakot. A
helyszínre érve baljós észrevételem volt: eltûnt a juhász. A másik aggasztó körülmény: az idôközben feltámadt szél több
helyen is az enyémhez hasonló jelzéseket
kreált (több száz szár is ketté volt törve).
Nem részletezem, két teljes óra hosszáig kerestük a bakot. És nem találtuk. Az
egyszer már birtokba vett bak ismét elveszett. (Pár évvel késôbb muflonnal is
történt hasonló eset, késôbb azt is elme-
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sélem; ha már meggyónom nektek a
balfácánságaimat, legyen hát a lista teljes és hiánytalan.) Kigúvadt szemmel, tébolyultan róttam a sorokat, torkomat
szorongatta a sírás, öklömet pedig a juhász iránti düh szorította görcsbe. Mert
már nem tudtam másra gyanakodni,
mint hogy az a jövevény!, az az idegen!,
az a senkiházi gazember ellopta a bakot!
(Az idegengyûlölet nem akar bizonyítékot, elég az elôítéletbôl fakadó gyanú.)
– Te, most elmegyek, megkeresem a
kunyhóját, és ha megtalálom nála a bakot, én feldarabolom azt a juhászt, és ôt
rakom a bográcsába! – hörögtem a
dühtôl kábultan.
– Várj még. Járjuk végig még egyszer a
táblát! – próbált az ösztönlét sötétjébôl
a higgadt józanság világossága felé terelni Péró. Végigjártuk a táblát. Aztán
még egyszer. S akkor megtaláltuk. Ott
volt a szár alatt, ahova magam rejtettem
el. A kimerültségtôl már örülni sem voltam képes. Hazafelé pedig, feloldozó röhögések közepette azt próbáltuk megeleveníteni, hogy milyen képet vágott
volna a csóró bosnyák juhász, ha a sikertelen keresés miatt ismeretlenül, félelmetesre torzult arccal berontok a kunyhójába, grabancon ragadom, megrázom, mint Krisztus azt a bizonyos vargát,
és üvöltve azt fröcsögöm az arcába: te
szemét gazember, add vissza az ôzemet!
120 oldal, ára: 2464 Ft
A könyv megvásárolható a könyvesboltokban, vagy megrendelhetô a kiadótól 5%
kedvezménnyel: Well-PRess Kiadó Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u.15. Telefon: 46/ 501-669, hangposta: 46/ 501-672,
fax: 46/ 501-663,
e-mail: ertekesites@vendegvaro.hu,
web-áruház: www.vendegvaro.hu
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B

éve. M. Fotográfiai Múz. (A magyar fotográfia történetébôl 23.) Fûzött: 2600 Ft
Bak János: A fény tudománya. Védikus asztrológia
könnyen, gyorsan, otthon. Elsô M. Kvk. Kft.: Édesvíz. (Védikus tudományok. Asztrológia) Kötött:
2990 Ft
Bancsi Péter – Bancsi Gábor – Bíró Imre: Nagy Mercedes-Benz könyv. Nagykönyv K. (Nagy képes autótörténelem sorozat) Kötött: 6900 Ft
Bandini, Ditte – Bandini, Giovanni: Babonák lexikona. Athenaeum 2000. Kötött: 2980 Ft
Bankó Zoltán: Munkajog. Dialóg Campus. (Dialóg
Campus szakkönyvek) Fûzött: 2980 Ft
Bart István – Klaudy Kinga: EU fordítóiskola. Európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra.
Corvina. Fûzött: 1900 Ft
Basche, Armin – Kissel, Renate: Vadak és vadszárnyasok. Több mint száz ételfotóval és recepttel.
Kossuth. Kötött: 5990 Ft
Báthori Csaba: Üvegfilm. Versek. Kalligram. Kötött:
1990 Ft
Beaumont, Émilie – Vandewiele, Agnes: Nézd, milyen a Föld! Passage. Kötött: 2490 Ft
Benedek Elek: Nagyapó meséi. Válogatás Benedek
Elek legszebb meséibôl. Aquila. Kötött: 1100 Ft
Benyák Zoltán: Magyar borok és borvidékek. Corvina. Kötött: 2990 Ft
Berger, Thomas: Karácsonyi kézmûveskönyv. El
Greco. (Alkotómûhely) Kötött: 2499 Ft
Bernátné Vámosi Judit: Salve! 1/B Olasz kezdôkönyv
tinédzsereknek és felnôtteknek. Fûzött: 2520 Ft
Bessenyô András: Római magánjog. A római magánjog az európai jogi gondolkodás történetében.
3. jav. és bôv. kiad. Dialóg Campus. (Institutiones
juris) Kötött: 4980 Ft
Beszélgetések Szíj Rezsôvel. (1. köt.) Szenczi Molnár Társaság. Fûzött: 2800 Ft
Bioterápia. Kézikönyv. Lectum. Kötött: 2990 Ft
Birkenshaw, L. – Csepécz Szilvia, M.: A manók házikója. Aquarius. Kötött: 849 Ft
Block, Lawrence: Bérgyilkos. Agave Kv. Fûzött: 1780 Ft
Bölcsek küldték ajándékba. Gondolatok az év minden
napjára. K.u.K. K. Kötött: 2600 Ft
Bonifert Domonkosné – Schwartz Katalin: Lyukasóra fizikából. Szórakoztató történetek, fejtörôk, érdekességek. [S.l.], Bonifert D.-né. Fûzött: 2700 Ft
Borcsiczky Krisztina: Poriománia avagy Egy porszem világa. Accordia. Fûzött: 990 Ft
Bourgeois, Paulette – Clark, Brenda: Franklin és a felelôsség. Lilliput. (Franklin könyvek) Kötött: 880 Ft
Bourgeois, Paulette – Clark, Brenda: Franklin hôstette. Lilliput. (Franklin könyvek) Kötött: 880 Ft
Bourgeois, Paulette – Clark, Brenda: Franklin segít.
Lilliput. (Franklin könyvek) Kötött: 880 Ft
Bourgeois, Paulette – Clark, Brenda: Franklin születésnapja. Lilliput. (Franklin könyvek) Kötött: 880 Ft
Boyard, Denis: Természetfotózás. A sarkvidéktôl a
trópusokig. Alexandra. Kötött: 9990 Ft
Braden, Gregg: Utazás világok között. Az együttérzés
tudománya. Mandala-Seva Kvk. Fûzött: 2990 Ft
Braudel, Fernand: A tér és a történelem. Kötött: 3990 Ft
Brizzi, Enrico: Dicshimnusz Oscar Firmian személyérôl és feddhetetlen stílusáról. Európa. Kötött: 2200 Ft
Brown, Sandra: A csütörtök leánya. Maecenas. Fûzött: 999 Ft
Budai Ilona: Székely mese-beszéd. Népmesék betûre, képre és emberi hangra: Budai Ilona gyûjtésébôl. Allprint. Kötött: 4200 Ft
Büntetôjog: általános rész. Átd. kiad. KJK-Kerszöv.
Kötött: 5824 Ft
Busquets, Carlos: A hencegô nyúl és más állatmesék. Alexandra. Kötött: 1999 Ft
Busquets, Carlos – Scheel, Harald – Jung, Sibylle: Karácsonyi mesekönyvem. Hemma. Kötött: 1780 Ft

Babó Titti Kristóf: A szegezett árnyú madár. Balassi.
Fûzött: 900 Ft
Babulka Péter – Kósa Géza: Képes gyógynövénykalauz. Herbária: Propszerv Kft. Fûzött: 1890 Ft
Baji Etelka: Strelisky. Egy fényképészdinasztia száz

Cartier-Bresson, Anne – Kincses Károly: Kertész és
Brassai elôtt. A modernizmus gyökerei a magyar
fotográfiában. M. Fotográfiai Múz.

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

365 állatmese. Alexandra. Kötött: 1999 Ft
691 recept. Jó étvággyal, egészségesen: [családi étlap]. Írisz 2003 Kvk. Fûzött: 2490 Ft

A
Ábrahám Károlyné – Trentinné Benkô Éva – Poros
Andrea: Magicland. Tanári kézikönyv. Holnap. Fûzött: 1300 Ft
A gazdaság jogi szabályozása. (2. köt.) (Dialóg
Campus szakkönyvek) Fûzött: 2980 Ft
Aisopos (Ezópus) fabulái. Elektra. (A világirodalom
legszebb meséi) Kötött: 2490 Ft
A magánjog alapjai. HVG-ORAC. Fûzött: 2576 Ft
A magyar – lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. M. Tudománytört. Int. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 27.) Fûzött: 1300 Ft
"A mûvészet antisors". Irodalmi mozaik Latinovits
Zoltánról. Tinta. Fûzött: 1820 Ft
Andersen, Hans Christian: Állatmesék erdôn, mezôn. Válogatás Andersen legszebb meséibôl. Aquila. Kötött: 1100 Ft
András. Helikon. Kötött: 2490 Ft
A nemzetiségi kérdés Kossuth és kortársai szemében. Belvedere Meridionale. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár 15.) Fûzött: 1773 Ft
Aslani, Marilyn: Masszázs kezdôknek. [Bevezetés
önmagunk és partnerünk masszírozásának mûvészetébe – letámasztható formátum]. M. Kvklub. Fûzött: 2690 Ft
A szavak: 12–18 hónapos korig. Alexandra. (Lépésrôl-lépésre) Kötött: 999 Ft
A szavak: 18–24 hónapos korig. Alexandra. (Lépésrôl-lépésre) Kötött: 999 Ft
A szavak: 24–36 hónapos korig. Alexandra. (Lépésrôl-lépésre) Kötött: 999 Ft
Aszódi Imre: Ki ôriz meg engem? Válogatott versek.
Uránusz. Fûzött: 2240 Ft
Attali, Jacques: Blaise Pascal avagy A francia szellem. Európa. (Életek & mûvek) Kötött: 3200 Ft
Atteshlis, Stylianos: Gnózis 2. Az örök igazság krisztusi megközelítése. Mandala-Séva. (Ezoterikus keresztény bölcselet) Fûzött: 1990 Ft
A világ története. Földünk ôstörténetétôl napjainkig.
Holló. (A tudás képes enciklopédiája)Kötött: 7990 Ft
Az állatok: 12–18 hónapos korig. Alexandra. (Lépésrôl-lépésre) Kötött: 999 Ft
Az állatok: 18–24 hónapos korig. Alexandra. (Lépésrôl-lépésre) Kötött: 999 Ft
Az állatok: 24–36 hónapos korig. Alexandra. (Lépésrôl-lépésre) Kötött: 999 Ft
Az Arthur mondakör és a grál misztérium enciklopédiája. Hermit. Fûzött: 2900 Ft
Az elsüllyedt jelek. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól
napjainkig. (1.) Fûzött: 2500 Ft
Az Európai Unióról – közérthetôen. Könyvmíves
Kvk. Kötött: 1990 Ft
Az év természetfotói, 2003. Alexandra. Kötött: 5990 Ft
Az Ezeregyéjszaka legszebb meséi. General Press.
Kötött: 2300 Ft

C

Casati Modignani, Sveva: Tangólecke. M. Kvklub.
Fûzött: 1298 Ft
Charriére, Henri: Pillangó. Szökéseim a pokolból. Lazi. Kötött: 3000 Ft
Chopra, Deepak: Végzetes véletlen. [Hogyan teremtsünk csodákat a véletlen egybeesések erejének
segítségével?]. Édesvíz. Fûzött: 1990 Ft
Christie, Agatha: Tíz kicsi néger. Európa. Kötött: 1300 Ft
Clark, Carol Higgins: Jeges rejtély. Egmont-Hungary.
Kötött: 2299 Ft
Clark, Mary Higgins: Mount Vernon szerelmesei.
George és Martha Washington története. M.
Kvklub. Kötött: 1590 Ft
Coelho, Paulo: Az ördög és Prym kisasszony. Váltl.
utánny. Athenaeum 2000. Kötött: 1790 Ft
Cole, Martina: Cellatársak. Alexandra. Kötött: 1999 Ft
Colvin, Leslie – Speare, Emma: Az élôvilág kisenciklopédiája. 8. kiad. Park. Kötött: 2200 Ft
Conran, Terence: Belsôépítészet. Otthonszépítôk
nélkülözhetetlen kézikönyve. 2. kiad. Park K. Kötött: 9800 Ft
Cooper, Alison – McRae, Anne: Képes világatlasz
gyerekeknek. Kossuth. Kötött: 1500 Ft
Copplestone, Trewin: Claude Monet. Elektra. (A mûvészet kincsestára) Kötött: 4200 Ft
Copplestone, Trewin: Michelangelo. Elektra. (A mûvészet kincsestára) Kötött: 4200 Ft
Cortázar, Julio: Bestiárium. Elbeszélések. Ulpiusház. (Ulpius klasszikusok) Fûzött: 1780 Ft
Crummenerl, Rainer: Tûzoltók. Tessloff és Babilon.
(Mi micsoda 79.) Kötött: 2100 Ft

Donkó László: Télapó itt van. Mikulási mûsorok. Baldoni. (Családi zsebkönyvtár 8.) Fûzött: 1307 Ft

E
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz. Fûzött: 1380 Ft
Edsall, Larry: Tanulmányautók. az 1930-as évektôl
napjainkig. Alexandra. Kötött: 8990 Ft
Eggyé olvadó szív. Egmont-Hungary. Fûzött: 499 Ft
Egy csésze vigasz barátoknak. Történetek életünkben különleges szerepet játszó emberekrôl. Alexandra. Fûzött: 1299 Ft
Egy csésze vigasz nôknek. Történetek, amelyek a nôk
erejét és báját dicsérik. Alexandra. Fûzött: 1299 Ft
Einstein, Albert: A speciális és általános relativitás elmélete. 6. kiad. Kossuth. Fûzött: 1600 Ft
Emlékezetes pillanat. Egmont-Hungary. Fûzött: 499 Ft
Eörsi István: Zárt térben. Noran. Kötött: 2400 Ft
Eörsi László: Mítoszok helyett, 1956. [Mansfeld Péter,
Tóth Ilona, Dudás József]. Noran. Fûzött: 2500 Ft
Español.hu. Manual de español intermedio y avanzado: [spanyol nyelvkönyv haladóknak]. Holnap. Fûzött: 2700 Ft
Európa egysége és sokszínûsége. A kisebbségek
jogai: a belga és a magyar példa. SZTE Állam- és
Jogtud. Kar. Fûzött: 1850 Ft
Eutropius: Róma rövid története. Helikon. Kötött:
1500 Ft
Evans, Gillian R.: Hit a középkor világában. Scolar.
(Scolar vallástörténet) Fûzött: 2500 Ft

F

Cs
Csendes Istvánné – Törô Béláné: Tappancs karácsonya. Graph-Art. (Tappancs könyvek) Kötött: 1299 Ft
Csepécz Szilvia, M. – Ward, Sylvia: Háziállataink.
Aquarius. Kötött: 849 Ft
Cserépfalvi Katalin: Mimikoko illegális élete. K.u.K.
K. Kötött: 1600 Ft
Cseri László – Kozma Ferenc – Méhes Károly Gyula: Áldozat és szenvedély. Tudósportrék. MTA Pécsi Területi Biz.: Pro Pannonia. (Pannónia könyvek)
Kötött: 2500 Ft
Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2-án
avagy A szabadságharc harcászata. Hadimúzeum
Alapítvány. Fûzött: 2100 Ft
Csorba János István: Heptameron. Múltszázadi magánügyek. Accordia. Fûzött: 1490 Ft

D
Dalby, Elizabeth: Minden, amit a sakkról tudni kell.
Kapcsolódó internetes oldalakkal. Mérték K. Kötött:
2699 Ft
D'Alessio, Paolo: A Grand Prix világa. Alexandra. Kötött: 4499 Ft
Davies, Helen: Kezdôk héber nyelvkönyve. Holnap.
Kötött: 1500 Ft
Davies, Helen: Kezdôk japán nyelvkönyve. Holnap.
Kötött: 1500 Ft
Davies, Philip R. – Brooke, George J. – Callaway,
Phillip R.: A holt-tengeri tekercsek világa. 216 illusztráció, 84 színes képpel. Alexandra. Kötött: 6990 Ft
Denis-Huot, Christine – Denis-Huot, Michel: Oroszlánok. Az élet mûvészete. Gabo. Kötött: 7990 Ft
Dewald, Jonathan: Az európai nemesség, 14001800. Pannonica. Kötött: 2490 Ft
Dick, Philip K.: Palmer Eldritch három stigmája. Agave Kv. Fûzött: 1780 Ft
Discepoli de veritá: A beteg pápa árnyékában. II. János Pál pápa nómenklatúrájának visszásságai.
Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Disney, Walt: Micimackó: Kincses karácsony. Egmont-Hungary. Kötött: 3499 Ft
Domanits András László: Vésett szavak. Accordia.
Fûzött: 990 Ft
Donkó László: Kiskarácsony – nagykarácsony. Karácsonyi mûsorok. Donkó L. (Családi zsebkönyvtár
9.) Fûzött: 1307 Ft

Fable, Vavyan – Bell, Maggie: A pepita macska. Fabyen. Fûzött: 1198 Ft
Farkas Zsuzsa – Kincses Károly – Vida, Mariana:
Uralkodók festôje, fényképésze: Szathmári Pap
Károly. M. Fotográfiai Múz. (A magyar fotográfia
történetébôl 24.) Fûzött: 2400 Ft
Fazekas Anna: Öreg néne ôzikéje. 9. kiad. váltl. utánny. Ciceró. Kötött: 1300 Ft
Felde Csilla – Székely Ervin: Portugál ételek. Új Palatinus. Kötött: 2850 Ft
Fellini, Federico: Játszani, mint a gyermek. [Elmélkedések emancipációról és elkötelezettségrôl, filmrôl,
nôkrôl és szabadságról, moziról és mûvészetrôl,
médiáról, optimizmusról és rítusokról, dekadenciáról és jövôrôl és még sok minden másról]. Háttér.
Fûzött: 1500 Ft
Ferdinandy Mihály: Az istenkeresôk. Az Árpádház
története. Attraktor. (Historia incognita: történettudomány 5.) Kötött: 3900 Ft
Finkelstein, Israel – Silberman, Neil Asher: Biblia és
régészet. Az ókori Izrael történelmének két arca.
Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Flemming, Paul – Adams, Susi: A téli erdô. Alexandra. (Kukkants be!) Kötött: 1199 Ft
Flemming, Paul – Adams, Susi: Mikulás mûhelye.
Aexandra. (Kukkants be!) Kötött: 1199 Ft
Floyd, Keith: Floyd fôz. Örökzöld finomságok a világ
minden tájáról. Park K. Kötött: 3900 Ft
Floyd, Keith: Serpenyôn túl. Park. Fûzött: 2500 Ft
Fodor István: A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Tinta.
Kötött: 2380 Ft
Földön látszik, égen jár. Ezeregy találós kérdés Baranyából. Móra. Kötött: 1790 Ft
Follet, Ken: Egy férfi Szentpétervárról. Gabo. Kötött:
1990 Ft
Forgas, Joseph Paul: A társas érintkezés pszichológiája. 12. kiad. Kairosz. Fûzött: 2400 Ft
Freund, Peter: Laura és Aventerra titkai. Mérték K.
Kötött: 2499 Ft
Fuentes, Carlos: Laura Díaz évrôl évre. Ulpius-ház.
(Ulpius klasszikusok) Fûzött: 2980 Ft

G
Gaál Anikó: Ünnepnapok, hagyományok adventtôl
adventig. 2. váltl. kiad. [PéterPál K.] Fûzött: 1792 Ft
Gergely Gizella, Cs.: A letûnt bundaviselet nyomá-

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kedves Olvasónk!

MEGRENDELÉS

Azt javasoljuk Önnek: fizessen elô lapunkra! Sokféle terjesztési módszert kipróbáltunk, és meg kellett állapítanunk, hogy
egyik sem vetekszik az elôfizetés módszerével.
A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,
vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 2880 Ft elôfizetési díjért.
Kérem, küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.
NÉV......................................................................................................................
CÍM......................................................................................................................
..............................................................................................................................
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A legnagyobb választék

FÜLSZÖVEG – A KIADÓK AJÁNLATA

A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN
Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu
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
Broadway Könyvesbolt
1065 Budapest, Nagymezô u. 43.
Telefon: 332-5157
Magvetô, Athenaeum, Corvina (MAC) Klub
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, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312, fax: 318-3500
KÖNYVESBOLTOK
6500 Baja, Déry sétány 5.
Telefon/Fax: 79-322-582
1085 Budapest, József krt. 63.
T elefo n: 328-0754, fax : 328-0755
1111 Budapest, Bartók B. út 50.
Telefo n/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
2040 Budaörs, Szabadság u. 34–1.
Telefo n: 23-42 8-697
3300 Eg e r, Bajcsy-Zs. u. 2.
T elefo n: 36-517-758, fax: 36-517-757
8640 Fonyód, Béke u. 3.
T elefo n: 85-560-320, fax : 85-560-321
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
9021 G yôr, Bajcsy-Z s ilin szky u. 42.
T elefo n/fax: 96-518-467, 96-324-611
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.
Telefo n: 62-23 9-336
6100 Kiskunfélegyháza, Mártírok út 1.
Telefon/fax: 76-467-399
4600 Kisvárda, Szent L. u. 13.
T elefo n: 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
3 530 Mi sk ol c, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
T elefo n/fax: 46-509-51 3, 46-509-514
2750 Nagykôrös, Derkovits u.1.
Telefon/fax: 53-352-546
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 5.
T elefo n: 42-506-253, fax : 42-506-254
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
T elefo n: 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.
Telefo n: 66-21 4-937
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.
T elefo n/fax: 32-372-65 0, 32-343-455
9700 Szombathely, Foghíj 3.
T elefo n: 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

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

Jedlik Oktatási Stúdió,
1212 Budapest, Táncsics M. u. 92.
Tel: 276-5335 Internet:
www.jos.hu

Holczer József:
Levelezés és csoportmunka
Outlookkal
B5, 148 oldal, 1960 Ft

Bódy Bence:
Az SQL példákon keresztül
B5, 192 oldal, 1960 Ft

Farkas Csaba:
Bevezetés az Office 2003
használatába
B5, 184 oldal, 1960 Ft

Könyvünkben az alapoktól indulva
áttekintjük a régi ismerôsöket
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
és az új komponenseket egyaránt.
Így a könyv az InfoPath 2003
ûrlapkészítô, és a Publisher 2003
kiadványszerkesztô mellett
bevezetést nyújt a SharePoint
Services használatába is. Természetesen az olyan hasznos új funkciók,
mint a Business Contact Manager
vagy a Tartalomvédelmi szolgáltatás
sem maradhattak ki.

A könyv részletesen tárgyalja
az Outlook lehetôségeit:
elektronikus levelezés kezdôknek
és haladóknak, elektronikus
naptár, idôbeosztás, értekezletek
összehívása (hely és idô összehangolása), partnerek és kollégák
elérhetôségének kezelése,
feladatok kiosztása és nyomon
követése, feljegyzések és
elektronikus körlevelek készítése,
események automatikus naplózása,
digitális aláírás és titkosítás,
leveleink elérése böngészôvel, …
Fodor Gábor:
Esztétikus dokumentumok
Worddel
B5, 176 oldal, 1960 Ft

Holczer-Benkovics:
A Windows 2000 Server
– Internet és Intranet
B5, 232 oldal, 1980 Ft

A könyv azoknak íródott, akik
szeretnék egy jól tanulható könyvbôl
megismerni a Windows 2000 Server
alapú hálózatok mûködését és adminisztrálását. A könyv részletesen
tárgyalja a hálózati hardver
felépítését, a TCP/IP hálózati
protokollt, a Windows 2000 Server,
az ISA és az Exchange 2000 Server
üzemeltetését, majd kitér a biztonsági kérdésekre és a telepítésre is.

A könyv elôször áttekinti
a dokumentumok, kiadványok
készítésének évszázadok alatt
kialakult sajátosságait, majd
típusonként tárgyalja azokat.
Részletesen megismerkedhetünk
a hivatalos dokumentumok,
a tanulmányok, a marketing jellegû kiadványok készítésének szabályaival, de a szerzô kitér a könyv
és az újság jellegû kiadványok készítésére is. A könyv a gyakorlatból
vett mintapéldákkal és feladatokkal teszi teljessé mondanivalóját.

A több évtizedes gyakorlattal
rendelkezô fôiskolai oktató által írt
könyv 30 feladatcsoportba rendezve
több mint 80 kidolgozott, fokozatosan nehezedô, valósághû feladaton
keresztül vezeti be az Olvasót az SQL
alkalmazásába. Az SQL elsajátítását
segíti, hogy minden feladatra több
megoldás is található a példatárban.
Az Olvasó tovább bôvítheti az ismereteit a fejezetek és a könyv végén
lévô közel 100 gyakorló feladat
egyéni kidolgozásával.
Századvég Kiadó
1068 Budapest, Benczúr u. 33.
Tel.: 479-5284
Pokol Béla:
A bírói hatalom
A/5, 200 oldal, 2240 Ft

A nyugati országok jogelméleti,
politológiai irodalmában sikertéma
volt a kilencvenes években a bírói
hatalom expanziója. Nálunk szinte
visszhang nélkül maradt mindez,
miközben 1997 végén gyökeres változások történtek Magyarországon
is: az addig az igazságügyi miniszter
és a minisztériumi fôtisztviselôk által
„gondozott” bírói szféra helyett egy
európai összehasonlításban is
kiemelkedôen nagy önállóságú
bírói hatalmi ág jött létre. Pokol Béla
könyve kiváló összehasonlító
elemzését adja a témakörnek.

Telefon/fax: 06-34-511-517. Telefon: 06-34-318-702

Hirdetésfelvétel
Elôfizetés:
466-0703
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Mindkét könyv a gazdasági élet tíz területét tárgyalja. Alkalmas arra, hogy azok a
nyelvtanulók, akik már középfokú (vagy majdnem középfokú) szinten elsajátították
valamelyik nyelvet, a gazdasági nyelvet is megismerjék. A mai tankönyvpiacon hiánypótlónak számít ez a fajta tananyag, hiszen leginkább az államilaga akkreditált gazdasági szaknyelvi vizsgához jelentek meg felkészítô kiadványok, se e szint eléréséhez a
legtöbb nyelvtanuló számára szükség van egy alapozó kurzusra. A tankönyv anyaga
egyaránt alkalmas csoportos és egyéni feldolgozásra. A tankönyv elônye, hogy a feladatokhoz részletes megoldó kulcs tartozik, a tankönyv végén pedig egy olyan szókincsanyag található, amely a nyelvtanulók számára különösen hasznos lehet.
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MEGJELENT KÖNYVEK
ban. Pro-Print. Kötött: 2016 Ft
Goldman, Greg: Snowboard. [Alapvetô felszerelések
és technikák kézikönyve]. Totem Plusz. Kötött:
3498 Ft
Göncz László: Olvadó jégcsapok. Pro Pannonia.
(Pannónia könyvek) Kötött: 1790 Ft
Görgey Gábor: Rokokó háború. Drámák. Elektra. Kötött: 2400 Ft
Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Corvina. (Egyetemi
könyvtár) Fûzött: 4250 Ft
Grendel Lajos: És eljön az Ô országa. Szomorú játék. Kalligram. Kötött: 1300 Ft
Gribbin, John: Az idô születése. [Hogyan mértük
meg a világegyetem korát?]. Akkord. (Talentum tudományos könyvtár) Kötött: 2490 Ft
Gribbin, John: Schrödinger macskája. [Kvantumfizika és valóság]. Akkord. (Talentum tudományos
könyvtár) Kötött: 2490 Ft
Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm: Királyfik és hercegnôk. Válogatás a Grimm testvérek legszebb
meséibôl. Aquila. Kötött: 1100 Ft
Guadalupi, Gianni: Kína felfedezése. A nyugati világ
és a mennyei birodalom találkozása. Alexandra.
Kötött: 9990 Ft

Gy
Gyárfás Endre: Dörmögôék nagy mézeskönyve.
[Verses meseregény]. Alexandra. Kötött: 1499 Ft

H
Hájísk, Jiri: Zöld lókötôk. Mágus. Fûzött: 1490 Ft
Halberstadt, Hans: Tüzérségi eszközök. A középkortól napjainkig. Hajja. (20. századi hadtörténet) Kötött: 3500 Ft
Harper, Piers: Hópehely kalandjai. Egmont-Hungary.
(Simogatós könyv) Kötött: 2999 Ft
Hartai Éva: A változó Föld. Miskolci Egy. K.: Well-Press. Kötött: 5990 Ft
Hartai László – Muhi Klára: Mozgókép és médiaismeret. (2.) Fûzött: 1800 Ft
Hartyányi István: Névmutató Szabó Dezsô munkáihoz. Szenci Molnár Társ. Fûzött: 2400 Ft
Harvey, Gill – Reid, Struan: Az ókori Egyiptom enciklopédiája. Történelem, tudomány, kultúra és mûvészetek. Holló. Kötött: 5500 Ft
Hastánc. A legôsibb tánc újrafelfedezése. Jószöveg
Mûhely. Kötött: 3990 Ft
Hauff, Wilhelm: A spessarti vendégfogadó. Attraktor.
Fûzött: 1600 Ft
Havas, Harald: Az intelligencia nagykönyve. Cser K.
Kötött: 2998 Ft
Henderson, Kathy: Bambi: Nyomok a hóban. TKK.
Kötött: 1290 Ft
Hettinger, Gudrun: Karácsonyi gyertyák viasztollal.
[Kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Hettinger, Gudrun: Karácsonyi ötletek üvegmatricával. [2 kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Hettinger, Gudrun: Szalvétamotívumok adventre és
karácsonyra. [Kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló
barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Hetven építészeti csoda szerte a világból. Hogyan
készültek a csodás paloták, kastélyok templomok?
Athenaeum 2000. Kötött: 6990 Ft
Hohlbein, Wolfgang: Enwor: a tizenegyedik könyv.
Alexandra. Kötött: 2499 Ft
Hooper, Anne: Szexteszt. Van hozzá bátorsága? M.
Kvklub. Kötött: 2200 Ft
Horváth Zoltán György – Gondos Béla: Ani, az ôsi
örmény fôváros és magyar vonatkozásai. Romanika K. (A Szent Korona öröksége 3.) Kötött: 2990 Ft
Horváth Zoltán György – Gondos Béla: Székelyföldi
freskók a teljesség igényével. 2. váltl. kiad. Masszi:
Romanika K. (A Szent Korona öröksége 1.) Kötött:
2990 Ft
Huber, Elke – Huber, Norbert: Karácsonyi képek
üvegmatricával. [2 kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
Hugo, Victor: Egy halálraítélt utolsó napja. Dekameron. (Dekameron könyvek) Fûzött: 2490 Ft
Hulladékgazdálkodás. Alaptankönyv. Tertia. Fûzött:
2680 Ft
Huntford, Roland: Scott és Amundsen. versenyben a
Déli-sarkért. Park. (Veszélyes övezet) Kötött: 3500
Ft
Hunyady József: Hét tenger vándora. Jetting Károly,
"a pozsonyi Robinson" kalandjai. Unikornis. (Magyar ifjúsági remekírók 19.) Fûzött: 2000 Ft

I
llmi, Olivier – Föllmi, Danielle – Meneux, Anne-Marie: Bölcsességek. 365 buddhista gondolat az év
minden napjára. Alexandra. Kötött: 8990 Ft
Iskola és társadalom. Szöveggyûjtemény. Dialóg

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

Campus. (Conpendiarium) Kötött: 3980 Ft
Iskolai mentálhigiéné. Tanulmányok. Váltl. utánny.
Pro Pannonia. (Pannónia könyvek) Fûzött: 1500 Ft

J
Jackson, Jack: Könnyûbúvárkodás. [Alapvetô felszerelések és technikák kézikönyve]. Totem Plusz.
Kötött: 3498 Ft
Jackson, Lisa: Jégszívek. General Press. (Romantikus regények) Kötött: 1500 Ft
James, Brian: Holnap, talán. General Press. (Farmer
sorozat) Fûzött: 1000 Ft
János Pál (pápa), II.: Minden napra egy ima. Imádságok az év 365 napjára. JLX. Fûzött: 1790 Ft
Jávor Tibor – Moser Györgyné: A székrekedés és étrendi kezelése. Kiváltó okok, megelôzési és kezelési lehetôségek: életmódra és étrendre vonatkozó
tanácsok. Golden Book. (Diétás szakácskönyvek)
Fûzött: 2380 Ft
Jókúti György: Prezentáció. [PowerPoint 2002]. Kossuth. (Egyedül is megy: ECDL és számítógép-kezelôi vizsga-elôkészítô 6.) Fûzött: 1590 Ft
Joó György: A Föld energiarendszere. [Energiák, ütközések, hôháztartás, légkör, élet]: [600 millió év
története]. New Science Kvk. Fûzött: 4480 Ft
Joseph, Frank: Atlantisz pusztulása. A legendás civilizáció létének és eltûnésének bizonyítékai. Gold
Book. Kötött: 1999 Ft
Juhász Magda – Bérczi Ottó: Mikulás a manószállóban. Santos. Kötött: 470 Ft
Juhász Magda: Betlehemi mese. Santos. Kötött:
999 Ft

K
Kaaberbøl, Lene: A kegyetlen császárnô. EgmontHungary. (W.I.T.C.H.) Fûzött: 1199 Ft
Kaaberbøl, Lene: A világ zöldbe borul. Egmont-Hungary. (W.I.T.C.H.) Fûzött: 1199 Ft
Kalavszky Györgyi: Emigrációban a szabadságért.
Az olaszországi és poroszországi magyar légiók
tisztjeinek fényképkatalógusa, 1849–1867. Hadimúzeum Alapítvány. Kötött: 3200 Ft
Karácsony Benô: Napos oldal. Aquincum. (Karácsony Benô életmûkiadás 1.) Kötött: 2700 Ft
Károlyi Zsigmond: I.K.E.M.XX.. Károlyi Zsigmond fotós munkái és írásai. M. Fotográfiai Múz. (A magyar
fotográfia történetébôl 28.) Kötött: 3800 Ft
Kava, Alex: Rémület. Harlequin. (A New York Times
sikerszerzôje) Fûzött: 1795 Ft
Kerényi Sándor: 22 etüd oboára. [Szóló]: Flaccus.
Fûzött: 1008 Ft
Kerényi Sándor: Hangszerismeret: oboa. Karbantartás, egyszerûbb takarási hibák kijavítása,
nádigazítás, hangszertörténet. Flaccus. Fûzött:
840 Ft
Kerrigen, Lorna: A vágy ébredése. iXmédia. (Extáziskönyvek 7.) Fûzött: 1470 Ft
Kínai nyelv és irodalom. Tanulmányok Csongor Barnabás 80. születésnapjára. Balassi. (Sinológiai mûhely 4.) Fûzött: 2500 Ft
Kincses Károly: A fotográfus, építész, festô Vydareny
Iván. M. Fotográfiai Múz. (A magyar fotográfia történetébôl 18.) Fûzött: 2950 Ft
Kincses Károly: Angelo. Angelo mûterme. M. Fotográfiai Múz. (A magyar fotográfia történetébôl 26.)
Fûzött: 4000 Ft
Kincses Károly: Kettôs utazás. Magyar fotográfiák a
világról, 1857–1978. M. Fotográfiai Múz. Kötött:
4500 Ft
Kincses Károly: Mítosz vagy siker? A magyaros stílus. M. Fotográfiai Múz.. (A magyar fotográfia történetébôl 21.) Fûzött: 2950 Ft
Kislexikon. Váci M. Irod. Kör: Rím Kvk. és Ny. Fûzött:
3000 Ft
Ki volt igazából Neumann János? Nemz. Tankvk.
Fûzött: 2350 Ft
Koffán Károly – Kincses Károly: A madaras ember.
Koffán Károly (1909–1985) fotográfiái. M. Fotográfiai Múz.. (A magyar fotográfia történetébôl 27.) Fûzött: 2900 Ft
Kolta Magdolna: Képmutogatók. Fotográfiai látás
kultúrtörténete. M. Fotográfiai Múz.. (A magyar fotográfia történetébôl 29.) Kötött: 4500 Ft
Kopper Lászlóné: Népek, kultúrák. Társadalomismeret: életmódtörténet. 2. jav. kiad. Eötvös J. Kvk. Fûzött: 1512 Ft
Korniss Péter munkássága. dokumentumok 1961–
2001. M. Fotográfiai Múz. (A magyar fotográfia forrásai 1.) Fûzött: 2000 Ft
Koutny Ilona: Angla – Esperanta – Hungara etvortaro pri lernado kaj laboro. PRODRUK. (Celtrafo AEH
1.) Fûzött: 1200 Ft
Koutny Ilona: Angla – Esperanta – Hungara etvortaro pri lingvo kaj komunikado. PRODRUK. (Celtrafo
AEH 2.) Fûzött: 1200 Ft

Kovács Sándor – Horváth Zoltán György: Kárpátalja kincsei. Masszi: Romanika K. (A Szent Korona
öröksége 2.) Kötött: 3990 Ft
Köves József: A közös kutya. K.u.K. K. Kötött:
1600 Ft
Kristó Gyula: Háborúk és hadviselés az Árpádok korában. 2. kiad. Szukits. Kötött: 2490 Ft
Krockow, Christian von: Churchill. Korrajz a 20. századról. Gabo. Kötött: 2500 Ft
Kulturális örökségünk: a patikák. Galenus: Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt. Kötött: 7728 Ft
Kun Árpád: Véletlen madár. Balassi. Fûzött: 800 Ft
Kunt Ernô: Az antropológia keresése. Válogatott tanulmányok. L'Harmattan: MTA Néprajzi Kutint. (Documentatio ethnographica 20.) Fûzött: 2100 Ft

L
Lajos Mari – Hemzô Károly: 66 karácsonyi édesség.
5. kiad. Aquila. Kötött: 2980 Ft
Lajos Mari – Hemzô Károly: 99 krumplis étel 33 színes ételfotóval. 2. átd. kiad. Aquila. Kötött: 1590 Ft
Lake, Tony: A magány. Hogyan alakul ki és hogyan
küzdhetô le. 4. kiad. Park. (Hétköznapi pszichológia) Fûzött: 1500 Ft
Langley, Andrew: Kalózok. Lilliput. (100 állomás –
100 kaland) Kötött: 1490 Ft
Laurens, Camille: Ha átölel az a másik... Móra. (Nôk
& ôk) Fûzött: 1590 Ft
Leeuwen-Zier, Marjolein van – Moeskops-Groenewoud, Jos: Egy szegletnyi természet. El Greco.
(Alkotómûhely) Kötött: 2480 Ft
Lenkovics Barnáné: Falu – város. Társadalomismeret – életmódtörténet. 2. jav. kiad. Eötvös J. Kvk.
Fûzött: 952 Ft
Lépes Andor: Rongyos ember karácsonya ; Feleségem férje. Accordia. Fûzött: 790 Ft
Lermontov, Mihail: Magányos Démon. Válogatás
Mihail Lermontov költészetébôl. Kétnyelvû kiad.
Eötvös J. Kvk. (Eötvös klasszikusok 61.) Fûzött:
2520 Ft
Lindgren, Astrid: Kalle nem ijed meg az árnyékától.
Egmont-Hungary. Kötött: 1499 Ft
Lindner Sándor – Dihen Lajosné – Henkey István:
Humán controlling. Szókratész Külgazd. Akad. Fûzött: 2600 Ft
Littel, Robert: Az ártatlanság vége. [Félrevezette a
CIA a magyarokat 1956-ban?]. Hamu és Gyémánt
K. Fûzött: 1990 Ft
Lloyd Webber, Andrew – Hart, Charles – Stilgoe, Richard: Az Operaház Fantomja [hangdok.]. Madách
Szính. KordaCD 001: 8036 Ft
Lowry, Lois: Nyáron történt. Animus. Kötött: 1490 Ft
Lynch, John: Az idôjárás. Alexandra, [2003]. Kötött:
6999 Ft

M
MacDonald, Patricia J.: A titkos hódoló. JLX K. Kötött: 1950 Ft
MacLaine, Shirley: Bensô útjaimon. Önmagaddal
kezdd, de ne önmagaddal végezd. Édesvíz. (New
age 16.) Fûzött: 1990 Ft
Magyar helyesírás. Diákszótár. Akad. K. Fûzött: 2290
Ft
Main, John: Jöjj el, Uram – az Úr eljött! John Main 52
meditációs beszéde. Filosz. (Magnificat könyvek)
Fûzött: 1650 Ft
Manfredi, Valerio Massimo: Alexandrosz. Egy álom
gyermeke. Focus. Fûzött: 2490 Ft
Marék Veronika: Laci és az oroszlán. 3. kiad. Móra.
Kötött: 1190 Ft
Marinovich Endre: 1315 nap. Antall József naplója.
Éghajlat Kvk. Kötött: 3500 Ft
Martin, Gerhard Marcel: Bibliodráma. Gyakorlat és
elmélet. Egyházfórum: M. Bibliodráma Egyes. Fûzött: 1300 Ft
Maurer Dóra: Fényelvtan: a fotogramról. Balassi.- M.
Fotográfiai Múz.. (A magyar fotográfia történetébôl
22.) Fûzött: 3950 Ft
McClure, Vimala Schneider: Babamasszázs. Gondos szülôk kézikönyve. M. Kvklub. Kötött: 2490 Ft
McNab, Chris – Rabiger, Joanna: Túlélési technikák.
Mindennapi vészhelyzetek. Ventus Libro. (Survivor
könyvek) Fûzött: 2490 Ft
Mednyánszky László: Mednyánszky. kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 2003. október 14. – 2004.
február 8. Kossuth: MNG. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2003/4.) Kötött: 7990 Ft
Medoff, Jillian: Eszelôs lányok. Gabo. (Cappuccino
könyvek) Fûzött: 1990 Ft
Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák. Váltl. utánny. Ciceró. Fûzött: 790 Ft
Miler, Zdenek – Doskocilová, Hana: A vakond télen.
Móra. Kötött: 1980 Ft
Misur Tamás: Milan. Aréna 2000. (Stadion könyvtár
16.) Fûzött: 1990 Ft
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Mogyorósi Istvánné: Szövegszerkesztés. Kossuth.
(Egyedül is megy: ECDL és számítógép-kezelôi
vizsga-elôkészítô 3.) Fûzött: 1590 Ft
Mohás Lívia: Jessze fája. Argumentum. Kötött:
2100 Ft
Mokhara. A mágustorony: fantasy antológia. Cherubion. (Cherubion fantasy exkluzív 53.) Kötött:
1498 Ft
Montágh Imre: Tiszta beszéd. Holnap. Kötött: 1800
Ft. Mûanyag tokban: 11143 Ft
Munia Zoltán: Oboaiskola. Gyakorlatok, etûdök, darabok gyûjteménye a zeneiskolák alapfokú osztályai számára. [Partitúra]: Eötvös J. Kvk., 2003. Fûzött: 1680 Ft
Munia Zoltán: Oboaiskola. Zongorakíséret: [gyakorlatok, etûdök, darabok gyûjteménye a zeneiskolák
alapfokú osztályai szamára]. [Partitúra]: Eötvös J.
Kvk. Fûzött: 1493 Ft

N
Nádasi Mária, M.: Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Gondolat Kiadói Kör: ELTE BTK Neveléstud.
Int. Oktatás-módszertani kiskönyvtár 5.) Fûzött:
750 Ft
Nagy Gábor, O.: Magyar szólások és közmondások.
8. kiad. Talentum. Kötött: 3800 Ft
Nagy Opel könyv. Nagykönyv K. (Nagy képes autótörténelem sorozat) Kötött: 6900 Ft
Nance, John J.: Végzetes légörvény. General Press.
(Világsikerek) Kötött: 1500 Ft
Négy testvér. Észcsiszoló kicsiknek. 2. kiad. Mûszaki Kvk. Fûzött: 990 Ft
Neumann János válogatott írásai. Typotex. (Principia philosophiae naturalis 3.) Kötött: 1850 Ft
Nordqvist, Sven: Pettson karácsonya. General
Press. Kötött: 1800 Ft
Nordqvist, Sven: Pettson sátorozik. General Press.
Kötött: 1800 Ft
Normantas, Paulius: Kôrösi Csoma Sándor valóságos és álombéli útján. M. Fotográfiai Múz.. – A Tan
Kapuja Buddhista Fôisk. (A magyar fotográfia történetébôl 25.) Fûzött: 2200 Ft

Ny
Nyirô József: A sibói bölény. Regény. Kairosz. Kötött:
2500 Ft

O
Okányi Kiss Ferenc – Orosz Dávid: A szeretet és a
szerelem börtönében. Versek, verstöredékek. Uránusz. Fûzött: 2053 Ft
Olaszy Kamilla: Német tesztkönyv közép és felsôfokon. Fordítási, tömörítési és behelyettesítô feladatok, kiegészítendô szövegek. Holnap. (Nyelvvizsga-könyvek) Fûzött: 1790 Ft
Orvosi és gyógyszerészeti szakkifejezések 11 nyelven. Német, angol, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, svéd, lengyel, cseh, magyar; [több
mint 20 000 kulcsszó és 200 000 kifejezés egyszerre]. Akkord. (Talentum szótárak)

P
Pálffy Gyula: Rozehán Neti. Regény. Pro Pannonia.
(Pannónia könyvek) Kötött: 2400 Ft
Pap József: Magyarország vármegyei tisztikara a reformkor végétôl a kiegyezésig. Belvedere Meridionale. Fûzött: 2800 Ft
Papp-Váry Árpád: Magyarország története térképeken. Kossuth: Cartographia. Kötött: 6900 Ft
Pátria [elektronikus dok.]. Magyar népzenei gramofonfelvételek. Interaktív multimédia, Fono Records.
Peacock, John: Nagy kosztümös könyv. Képes divattörténet az ókortól napjainkig több mint ezer színes
képpel. 2. váltl. kiad. Cser K. Kötött: 5998 Ft
Petrovácz István: Keleti szláv regék és mondák. Móra. Kötött: 1890 Ft
Polgári perjog: általános rész. KJK-Kerszöv. Fûzött:
4256 Ft
Pomogáts Béla: Költôi univerzum. Tanulmányok Juhász Ferenc költészetérôl. Littera Nova. (Magister
könyvek 2.) Fûzött: 2500 Ft
Prokop Péter: Prokop Péter levelei Szíj Rezsôhöz,
1979–984. 2. kiad. Szenci Molnár Társ. Fûzött:
3000 Ft

R
Radnik, Miro: Állati leg-ek. Tanítómestereink az állatok. Alexandra. Kötött: 1499 Ft
Radvány Zsuzsa: Hull a pelyhes fehér hó....Santos.
Kötött: 430 Ft
Rásztóczky László: Kórkép. Egy 80 éves magyar
mérnök emlékei az 1930-2000 közötti idôszakról.
2. bôv. kiad. Uránusz. Fûzött: 1680 Ft

MEGJELENT KÖNYVEK
Rawicz, Slavomir: A hosszú menet. Út a szabadságba. Park. (Veszélyes övezet) Kötött: 2500 Ft
Reid, Howard: Halhatatlanok nyomában. Múmiák,
halál és túlvilági élet. Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Rennison, Louise: A macskám, a családom... és a fiúk. [Georgia Nicolson vallomásai]. Gabo. Fûzött:
1490 Ft
Roseman, Mark: A végsô megoldás. A Wannseejegyzôkönyv. M. Kvklub. Kötött: 1790 Ft
Russell, Edward Frederick Langley: Náci háborús
bûnök. Rémtettek a horogkereszt árnyékában.
Gold Book. Kötött: 1999 Ft

S
Sagan, Carl: Milliárdok és milliárdok. [Gondolatok az
ezredfordulón életrôl és halálról]. Akkord. (Talentum tudományos könyvtár) Kötött: 2490 Ft
Saint-Exupéry, Simone de: Öt testvér a parkban. Európa. Kötött: 2100 Ft
Salamon Gábor – Zalotay Melinda: Szerintem ezt a
bort már valaki megitta egyszer. [1500 idézet]. Katalizátor Kvk. Fûzött: 2000 Ft
Salamon János: A magány metafizikai struktúrája.
Attraktor. Fûzött: 1600 Ft
Sanderson, Terry: Meleg Kámaszútra. Unicus Hungary Kft. Kötött: 5990 Ft
Schinharl, Cornelia – Dickhaut, Sebastian: A sütés
alapkönyve. Minden, amire egy kezdônek szüksége van, hogy megtanuljon jól sütni. M. Kvklub. Fûzött: 3490 Ft
Schwendtner Tibor: Szabadság és fenomenológia.
Tanulmányok Husserlrôl és Heideggerrôl. L' Harmattan. (A filozófia útjai) Fûzött: 1750 Ft
Shaw, Irwin: Sebesülten. Könyvmíves Kvk. Fûzött:
1990 Ft
Sheldon, Sidney: Ashley három élete. 2. kiad. I.P.C.
Kv. (I.P.C. könyvek) Fûzött: 1300 Ft
Skiftesvik, Joni: Akit állva temettek el. Polar Alapítvány: Valo-Art. (Polar könyvek) Kötött: 1800 Ft
Sohonyai Edit: Csuportkép. Árgus: Vörösmarty Társ.
Fûzött: 1700 Ft
Spinnen, Burkhard: A belga óriásnyúl. Meseregény.
Európa. Kötött: 2400 Ft
Steel, Danielle: Kaleidoszkóp. 4. kiad. Maecenas. Fûzött: 620 Ft
Stefka István: Ötvenhat arcai. Kairosz. Fûzött: 2100 Ft
Stevenson, Peter – Somerville, Louisa: Régi-új mesék. Egmont-Hungary. Kötött: 3499 Ft
Stilwell, Alexander: Túlélési enciklopédia. Hajja. Kö-

tött: 2499 Ft
Sugliano, Claudia: Szentpétervár. Gabo. (A világ legszebb helyei) Kötött: 4990 Ft
Svábenszki Pál: Ekhós szekéren... Versek. Accordia.
Fûzött: 1490 Ft

Sz
Száraz Miklós György: Magyarország csodái. Csavargások régmúlt idôkben. M. Kvklub. Kötött: 6500 Ft
Szathmáry László: Régi magyar vegytudorok. M. Tudománytört. Int.: NYME.: M. Vegyészeti Múz. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 23.) Fûzött: 1500 Ft
Szécsi Noémi: A kismama naplója. Tericum. Kötött:
2370 Ft
Szent karácsony éjjel. [Dalok, mesék, versek]. Alexandra. Kötött: 1799 Ft
Szilágyi V. Ferenc: Irodalmi alapfogalmak. Anno. Fûzött: 560 Ft
Szûcs Ilona, M. – Kaposi Endre – Kincses Károly:
Martsa Alajos és mûvészbarátai. M. Fotográfiai
Múz. (A magyar fotográfia történetébôl 20.) Fûzött:
2950 Ft

T
Taylor, Terry Lynn – Crain, Mary Beth: Mennybôl az
angyal vezesse léptedet. JLX. Kötött: 1680 Ft
Természetes nyelvek – mesterséges nyelvek. Tinta.
(Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához
24.) Fûzött: 1680 Ft
Testünk és a természet kölcsönhatásai. 2. r. A
vércsoportos táplálkozásról és életmódról, a
szekrétor és non-szekrétor státuszról, lelkem a
buddhizmus arany ösvényén. Park K. Fûzött:
2500 Ft
Tôke Péter: A rászedett Nagy Ô elhallgatott titkai. A
25 "háremlány" a Bachelor-show végéig nem ismerhette meg a TV2 szuperférfijének igazi arcát.
Intermix Budapest. (Eastern-bestseller könyvek)
Fûzött: 1600 Ft
Tomlin, Graham: Luther és kora. Scolar. (Scolar vallástörténet) Fûzött: 2500 Ft
Török Katalin – Kiss Erika: Legyünk egészségesek!
Életvezetési és étrendi javaslatok egészségeseknek és egészségre vágyóknak, gyerekeknek és felnôtteknek, nôknek és férfiaknak. Golden Book. (Diétás szakácskönyvek) Fûzött: 2380 Ft
Török Katalin – Kiss Erika – Várfalvi Sándor: A scle-

rosis multiplex és az étrend. Életvezetési és étrendi javaslatok az érintetteknek és hozzátartozóiknak. Golden Book. (Diétás szakácskönyvek) Fûzött: 2380 Ft
Turizmus történelmi városokban. Tervezés és menedzsment. Turisztikai Oktató és Kut. Kkt. Fûzött:
2912 Ft

Ü
Ürmösi András: Hülye aki elolvassa. Accordia. Fûzött: 1501 Ft

V
Vad Afrika. Alexandra. Kötött: 8990 Ft
Vad Ausztrália. Alexandra. Kötött: 8990 Ft
Vanek, Karel: Svejk orosz hadifogságban. Lazi. Kötött: 2400 Ft
Váradi Péter Pál: Erdély, Székelyföld. 12. Felsô-Háromszék. Kötött: 6600 Ft
Váradi Péter Pál – Lôwey Lilla: Erdély. 2. mód. kiad.
PéterPál K. Kötött: 7600 Ft
Varázslatos állatmesék. Alexandra. Kötött: 1999 Ft
Varázslatos mesevilág. (1.) Alexandra K. Kötött: 1699 Ft
Varázslatos mesevilág. (2.) Alexandra K. Kötött: 1699 Ft
Varázslatos mesevilág. (3.) Alexandra K. Kötött: 1699 Ft.
Vargha Domokosné: Zách János Ferenc csillagász, 1754–1832. "...bennem még mindig 'igaz
madgyar' szív dobog". M. Tudománytört. Int.
(Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára
42.) Fûzött: 1400 Ft
Vass Antal: Nem is nehéz a helyesírás. szabályok,
feladatok, megoldások. Athenaeum 2000. Fûzött:
1980 Ft
Vatsyayana: Káma-Szútra. A szerelem tankönyve.
Lazi. Kötött: 1400 Ft
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi. Váltl. utánny.
Ciceró. (Klasszikusok fiataloknak) Kötött: 1700 Ft
Védére d'Auria, Pascale: Az erdô éjjel. Canissa. (Mesél a tanya) Kötött: 850 Ft
Védére d'Auria, Pascale: Ôfelsége a macska. Canissa. (Mesél a tanya) Kötött: 850 Ft
Verne, Jules: Párizs a XX. században. Unikornis. (Jules Verne összes mûvei 69.) Kötött: 3500 Ft
Vidám kalendárium, 2004. AB-Art. Fûzött: 690 Ft
Virtue, Doreen: Angyalokkal gyógyítás. Párbeszéd,
gyógyítás és élet az angyalokkal. Mandala Véda.
Fûzött: 1990 Ft
Vold, Jan Erik: Jégcsapidô. Versek. Napkút. Fûzött:

W
Walker, Jane: Egyiptom. Lilliput. (100 állomás – 100
kaland) Kötött: 1490 Ft
Weber-Lorkowski, Edeltraud: Kendôk és sálak
csavarva, csomózva... 4. kiad. K.u.K. K. Kötött:
1400 Ft
Weindl, Gerda: Karácsonyi gyöngycsillagok. [Kivehetô mintaívvel]. Holló. (Holló barkácskönyvek) Fûzött: 690 Ft
White, Annie: Elsô mintakönyvem: állatok. Rajzold
meg és színezd ki! Mladé letá. Kötött: 1498 Ft
White, Annie: Elsô mintakönyvem: vidéken. Rajzold
meg és színezd ki! Mladé letá. Kötött: 1498 Ft
Wieber Orsolya: Kiskarácsonyi Nagy Mikulás könyv.
Igaz mese gyerek felnôtteknek és felnôtt gyerekeknek. BestLine: Édesvíz. Kötött: 2490 Ft
Wilber, Ken: A mûködô szellem rövid története. Európa. Kötött: 2700 Ft
Wilkinson, Greg: A stressz. Pannonica. (Családi orvoskalauz: a magyar háziorvosok ajánlják) Fûzött:
1680 Ft
Wilkinson, Marcia – MacGregor, Anne: A migrén és
egyéb fejfájások. Pannonica. (Családi orvoskalauz:
a magyar háziorvosok ajánlják) Fûzött: 1680 Ft
Wittkop-Ménardeau, Gabrielle: A nekrofil. New Mark
Kft.: PolgART. (Tabu. erotika 8.) Kötött: 1400 Ft

Z
Zakar Péter: "Hazám sorsa az én sorsom". Az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. Belvedere Meridionale. Fûzött: 2800 Ft
Zelk Zoltán – Radvány Zsuzsa: Mikulás. Santos. Kötött: 430 Ft

A Ciceró és a Lucullus ajánlata

A Canissa Kiadó karácsonyi ajánlata

Új sikerkönyvek november 15-tôl a könyvesboltokban

A HÓKIRÁLYNÔ
Hans Christian Andersen fagyosnak mondott
meséje immár kétszáz éve melengeti a szíveket.
A kis Gerda útnak indul, hogy megtalálja barátját, Kay-t.
Ár: 1980 Ft

MEG CABOT:
A fiú a házból
Ízig-vérig
mai
amerikai történet,
a híres írónô fiatal
felnôtteknek szóló regénye e-mailekben elbeszélve.
Szereplôi: újságírók, fotóriporterek, modellek, milliomos nagyszülôk;
szerepcserék; és egy kis krimiszál.
368 oldal, kartonált, 1900 Ft

Daniel Florion:
SZERELMES

990 Ft
Voll, Barbara: A számítógép: korunk kínzókamrája(?). [Egészségmegôrzés a számítógép ellenére,
tipikus irodai panaszok, mit tegyünk, ha fáj: teniszkönyök, egérkar, tevenyak...]. Mérték K. (Élet, mód,
egészség) Fûzött: 1499 Ft
Vujity Tvrtko: Pokoli történetek. Különkiadás. Alexandra. Kötött: 2499 Ft
Vujity Tvrtko: Újabb pokoli történetek. Alexandra. Kötött: 2499 Ft

KIRÁLYNÔK

Kilenc szerelmes királynô
és császárnô olykor megható,
máskor drámai vagy éppen
komikus története.
Ár: 1980 Ft

Mark Bryant:
CASANOVA PAPAGÁJA

BERNIE BRITT:
Villámszerelem
Két
kisregény
(Egy SpeedDating
története. – A
csapda) egyedülálló fiatal nôk boldogságkeresésérôl
192 oldal, kötött,
1800 Ft

Monopolterjesztô: Talentum Kft. 1133 Bp., Gogol u. 17. Telefon/fax: 239-9141

A történet több igen híres
és ünnepelt személyiség
magánéletébe enged
bepillantást házi
kedvenceikhez való
kapcsolatuk révén.
Ár: 1790 Ft

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Universitas Felsôoktatási Lektorátus ajánlata
Megrendelhetô: Tel.: 460 1854, Fax: 460 1855

Michael W. Eysenck–Mark T. Keane:
Kognitív pszichológia
Kerényi Attila:
Európa természet- és környezetvédelme
Both Mária–Csorba F. László:
Források I. Természet, tudomány, történet
Szerk.: M. Csizmadia Béla–Nándori Ernô:
Mechanika mérnököknek. Modellalkotás
Victor R. Fuchs: A nemek közötti
gazdasági egyenlôtlenségekrôl
Paul Krugman: Földrajz és kereskedelem
Szücs Marianna: Esély vagy sorscsapás?
A hiperaktív, figyelemzavarral küzdô
gyerekek helyzete Magyarországon
Nádasdy Ádám: Practice Book in English
Phonetics and Phonology

Stefanie Zweig: ... AZ ÁLMOK
MÉGIS AFRIKÁBAN MARADTAK
Lírai regény, vallomás a szeretett
országról, az emberekrôl,
a szerelemrôl.
Ár: 2200 Ft

Stefanie Zweig: HONTALANUL AFRIKÁBAN
Önéletrajzi regény, melyet átszô Afrika varázsa.
A könyv alapján készült film OSCAR-díjat is kapott.
Ár: 1980 Ft
Magyar és Társa Kft. Canissa Kiadó 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
Telefon/fax: (93) 310-968. E-mail: canissa@axelero.hu
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A család könyvespolcára

A Móra Kiadó
Téli Könyvvásári kínálatából

AZ EURÓPA KÖNYVKIADÓ
ÚJDONSÁGAIBÓL
LOUIS-FERDINAND CÉLINE:
UTAZÁS AZ ÉJSZAKA MÉLYÉRE
488 oldal, 2800 Ft

A Mézga család

144 oldal, Romhányi József
és Nepp József nyomán írta
Rigó Béla, ill. Ternovszky Béla,
Csákovics Lajos és Weigert Miklós
„Egy forintért megmondom”
– hirdeti fittyet hányva idôre
és inflációra Mézga Aladár.
A mindmáig népszerû
rajzfilmsorozat elsô része elôször
olvasható könyv alakban.
1690 Ft

Céline elsô világháborús tapasztalatait,
nyomasztó Amerika-élményét írta meg
legjelentôsebb mûvében, melyet ma is
a modern francia irodalom klasszikus
darabjai közt tartunk számon.

MARTIN WALSER:
EGY KRITIKUS HALÁLA
kb. 272 oldal, 1900 Ft

Alexa Hennig von Lange

Micsoda mázlista
vagyok!
(Móra X Könyvek)

208 oldal, ford. Tapodi Rika
Egy tizenöt éves éves lány, Lelle
gondolatai nyomán ismerhetjük
meg a felnôtté válás buktatóit,
keserveit és örömeit. A történet
– mely mulatságos és sokkoló
fordulatokban egyaránt bôvelkedik
– egy család legintimebb
pillanataiba avatja be az olvasót. Az írónô ezzel a kötetével
2002-ben elnyerte a „Legjobb német ifjúsági regény” díját
1690 Ft

Martin Walser a mai német irodalomnak, s Günter Grass nemzedékének
egyik meghatározó alakja, hazájában
gyakran politikai botrányok fôszereplôje. Magyaroszágon is számos kötete
látott napvilágot. Most megjelenô szatirikus regénye egy nagy hatalmú irodalmi kritikus látszólagos meggyilkolásáról, s a gyilkos felkutatásáról szól…

JOHN FOWLES:
DANIEL MARTIN
828 oldal, 4000 Ft
A lepkegyûjtô, A francia hadnagy szeretôje, A mágus világhírû szerzôje a
Daniel Martin-ban egy modern, XX.
századi értelmiségi férfi fejlôdéstörténetét írta meg. Önéletrajzi elemekkel
tarkított izgalmas regény a szerelemrôl, a szexualitásról, a konvenciók
egyéniséget megfojtó erejérôl.

Keleti szláv regék
és mondák

392 oldal, vál. és szerk.
Petrovácz István
A sorozat legújabb kötete
a keleti szláv népek
– az oroszok, ukránok és
fehéroroszok, belaruszok
– ôsi hit- és hiedelemvilágába
vezeti be olvasóit.
E gyûjtemény egyetlen
merítés csupán ebbôl a virtuális
kincsesládából.
1890 Ft

INGMAR BERGMAN:
SARABANDE
kb. 128 oldal, 1600 Ft
Az idôs svéd író és filmrendezô búcsúnak
szánt mûvében azt veszi szemügyre, hogy
él ma közel harminc év után, a halálhoz
közeledve a Jelenetek egy házasságból
két fôszereplôje, Johan és Marianne.
Mesterien megírt kamaradarab, melybôl
film is készült: 2003 december 1-jén mutatja be világpremierként a svéd televízió.

JOSÉ SARAMAGO:
AZ EMBERMÁS

Camille Laurens

Ha átölel az a másik…

376 oldal, 2300 Ft

(Nôk & ôk)
240 oldal, ford. Tóth Krisztina
A könyv egy nô életében elôforduló
valamennyi férfiról szól, a legelsô
férfiszemélytôl az utolsóig – apáról,
nagyapáról, fiúról, fivérrôl, barátról,
férjrôl, szeretôrôl, fônökrôl,
kollégáról, ahogy az életben
is megjelennek váltakozó
sorrendben, át-áttûnve a jelenlét
és a felejtés titokzatos szövedékén.
1590 Ft
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A Nobel-díjas író regényének történelemtanár hôse egy videófilmet megnézve rádöbben, hogy a film egyik mellékszereplôje kísértetiesen hasonlít néhány
évvel korábbi önmagára. Lázas kutatásba kezd, hogy azonosítsa és testi valóságában is megtalálja ezt az embert, s a
találkozás nem marad el…
Az Európa Könyvklub tagjaként kedvezményesen vásárolhat az Európa Könyvesházban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. Telefon: 312-8210. E-mail:
europakonyvklub@netquick.hu). Kiadványaink széles választékával várja olvasóinkat az Európa Könyvesbolt (1086 Budapest, József krt. 18. Telefon.: 3342112).Szeretettel várjuk a terjesztôket és viszonteladókat az Európa Raktárházban (1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: 320-9455). www.europakiado.hu

HAGYOMÁNY ÉS ÚJÍTÁS
A NAPVILÁG KIADÓ ÚJDONSÁGA
KOZÁRI MÓNIKA
Tisza Kálmán
és politikai rendszere
A/5, 600 p., 2500 Ft
ISBN 963 9350 29 X
Tisza Kálmán a magyar történelemben
a leghosszabb ideig, 15 éven át, 1875
és 1890 között volt miniszterelnök. Öt
egymást követô választást nyert pártja,
a Szabadelvû Párt. Ennek ellenére a
magyar történetírás, különbözô okokból, Tisza Kálmánnal nem szívesen
foglalkozott. A szerzô hiánypótló mûve
eredeti forrásokra, országgyûlési jegyzôkönyvekre támaszkodva, kortárs
munkákból gyûjtött adat alapján mutatja be Tisza Kálmán életútját és egyúttal
a magyar történelemnek egy olyan építô korszakát, amelyet a nemzeti összefogás, a nemzeti érdekek védelme és
az ország talpra állítása érdekében a
parlamenti politikai erôk összetartása
jellemzett.

STIGLITZ, JOSEPH E.
A globalizáció és visszásságai
Gavora Zsuzsa, Orbán Gábor (ford.)
B/5, 282 p., 3100 Ft
ISBN 963 9350 26 5
A szerzô a Standford Egyetem professzoraként lett Clinton elnök gazdasági tanácsadója, majd a Világbank alelnökeként és vezetô közgazdászaként
dolgozott. 2001-ben közgazdasági Nobel-díjat kapott. Visszavonulása óta a
New York-i Columbia Egyetemen tanít.
2002-ben megjelent könyvében Stiglitz
a globalizációt mint a világgazdaság fokozódó integrációját nem veti el, de keményen bírálja az IMF gyakorlatát. A
szerzô szerint a bajok fô forrása a neoliberális dogmákhoz való ragaszkodás,
az intézmények gazdasági jelentôségének és szerepének figyelmen kívül hagyása, illetôleg az IMF vezetô köreit jellemzô politikai manipuláció. Stiglitz a
keynesi koncepciót követi, amennyiben
a bajok megoldásaként a
hangsúlyt a stabil gazdasági
teljesítmény, a foglalkoztatás, az életszínvonal és a politikai demokrácia értékeire
helyezi. A szerzô összegzô
módon, bennfentes információkkal és közvetlen stílusával hitelesíti az IMF és a Világbank tevékenységét már
a nyolcvanas évek elejétôl
érintô bírálatokat.

Napvilág Kiadó: 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel.: 311-4866; Fax: 301-0577. E mail: napvilagkiado@axelero.hu
Tanároknak, diákoknak, oktatási és kulturális intézményeknek közvetlen
megrendelés esetén jelentôs kedvezmények.

Ha egyszer megírnák nemzedékünk igaz törekvéseinek útját a negyvenes évektôl máig,
Jucié volna ebben az egyik legtisztább, legnemesebb karakter.
Fodor András
Ismertem, szerettem otthonát, hozzátartozóit, barátait. Tagja voltam annak az érzelmi
„szabadkômûvességnek”, amelynek tagjai ki
tudja mirôl, talán az ô keze nyomáról nyomban felismerték egymást.
Göncz Árpád
Szûkebb körben – sokszor emlegetjük,
hogy „koalícióteremtô” hajlamával a
szellemi-politikai szalonok nagyszerû kései háziasszonyaként milyen nagy szükség
lenne rá.
Antall József

Sós Júlia (1923–1968) rövid élete
alatt számos diákot tanított, nevelt.
Tanítványai mellett barátok százai,
jó ismerôsök ezrei emlékeznek rá
még ma is, 35 évvel a halála után.
Édesapja, Sós Aladár építész, társadalomtudós. Édesanyja Bartók Béla
tanítványa volt. Otthonukban, a
Keleti Károly utcai szalonban jeles
építészek, irodalmárok, képzômûvészek, közgazdászok, tudósok, zeneszerzôk, találkozhattak. (A felsorolás reménytelen – a kötet névmutatója közel ezer nevet tartalmaz.)
Sós Júlia kislánykorától pedagógus
akart lenni. Tanári diplomát szerzett, és 1947-tôl tanított budapesti
középiskolákban. Emellett irodalomtörténeti, pedagógiai, szociológiai tanulmányokat és cikkeket
publikált – és remek levélíró volt.
(Levelezôtársai többek között: Áprily Lajos, Járdányi Pál, Jónás Pál,
Józsa Tivadar, Kardos László, Lám
Béla, Márkus István, Nemes Nagy
Ágnes, Nyeste Zoltán, Pikler J.
Gyula, Zelk Zoltán.)
Az emigrációba kényszerültek is az
ô leveleibôl értesülhettek az itthon
zajló eseményekrôl.
Kéri Piroska e leveleket idôrendbe
téve, dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel és mutatókkal kibôvítve ismerteti meg az olvasót Sós Júlia életével. Az izgalmas írások nyomon követik e korszak történelmi
fordulatait, kulturális életét, emberi
sorsokat.

Pufi Pressz
416 old. +32 old. kép.
Kötve, 2600 Ft

A Librotrade Kft. ajánlja
Oxford University Press
Oxford Advanced Learners’ Dictionary + Genie CD-ROM
Librotrade Kft
Ádász Edina-Bajczi Tünde-Kerekes Zsolt
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol alapfok
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol alapfokú kazetta
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol középfok
Nagy nyelvvizsgakönyv – angol középfokú kazetta
KFG Kiadó
Test Cracker – gyakorló tesztek az angol középfokú
írásbeli nyelvvizsgára
British Council-Teleki László Alapítvány
J.Charles Alderson – Mária Cseresznyést:
Into Europe- Prepare for Modern English Exams
– Reading and Use
Hueber Verlag
Hueber Wörterbuch.DAF (Grund- und Mittelstufe)
Strucc Kft.
Viccek, adomák – angol eredetiben, magyarázatokkal
Viccek, adomák – francia eredetiben, magyarázatokkal
Viccek, adomák – német eredetiben, magyarázatokkal

6890 Ft
2499 Ft
874 Ft
3199 Ft
874 Ft
1950 Ft

2912 Ft
3400 Ft
850 Ft
850 Ft
850 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 GALENUS KIADÓ KARÁCSONYI KÖNYVAJÁNLATA
Prof. Dr. Czeizel Endre:

A magyarság genetikája

(4032 Ft, 408 o., keménytáblás könyv)
A könyv témája különösen aktuális most, az
Európai Unióhoz való csatlakozásunk elôtt, mivel a magyarság „genetikai” múltjának és jelenének ismeretével könnyebb lehet választ adni a „mi a magyar” és „ki a magyar”, valamint
a „miért ilyen a magyar” kérdésekre.

A. Milunsky:

Sorsdöntô génjeink

(4900 Ft, 408 o., keménytáblás könyv)

Marketingpirula recept
nélkül
(2912 Ft, 183 o., fûzött könyv)

A szerzô az orvostudomány legfrissebb eredményeire alapozva arra
ad választ, hogyan
menthetjük meg
életünket a genetikai felépítésünk
ismeretében.

A könyv újdonság, mert az egészségügy speciális, de sokakat érintô területét vizsgálja, és az elméletet egyben konkrét gyakorlati példákkal
támasztja alá, segítséget nyújtva ezzel a hatékony marketingstratégia és -kommunikáció kidolgozásához.

1146 Budapest, Dózsa György út 19. IV./2.
Telefon/Fax: (1) 363-9223
E-mail: galenus@galenus.hu
www.galenus.hu; www.patikamagazin.hu

Központi Statisztikai Hivatal
MAGYAR
STATISZTIKAI
ÉVKÖNYV, 2002
Az évkönyv bô információtartalommal számol be
társadalmi-gazdasági életünk jelenségeirôl. A táblázatok magyar és angol
nyelvû fej- és oldalrovatai
a külföldi szakemberek
számára is megkönnyítik
a kutatómunkát.
Az I. fejezet hosszú távú
idôsorokat tartalmaz; a
további fejezetek részletezve, rövidebb idôsorokat átfogva mutatják be a
magyar gazdaságot. Szerepelnek benne a legfontosabb társadalmi jelzôszámok, többek között a népmozgalmi adatok, a foglalkoztatottság, a lakosság jövedelme, fogyasztása, a szociális és egészségügyi
ellátás, a kultúra, az oktatás, a tudományos kutatás adatai.
Ezenkívül megismerkedhet az olvasó a gazdasági élet különbözô területeinek – ipar, építôipar, mezôgazdaság, szállítás,
posta, távközlés, kül- és belkereskedelem, idegenforgalom –
fôbb adataival.
Önálló fejezetben találhatók az árstatisztika, a pénzügy, a
számítástechnika, a honvédelem, a határôrség, a rendôrség
valamint az országgyûlési választások adatai.
A CD-ROM PDF- és Excell-formátumban tartalmazza
az évkönyvet.
A könyv ára: 5300 Ft, A CD ára: 4800 Ft
A könyv + CD együtt: 7000 Ft
megvásárolhatók: a KSH Statisztikai Szakkönyvesboltjában
1024 Budapest II., Keleti Károly u. 10. : 212-4348
megrendelhetôk: KSH Marketingosztály
 1024 Budapest II., Keleti Károly u. 5-7.
: 345-6570, 345-6560, 345-6550, Fax: 345-6699,
valamint a KSH Megyei Igazgatóságokon
E-mail: marketing.ksh@office.ksh.hu

A PERFEKT KIADÓ AJÁNLATA
A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI
A mû a Budapesti Gazdasági Fôiskola megbízásából a Perfekt Kiadó gondozásában készülô alaptankönyv-sorozat elsô kötete, szerzôi a
BGF Kommunikáció és Média Szakmai Mûhelyének tagjai. A személyközi és a csoportos
kommunikáció területérôl is tartalmaz tanulmányokat: vizsgálja a különbözô kommunikációs modelleket és kódokat, a kommunikáció sajátosságait, kitér a szociabilitás és a kötôdés jellemzôire, a vonzalom elméleteire valamint a konfliktuskezelés, az együttmûködés és
az önérvényesítés témakörére, majd a társas
befolyásolás, a konformitás, az engedelmesség
és a vezetés kérdéseit taglalja. Ára: 3990 Ft

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
A BGF-PSZFK oktatói által összeállított hiánypótló kiadvány a pénzügyi számvitel
egyes témaköreit kimerítô alapossággal és
pontossággal, valamint világos nyelvezettel
taglalja. Értelmezi és magyarázza a szakmai
terminusokat, tisztázza a befektetett és a forgóeszközök, a saját tôke, a céltartalékok, a
kötelezettségek és az idôbeli elhatárolások
fogalmát, összetevôit. Ára: 3400Ft
A kötetben elôforduló témákhoz kapcsolódó
feladatokat a 024-P/2003 Példatár a pénzügyi
számvitelhez címû kiadvány tartalmazza.
Ára: 3100 Ft

Kresalek Péter:
TERVEZÉS A VÁLLALKOZÁSOK
GYAKORLATÁBAN
A vállalkozás fennmaradásához, fejlôdéséhez
és eredményességéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy rövid és hosszú távon egyaránt
megtervezze gazdálkodását. Ez a kiadvány a
vállalkozások tervezési tevékenységének alapvetô összefüggéseivel és módszereivel foglakozik, ismertetve a stratégiai tervezés, az akciótervezés és az operatív (üzleti) tervezés fogalmi rendszerét és lépéseit. Hasznos útmutató
minden olyan vállalkozás számára, amely már
felismerte az üzleti tervezés jelentôségét. Kitûnôen alkalmazható tankönyvként is, mivel
megfelelô részletezettséggel foglalkozik az egyes témakörökkel, felépítése logikus, szövegezése világos, érthetô. Ára: 2500 Ft

Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.
1135 Budapest, Jász u. 36–38. Telefon/fax: 239-5874
e-mail: nagyker@perfekt.hu, honlap: www.perfekt.hu

