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12 oldalas színes lapozó, ill. a szerzô
A kisvakond egy napja elevenedik
meg a 12 oldalas lapozón, melynek különlegessége a bársonyos
tapintású vakond figura. Ne csak
nézzed, tapintsd is!
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Darren Shan

Az Árnyak Ura
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216 oldal, ford. F. Nagy Piroska
Darren Shan hazamegy. A világ, amely
valaha az övé volt, pokollá válik. Régi ellenségei lesnek rá. Sorsdöntô lépéseket
kell tennie. Bizonyosnak látszik, hogy
sorsa a pusztulás, a világ fölött átveszi
az uralmat az Éjszaka Fejedelme…
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Megkeresni
az elgurult üveggolyót
A kettôs interjú
kérdezettjei:
Darvasi László és Szív Ernô
„Amikor gyakorló újságíró voltam, megpróbáltam
a Darvasi nevet védeni a
napilap gyári munkájától,
a mínuszos hírektôl, a tudósításoktól. Nem akartam azt a nevet úgy használni, ahogyan a novellák
fölött szerepel. Ezért kitaláltam Szív Ernôt, nyilván
egy kicsit utalva Szép Ernôre. A névválasztás tizenöt éve történt. Akkor
nem tudtam, hogy megmarad, önálló életet fog
élni és könyveket fog kiadni ugyanúgy, mint Darvasi. Szív felszínesebb,
könnyûkezûbb, mint Darvasi, sokkal gyorsabban ír
meg egy oldalt, mert sürgeti az idô. Oda kell figyelni rá, hogy ne legyen
túl csapodár. Szoktam értékelni a teljesítményét.
Tíz írásból egy talán jó
lesz, egyet biztosan tudok
szeretni, nagyon szeretni
közülük. Úgy gondolom,
hogy azért az egyért a másik kilencet is érdemes
megírni.”
(Mátraházi Zsuzsa)
4. oldal
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Kertész Ákos

Nagy Pál: Journal in-time
Bognár Tas: Gyermekpróza
– Világ- és magyar irodalom
A Föld csodálatos története.
Az ôsrobbanástól az emberig
Jacques Le Goff: Európa
történelmérôl mesél
Samu Ágnes: Kreatív írás
Csoma Zsigmond: Magyar
bortörténeti kalendárium
örök idôkre
6. oldal

Egy kis jeltan,
vagyis szemiotika
14. oldal

Könyvbölcsô
Tarján Tamás
Saját idôd ura vagy…?
„Darvas Lili színmûvésznô
a címzett, Molnár harmadik
felesége. Közös életre szinte
sosem volt idejük (vagy
szándékuk…) – amint Gajdó Tamás, a kapcsolat színháztörténész elemzôje írja
okos fejtegetéseiben: Molnár hol itt, hol ott nem élt
együtt aktuális feleségével.
A középkorú férfi (akibôl
késôbb az öreg Molnár lesz)
és az ifjú üdvöske (aki nagy
színésznôvé érik) szövetsége azonban tartalmas, Molnár levelei a rigorózus pontoskodás mögött érzelmesek is; s a háttér: az 1924 és
1945 közötti idôszak, Molnár külföldre távozásával,
meglepô Mussolini-rokonszenvével, sikereivel, bukásaival, elmagányosodával.”
9. oldal

Történelem
A 20. század komor
öröksége
(Csokonai Attila)
10. oldal

Megjelent könyvek
2004. október 1–14.
11. oldal

Külföld
Mindent a fülnek
„Eddig háttér-rádióztunk
(néha
háttér-tévéztünk),
most meghallgathatjuk Agatha Christie krimijét vagy, ha
elég idônk van (kb. 8 óra),
Kulka János kitûnô elôadásában Szerb Antal Utas és
holdvilág-át, s közben akár
krumplit is pucolhatunk.
Van, akit már fáraszt az olvasás, mert egész nap egy számítógép képernyôjére mered
s gyengül a szeme. Pihentetô
számára, ha este –tévénézés
helyett – Örkény egyperceseit vagy Kosztolányi novelláit
hallgathatja.
Megtörténhet, hogy a könyv,
a jó szagú, finom papírköteg
igazi konkurenciája a hangoskönyv lesz?”
(Lendvai Zsóka)
17. oldal

Sikerlista
18. oldal

KÖNYVIPAR
Sikeresek a felsôoktatási
tankönyvek
Hetven kiadó szerepel
a könyvvásáron
Idén november 17–18-án
immár kilencedik alkalommal rendezik meg az ôszi
felsôoktatási tankönyv- és
szakkönyvvásárt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi aulájában. Hetven kiadó
mutatja be kínálatát, többségük állandó résztvevôje a
vásárnak, néhányuk, fôleg a
kisebb kiadók közül most

lesznek jelen elôször. Hasznosnak és sikeresnek tartják
a könyvvásárt, mert ez a
rendezvény lehetôséget teremt a felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadásban érdekeltek, valamint a
szélesebb közönség találkozására és tájékozódására.
(Szénási Zsófia)
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Kolofon
Kossuth Kiadó
Kocsis András Sándorral
beszélget Nádor Tamás

Nem meglepô, hogy itt Kossuth Lajos fejszobra áll, meglepôbb, hogy az élénk tekintetû hasonmás az elnök-vezérigazgató kezemunkáját dicséri. Bizonyára a pátriárka
kort megért államférfi szabadelvû személyiségének
friss jelenlétére utal a relikvia,
ám a kiadó szemléletmódjának másik pólusán Széchenyi István arcmását is látni
véljük. Egymást kiegészítô ellentétpár e sziámi szellemi
ikrekben testesül meg így,
amiként história és jelen, helyi és egyetemes gondolat is
hasonló kettôsségben. S ekképp, jeligéjének jegyében:
olvasóinak a Kossuth Kiadó
a tudás örömét kívánja nyújtani. Eredeti forrásokból
származó, elmélyült szakismerettel tények, értékek s értelmezések sajátos és egyszersmind átfogó, összesítô
spektrumát.
22. oldal
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Megkeresni az elgurult üveggolyót
A kettôs interjú kérdezettjei:

Darvasi László és Szív Ernô
idô. Oda kell figyelni rá, hogy ne legyen túl csapodár. Szoktam értékelni a teljesítményét. Tíz írásból egy talán jó lesz,
egyet biztosan tudok szeretni, nagyon szeretni közülük. Úgy
gondolom, hogy azért az egyért a másik kilencet is érdemes
megírni.
– A tárca hosszú ideig elfelejtett mûfaj volt, körülbelül akkor éledt fel tetszhalott állapotából, amikor Ön is közölni kezdte a vonal alatti opuszokat. Miért tartja fontosnak
a tárcaírást?
– A tárca életmód. Megtanít látni. Folyamatosan készenlétben tart, állandóan figyelnünk kell a körülöttünk örvénylô
világra és kivenni abból a borzalomból, ôrjöngésbôl a picike
jót, szépet, mint egy elgurult üveggolyót. Aki ennyi tárcát

Darvasi László (Szív Ernô)

■ A heti többszöri rendszerességet követelô tárca mellett a
szépirodalomban a verstôl a kisprózán és a nagyepikán át a
drámáig sok mindent alkot Darvasi László. Ezzel voltaképpen „diktálta” nekem a kérdést:
– Melyik a kedvenc mûfaja?
– Egyértelmûen a tárca. Nekem a Délmagyarországnál meg az
Élet és Irodalomnál heti két-három tárcát kell írnom, pontosabban nem is nekem, hanem Szív Ernônek, mert ezt a hol
nyûgös, hol kellemetlen, de nagyon fontos feladatot erre a
másik énemre bíztam.
– Valóban több ez, mint álnév?
– Amikor gyakorló újságíró voltam, megpróbáltam a Darvasi nevet védeni a napilap gyári munkájától, a mínuszos hírektôl, a tudósításoktól. Nem akartam azt a nevet úgy használni, ahogyan a novellák fölött szerepel. Ezért kitaláltam
Szív Ernôt, nyilván egy kicsit utalva Szép Ernôre. A névválasztás tizenöt éve történt. Akkor nem tudtam, hogy megmarad, önálló életet fog élni és könyveket fog kiadni ugyanúgy,
mint Darvasi. Szív felszínesebb, könnyûkezûbb, mint Darvasi, sokkal gyorsabban ír meg egy oldalt, mert sürgeti az
4

■ Író, költô, újságíró. Született Törökszentmiklóson. 1962.
október 17-én. Szegeden a Juhász Gyula Tanárképzô
Fôiskolán végzett 1986-ban. Tanár, majd 1989-tôl a
Délmagyarország munkatársa, 1990-tôl a szegedi Pompei
címû folyóirat szerkesztôje. 1993-tól az Élet és Irodalom
fômunkatársa.
Díjak, elismerések:
1989–90: Móricz Zsigmond-ösztöndíj
1993: Déry Tibor-jutalom
1994: Szép Ernô-díj
1994: Az Év Könyve jutalom
1996: Krúdy Gyula-díj
1998: József Attila-díj
1998: Pro Literatura-díj
2002: Az Év Gyermekkönyve-díj (Trapiti)
2003: Szegedért Emlékérem
2004: Brücke Berlin irodalmi díj
Könyvei:
Horger Antal Párisban. Holnap, 1991. Versek
A portugálok. Pesti Szalon, 1992. Versek, történetek
A veinhageni rózsabokrok. Jelenkor, 1993. Elbeszélések
A Borgognoni-féle szomorúság. Jelenkor, 1994. Rövid
történetek
A vonal alatt Délmagyarország,1994. Novellaciklus
A Kleofás-képregény. Jelenkor, 1995. Históriák, legendák,
képregények
Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Jelenkor,
1997. Tárcák
Szerelmem, Dumumba elvtársnô. Jelenkor, 1998. Novellák
A könnymutatványosok legendája. Jelenkor, 1999. Regény
Szerezni egy nôt. Jelenkor, 2000. Háborús novellák
A lojangi kutyavadászok. Magvetô, 2002.
Trapiti avagy A nagy tökfôzelékháború. Magvetô, 2002.
Összegyûjtött szerelmeim: dzsessznovellák, elbeszélések,
tárcák. Magvetô, 2003.

ilyen folyamatosan ír, az sokkal élénkebben, barátságosabban
figyel a világra.
– A barátságos szó ez esetben azért külön érdekes, mert
novelláit épp ellenkezôleg: elesett, esendô, lecsúszott emberek népesítik be és a nagyepikában bizony sokszor
„gyilkol” is…
– Ez is a két világ közötti különbséggel magyarázható. A
szépirodalomban az ölés, a gyilkolás egyszerûen a korválasztásból következik, tehát
ha a XVI–XVII. században játszódó nagyregényt
írok, akkor egy olyan korról vallok, amelyben a
harmincéves háború alatt
Európa lakosságának a
negyede kipusztult. Nem
lehet rózsaszínû képet
festeni. Más érdekli ebben az értelemben Darvasit és megint más Szív Ernôt. Darvasi folyamatosan a bûn és a bûnközeli
helyzetek lélektanát ábrázolja vagy éppen a beszéd hiábavalóságának,
hasztalanságának az élményét. A tárcákban akár
a falevél, a nô bokája
vagy az induló vonat a
fôszereplô.
– Akkor most Darvasihoz fordulok: Ön is
megosztott személyiség.
Versekkel kezdett, de
most is a kispróza, a
nagyregény, a dráma között „ingázik”. Hogy
„beszéli meg” magával,
hogy mikor mihez lát
hozzá?
– A dráma jó kirándulás,
noha én inkább elbeszélem a világot, semmint
akcióban láttatom. Egyszerûen így jár az agyam.
Nem is vagyok igazán jó
drámaíró valószínûleg,
mert túlságosan epikusan
gondolkodom. De örülök, hogy most megint sikerül egy ilyen kiruccanás: a Trapiti meseregénybôl fogok gyerekdarabot fabrikálni; a Kolibri Színház elfogadta az ötletet.
– Együttmûködik ilyenkor a rendezôvel? Ott szokott ülni
a próbákon?
– Közhely, hogy a mai magyar színházban az élô szerzôket
nem annyira szeretik. A halott szerzô nem szól bele, nem
nyafog. Amikor a Störr kapitány formálódott, amely még
mindig megy a Radnótiban Deák Kriszta rendezésében, ott
üldögéltem a próbákon. Sokat tanultam. Például azt, hogy
miként épül föl egy-egy jelenet, szituáció, hogy az íróasztalnál kitalált mondat hogyan hat, mennyire érvényes a színpadon. Nagyon szeretek drámát írni. Másként kell bánni a mondatokkal, mint a prózában. Sokkal szikárabb, az élô nyelvhez

közeli beszédfordulatokat használunk, s ez üdítô egy olyan
író számára, aki annyi jelzôt, hasonlatot használ, mint én.
– Mennyi idô Önnek megírni egy színdarabot?
– Akár egy hét alatt is kész vagyok vele, csak aztán kell
hagyni pihenni. Visszamegyek a kézirathoz, szöszölök vele,
kihúzok valamit, eszembe jut valami. Egy drámai szövegnél
az egyik mondat a másikra épül, bármilyen változtatásra
egész részek dôlhetnek romba, mint a dominó. Jó, ha az
írótársaknak, barátoknak
odaadhatjuk a szöveget
még kéziratban elolvasni. Závada Pál nagyon
sokat segített nekem például a Trapitinél. A második részben valamilyen
mértékvesztés következtében túlírtam magam és
az ô javaslatára legalább
harminc oldalt kellett
húzni. Volt, amit fájt kihagyni, de megértettem,
hogy szükséges. Nyírni
kell a pázsitot, hogy jól
mutasson.
– Miközben a mûfajokban tobzódik, vendégelôadóként oktat a szegedi
kommunikáció
tanszéken és utazgatnia
kell városok között.
Hogy fér bele mindez a
napjaiba?
– Erôm végén járok jelen
pillanatban; ez nagyon
kemény ôsz. Abból merítek erôt, hogy a Könnymutatványosok legendája
óta eltelt öt év után most
indul el az új regény. Ettôl jobban érzem magam.
Regényt írni a legfontosabb dolog a világon egy
író számára. Regényben
lehet a legszebben, legárnyaltabban elbeszélni azt,
ami miatt történik az
egész, amit életnek nevezünk, ami az életben fontos és nem fontos. A
nagyregénynek idô kell,
hogy érjen, hogy a történet megtalálja a maga terét, idejét. Az új regény
valamilyen módon párja lesz az elôzônek. Szegeden vagyok
megint 1848-tól a nagy árvíz napjáig, 1879-ig.
– Magánemberként mit lát meg inkább: a jót vagy a
rosszat?
– Hajlamos vagyok a szorongásra és az indulatosságra. Sokszor azt veszem észre, és ez erôt ad, hogy mind gyakrabban
Szív Ernô fejével gondolkodom. Kapaszkodik az ember az
élet apró, szép, örömteli pillanataiba, amelyek továbblendítik fáradtságon, csüggedésen, nyûgösségen.
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Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Magyar
irodalom
Folyóirat a vadkapitalizmusban

■ A Journal in-time – Nagy
Pál szerint – önéletírása,
ugyanakkor egy számos tekintetben kiemelkedô és
rendhagyó folyóirat, a Magyar Mûhely életrajza is.
Unikum kordokumentum,
mely nem csupán egy folyóirat és alapítója hányatott és
küzdelmes életét rögzíti, hanem a nyugati, ezen belül
pedig a speciálisan franciaországi magyar irodalmi élet
valamint az itthoni közti
különbségeket és párhuzamokat is. Az ember hiába
író, mûfordító, tipográfus,
olyan folyóiratok alapítója
és szerkesztôje, mint a
p’ART, vagy a d’atelier, hiába munkatársa a Collège International de Philosophienak – kulturális folyóiratot
Frankhonban vagy akárhol
másutt, a mienknél fejlettebb vadkapitalizmusban kiadni ugyanolyan nehéz,
mint itthon. Hátha még
olyan nehezen kategorizálható, ,,összmûvészeti” periodikumról van szó, mint a
Magyar Mûhely, amely
nemcsak fiatal írók-költôk
menedéke volt, hanem az
avantgárd képzômûvészeti
irányzatok mûvelôinek
ugyanúgy teret nyújtott,
mint a (poszt)modern irodalomtudomány – sokszor
még élô, ám már – klasszikus legendáinak, mint Derrida vagy Barthes. Törzsgár6

dáját nem kisebb nevek,
mint Határ Gyôzô, Bujdosó
Alpár, Bakucz József, Baránszky László, Kemenes
Géfin László, Thinsz Géza,
vagy El Kazovszkij, Jovánovics György, Maurer Dóra,
Pauer Gyula alkották.
Az amúgy is érdekfeszítô
kötetet fényképek és mûfajok – képversek, plakátok,
szórólapok, magánlevelek,
hivatalos iratok, versek, újságcikkek, tanulmányok, képeslapok – garmadája teszi
még színesebbé. Könyvtárgyként is az ,,alacsony
költségvetésû” kiadványokat,
egyetemi jegyzeteket, mármár szamizdatként terjesztett köteteket idézi, annak
ellenére, hogy kivitelezése
franciásan puritán-igényeselegáns, nem véletlenül – a
borítót Nagy Pál tervezte.
Bíró Zsófia
Nagy Pál: Journal in-time
Él(e)tem 3
Kortárs Könyvkiadó (Phoenix
Könyvek), 310 oldal, 2700 Ft

Irodalomtörténet
Az ütôdött gyerek

■ Ha mostanában sokat kesergünk azon, hogy a hazai
gyermekirodalom-kritika
gyermekcipôben jár, annak
csak az az oka, hogy megle-

hetôsen kevés e tárgyban
megjelenô könyv, tanulmány lát(hat) napvilágot. A
gyermekirodalom alsóbbrendû irodalomként kezelése
mind a mai napig általánosan elfogadott, az irodalomtörténészek kicsit úgy bánnak ezzel a területtel, mint
egy ütôdött gyerekkel: mindenki szereti, de senki sem
beszél róla szívesen. Pedig
érdemes lenne egy kicsit
jobban törôdnünk gyermekeink olvasmányaival! Ha
nem akarjuk, hogy mindenféle szemét kerüljön az ifjúság kezébe, szükséges alkalmaznunk az irodalomkritika
módszereit a „gyermekirodalom”-ra is.
Bognár Tas több évtizede
áll a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom szolgálatában
nagy buzgalommal gyakorolva a kritikát: 1982-ben, majd
késôbb számos újranyomásban megjelent fôiskolai jegyzete klasszikus szakirodalma
a gyermekirodalom kurzusoknak, a néhány éve kiadott
magyar gyermeklírát tárgyaló
tankönyve pedig egyenesen
hiánypótlónak számít. A
Nemzeti Tankönyvkiadó által nemrég megjelentetett
gyermekpróza-tankönyve,
mely a népszerû fôiskolai
jegyzet átdolgozása,
a szerzôtôl korábban megszokott
szubjektív hangnemben szól a
klasszikus gyermekprózai alkotásokról.
A mai szerzôk közül Bognár radikális
szemlélete miatt
egyedül Rowling világsikere került be a
könyvbe, igaz, inkább csak elrettentô
példaként. A tankönyv mottója lehetne az elôszóban
megfogalmazódó
értékôrzô, a szó nemes értelmében vett
konzervatív, gyermekféltô gondolat:
„Nos: ifjúsági irodalom? Legyen! De csontozzuk ki
olyannyira, hogy a szemét
ne üsse ki az ember szemét,
ízlésficama ne ficamítsa ki

ízlését, hamissága ne rontsa
el „abszolút” hallását! Ne vakítsa el a sztármodelles, allûrös, azaz pénzéhes üzleti világ talmi fénye, mely oly
mulandó, akár a tiszavirág.”
Így aztán ez a válogatás jobbára azoknak nyújt élvezetet,
akik a gyermekirodalom gazdag múltjában kívánnak kalandozni egy igen gyakorlott
vezetôvel. A huszadik század második felének írói közül néhányan – a legnépszerûbbek (?) – még helyet kapnak a könyv függelékében
elhelyezett rövid életrajzi lexikonban, azonban, aki arra
kíváncsi, hogy a kortárs szerzôk közül kit érdemes olvasni, annak más forrást kell
keresnie. Ezt az elhanyagolható hiányosságot leszámítva Bognár Tas könyve mindenképpen értékes szakirodalom, mely gondolatébresztô elemzéseivel a fôiskolai hallgatók (irodalom)kritikai nevelésében fontos szerepet tölthet be.
Pompor Zoltán
Bognár Tas: Gyermekpróza
Világ- és magyar irodalom
Nemzeti Tankönyvkiadó
278 oldal, 3200 Ft

Pedagógia
Önismeret
és önkifejezés

■ A Kreatív írás címû könyv
egyik alcíme: a fogalmazás
tanítása másképp. Ha iskolai
fogalmazásainkra visszaemlékezem, legtöbbször az a

kép ugrik be, hogy szeretett
magyartanárunk valamilyen
unalmas címrôl vár tôlünk
többoldalas terjengôs írásmûvet, melyben természetesen az általa helyesnek vélt
gondolatok férnek csak meg.
Szabadság, önálló gondolat
– még csak az kéne!
Mennyivel másképp állnánk
hozzá a mindennapi életben
elénk kerülô fogalmazási feladatokhoz, ha általános és
középiskolában olyan tanáraink lettek volna, akik a
kreatív írás mesterségének
alapismereteit is megismertetik velünk. Még az is lehet,
hogy nemcsak tudnánk, de
szeretnénk is írni.
Samu Ágnes praktikus
szempontokat szem elôtt
tartó tankönyve elsôsorban
abban nyújt segítséget a tanároknak, hogy miként tegyék fogalmazásóráikat élvezetesebbé. A könyv hat fejezetben tárgyalja az írásbeli
szövegalkotás lépéseit, és elgondolkodtató, játékos feladatok segítségével vezeti be
az olvasót a fogalmazások
világába. A szerzô nem bocsátkozik hosszadalmas elméleti fejtegetésbe, hanem
az egyes fejezeteket bevezetô rövid elméleti alapozás
után számtalan gyakorlati
feladaton keresztül kalauzolja az olvasót a szóbeli szövegalkotástól az esszéírás
magasiskolájáig.
A kreatív írás segítségével a
fogalmazási alapismeretek
elsajátításán túl önismeretre
is szert tehetünk, hiszen a
fogalmazás kommunikáció
is, melyben érzéseinket,
gondolatainkat tárjuk mások
elé. A könyv szerzôjét idézve: „Egy osztályban sok különbözô tehetségû, irányultságú ember található. Egymás képességeinek megismerése, felismerése értékeik
megerôsítését szolgálja. A
helyes önértékelés és a másik értékeinek megismerése
túl is mutat a kreatív írás keretein – a személyiség fejlôdését szolgálja, és az embert
mint társadalmi lényt jellemzi.” Így aztán ez a tankönyv egyszerre nevel a
pontos önkifejezésre és az

önismeretre, hiszen az egyik
a másik nélkül majdhogynem elképzelhetetlen.
Pompor Zoltán
Samu Ágnes: Kreatív írás
Holnap Kiadó
141 oldal, 2300 Ft

Történelem
Nem tankönyv,
több annál

■ A karcsú, kellemes külsejû kötet Jacques Le Goff, az
egyik legelismertebb francia
történész tollából Európa
történelmérôl mesél címmel jelent meg az Ab Ovo Kiadó
gondozásában. A Szoboszlai Margit által jegyzett magyar nyelvû kiadást Dr.
Hahner Péter dolgozta át és
lektorálta, sôt az ajánló sorokat is ô jegyzi. Rámutat
többek között arra, miszerint a könyv talán legfontosabb tanulsága „…hogy sokkal több szál köt össze minket a többi európai ország
népével, mint ahogy azt
gondolnánk. Nemcsak magyarok vagyunk, és nemcsak
az emberiséghez tartozunk,
hanem európaiak is vagyunk, és egy kontinenshez
is tartozunk, amelynek több
ezer éves történelme alakí-

totta ki nemzeti sajátosságainkat…”
Az alig több mint 100 oldalas könyv utolsó lapján található „Tartalom” – amit „elôre” ajánlok az olvasó figyelmébe – azonnal árulkodik Le
Goff sokoldalú közelítésmódjáról. Már a tartalom tanulmányozásából kiérzôdik az
Annales-iskola hatása, melyen
a szerzô „nevelkedett”, s
amely iskola felfogása szerint
a múlt kutatásának célja a jelen megismerése. Erre utalnak
az ilyen fejezetcímek,
mint például
„A gazdag
múltú Európa”, „Görög
emlékek”, „A
barokk Európa” és még
egy tucatnyi
múltidézô fejezetcím. A
könyvet olvasva jön rá igazán az ember,
a múltat feltáró fejezetek
mindegyike a
jelen számára
íródott, következtetések levonására is
szolgáló tanulságként.
Ugyancsak az
Annales-iskola hatása lehet
az interdiszciplináris megközelítés, amely itt e könyvben leginkább úgy jelenik
meg, hogy a szerzô egyik tudományágat sem emeli a
másik fölé, de mindegyiket
elismeri, s valahogy közöttük mozog a legszívesebben.
Azt mondja például egy helyütt, hogy „A történelem
megeleveníti a földrajzot.
Az európai kontinens erede-

A

tisége elsôsorban földrajzi
helyzetében rejlik… Arculatát azonban a történelem
alakította és határozta
meg…” Hasonlóan egymás
melletti jelentôséget tulajdonít a történelemnek és a filozófiának a 19. század Európájában. Le Goff maga is
sokat filozofál e könyvében
is. „Létezik-e egyáltalán Európa?… Mit jelent az, hogy
valaki európai ?” – teszi föl
az ilyen és hasonló kérdéseket, hogy aztán – esetenként
sajátos közelítéssel és mentalitással – meg is válaszolja
azokat.
A könyv végén néhány
fontos, kronológiai rendben
felsorolt dátumot talál az olvasó, amelyek jól szolgálják
azon történelmi folyamat kiemelkedô eseményeinek
megismerését, amelyek
mindegyike egy-egy mérföldkônek tekinthetô az Egyesült Európa kialakulásához
vezetô úton. A könyvet gazdagító és – szó szerint is –
színesítô térképek, ábrák, illusztrációk és rajzok – utóbbiak Charley Case munkái –
egyben a történelmi vizsgálódás szemléletes eszközei
is. Értéke az 1996-ban megírt könyvnek, hogy néhány
olyan fontos eseménnyel is
kiegészítésre került, amely az
eltelt néhány évben történt.
Ugyanakkor hiányolható az
irodalomjegyzék, amely
hasznos lehetett volna a téma iránt mélyebben is érdeklôdôk számára.
Jacques Le Goff sokat tud a
világ és benne különösen Európa történelmérôl. E mûvében azonban nem a tudós kutató mutatkozik meg, sokkal
inkább jó tollú „meseíró”.
Ugyanakkor a bôrébôl sem
bújik ki, hiszen a történelmi

Könyv

panoráma

Typotex Kiadó szeretettel meghívja

a Könyvhét olvasóit
15. születésnapját ünneplô rendezvényre,
amit 2004. november 15-én, hétfôn,
18 órakor tartunk a Nyitott Mûhelyben,
Budapest, XII. Ráth György u. 4.
(két perc séta a Déli pályaudvartól)
7

Könyv

panoráma
igazsághoz hû marad. Nem
tudományos mûvet, nem történelemkönyvet ad közre.
Nem is tankönyvet. Többet
annál. Egy olvasmányos,
közérthetô, élvezhetô és fôleg
tanulságos mûvet, amely elsôsorban – mint arra utal is
könyvében – az ifjú nemzedéknek szól. Ám én nem csak
a fiataloknak ajánlom, de
mindenkinek, aki érdeklôdéssel fordul Európa múltjának
és jelenének megismerése felé
– egy jobb jövô érdekében is.
Baráthi Ottó
Jacques Le Goff:
Európa történelmérôl mesél
Ab Ovo Kiadó
104 oldal, 1800 Ft

Ismeretterjesztés
Földtörténeti
felfedezések

ta, a bolygótestek, a csillagok kialakulásának folyamata. Az ôsrobbanástól az ember megjelenéséig több száz
színes illusztráció, fotó, térkép teszi plasztikussá e fejlôdéstörténet különbözô állomásait. Segítségükkel életre kelnek a hajdan volt állatok és növények és felidézhetô az örökre elfelejtett tájak képe. Jó tudni, hogy
nem vagyunk idegenek a világegyetemben, a modern
csillagászat eredményei is
bizonyítják, hogy az égbolt
minden csillogó pontjához
köti az embert valamiféle
kapcsolat.
Bolygónk keletkezéstörténete a tudományos világ
egyik legizgalmasabb rejtélye, a már ismert eredmények és a megválaszolandó
kérdések egyaránt gazdagíthatják ismereteink tárházát.
Tausz Anikó
A Föld csodálatos története
Az ôsrobbanástól az emberig
Reader’s Digest
320 oldal, 7990 Ft

Leborolva

■ Egy ismeretterjesztô
könyv, mely a krimik izgalmával vetekedhet. A földtörténeti tudományos felfedezések titkait osztja meg az olvasókkal, akiket csillagászok,
geológusok, biológusok, paleontológusok és ôstörténészek kalauzolnak ezen az
idôutazáson. A tudományos
kutatások bebizonyították,
hogy a világegyetem állandó
fejlôdés színtere. A legújabb
felfedezések mellett a kötet
szerzôi földünk 4,5 milliárd
éves múltjának titkairól is
fellebbentik a fátylat.
Nyomon követhetôk a
Föld és az élet keletkezésének kezdetei, az anyag szervezôdésének hosszú láncola8

■ Értjük-e még a csíziót? Eligazodunk-e a kalendáriumban? A rómaiaknál a Calendae (Ianuariae), az újév kezdetét jelentô kalendárium kiállta az idôk próbáját: évkönyvvé rendszeresült változata – a Biblia mellett – évszázadokon át az egyetlen olvasnivaló volt számos háztartásban. Nélküle a világ szürke
és unalmasabb lett volna,
akárcsak a bor nélkül, melyrôl már az ókorban is tudták,
hogy kell a szerelemhez és a
szerelmi csalódás elviseléséhez egyaránt.
Nosza, házasítsuk csak össze
a kettôt: borkalendárium. Boros, szôlôs ünnepek lajstroma
a hozzájuk kapcsolódó szokásokkal, egykori népi hiedelmekkel. Találóbb, tömörebb
elnevezés, mintha pontoskodón-fontoskodón ez szerepelne a kötet címlapján: „Agrárkultúrtörténeti, néprajzi-kultúrantropológiai, borászattörténeti útmutató, turisztikai
barangoló”.

Borünnepekrôl, bornapokról és -sokadalmakról, borszentekrôl, népi jeles napokról, a szôlô- és bortermelô
közösségek életének idôsorba
rendezett ünnepeirôl, eseményeirôl szól Csoma Zsigmond könyve. A szerzôt nem
kell bemutatnunk a bortermelôk és a bort fogyasztók
egyre gyarapodó táborának.
A Magyar Mezôgazdasági
Múzeum munkatársa, borászati kiállítások és konferenciák szervezôje és szereplôje,
gazdag elméleti munkásságával is izmosítja a borkultúrát
hol a História hasábjain, hol
évkönyvekben, hol elôadásokban. Csoma otthonosan,
felkészülten mozog tárgykörében, legyen szó akár középkori magyar szôlôfajtákról
vagy történelmi borvidékeink
XVIII–XIX. századi állapotáról, nagyhírû „gyógyszerünkrôl”, a Somlairól vagy a Bikavér és a magyar országarculat
múltbeli összefüggéseirôl,
akár a magyar szôlészeti-borászati-kertészeti szaknyelv és
szakterminológia kialakulásáról, fejlôdésérôl.

Csoma legújabb munkája, a
Magyar történeti borkalendárium
örök idôkre tanulmányokkal és
német nyelvû összefoglalóval
körülölelt kalendárium a mûfaj sajátos szabályai szerint,
szakkönyvhöz méltóan gazdag
irodalomjegyzékkel megfejelve. Ha a szerzô korábbi könyvei (A borkóstolás története,
mûvészete és gyakorlata.
Agroinform Kiadó, 2002;
Szent Vincétôl Szent János
poharáig, Budapest, 1993) közül az utóbbit leporoljuk, azt
találjuk, annak átdolgozott és
javított kiadásával van dolgunk. Javított kiadáshoz márpedig nemcsak Esterházy Péternek van joga. Kalendárium
leporolva, borkalendárium leborolva is lehet érdekfeszítô
olvasmány, még ha nem is
egy ültô helyünkben végigolvasva, hanem, ahogy illik:
megfelelô idôben a megfelelô
helyen felütve.
J. N. J.
Csoma Zsigmond:
Magyar történeti
borkalendárium örök idôkre
Mezôgazda Kiadó
205 oldal, 2900 Ft

Saját idôd ura vagy…?
■ E lap a legutóbbi számában közölt mozaikosan öszszeállított (nem a leghízelgôbb) portrét az idei esztendô irodalmi Nobel-díjasáról,
az osztrák Elfriede Jelinekrôl.
Az Európa Könyvkiadó

Az irodalmi
Nobel-díj
(Száz év története) címû (Deres
Péter által tartózkodó tárgyilagossággal magyarított) újdonságából, az összefoglaló táblázatból egyedül Jelinek neve
hiányzik, tehát Kertész Imréé
(2002) és John Maxwell Coetzee-é (2003) már – kiegészítésként – benne van. Maga a
mû 2001-ben látott napvilágot, az 1901- es elsô díjosztás centenáriumára. Kjell Espmark svéd író 1981-ben lett a Nobel-díj Bizottság elnöke. Korábban egyszer
már közzétette a mostani formájában aztán
kissé újragondolt krónikát. Mûhelytitkokba,
döntési szempontokba és módszerekbe enged bepillantást. Felosztása szerint például
az 1920-as évek a díj szempontjából a
„Nagylelkû humanizmus” periódusa, 1984
után, több szakaszban, „A horizontok kitágítása” következik el. Érdekes a nemzetközi
kritikai sajtó évszázados szemlézése, illetve
a Bizottság belsô vitáinak és felméréseinek
tükre. (Ha egy évtizedben utólag legalább
öt-hat döntés helyesnek érzôdik, az már igen „jó” évtized.)
Kiderül, miben nem hûséges az
alapítóhoz a mindenkori grénium, kik azok a „kifeledett” zsenik, akik nem feltétlenül memóriakiesés folytán maradtak
díj nélkül. A könyv – dokumentumainak, kiemeléseinek
és mutatóinak köszönhetôen is
– haszonnal forgatható és érdekes, de néhol alig követhetô, s
Espmark is sejteti: posztja és
„északisága” nem mindig teszi
a legalkalmasabbá a megszólalásra. Néha úgy fest: az irodalmi Nobel-díjat, még balszerencsés választásokkor is, a történelmi pillanat osztja, bár nem
kényére-kedvére.
A rövid életû írókat nem „fenyegeti”, hogy elnyerik e kitüntetést (Franz Kafkáról is olvashatjuk, hogy – Nobel-aspektusból
fogalmazva – túl korán hunyt el… Egyébként eddig Rudyard
Kipling volt a legfiatalabb díjazott, 1907-ben, negyvenkét évesen; és Halldór Kiljan Laxness volt az elsô, 1955-ben, aki már
nem a XIX. század szülötteként lett irodalmi Nobel-díjas).

Katherine Mansfield

Könyv

könyvbölcsô

új-zélandi származású remekíró földi létének szûk harmincöt éve alatt a díj közelébe sem kerülhetett. 1923ban hunyt el. Sorsdöntô mûvészi éve valószínûleg az
1913-as volt (ekkor Rabindranath Tagore kapta a Nobel-díjat, sokak megelégedésére, sokak megrökönyödésére). Az Európa Naplók, levelek címû gyönyörû, terjedelmes gyûjteményébôl – mindenestül Mesterházi Mónikát illeti érte köszönet – szinte az egész pálya és sors
szorongatottsága kibontakozik. Innen – a férjéhez,
John Middleton Murray-hez írt sorokból való cím-idézetünk is, de még kérdôjel nélkül: „Nem az-e az igazság, hogy ha rab vagy is, azért a saját idôd ura vagy”. A
Mansfield-„krónika” még jelentôsebb párdarabja, az új
szövegeket is ajándékozó Elbeszélések szinte mindegyike
rávilágít, mennyire nem ura a személyiség a látszólag
neki rendelt (élet)idônek…. A java novellák (mind az, de a Születésnap, Az inga lengése, az Elôjáték, a Gyönyör, a Méreg,
A babaház különösen) megértetik, miért
merül fel oly sokszor e „cselekménytelen”, szinte merô kommentár és bensô
hang szövegek kapcsán (a szintén Nobel-díjtalanul maradt) Csehov neve. Belenyugvó bölcselet, ironizált rezignáció
kevés textus talajáról növekedhet úgy fel
az olvasóban, mint Mansfield írásainak
gondolat- és érzelemdús bekezdéseibôl.
1923-ban William Butler Yeatsé lett a
Nobel-díj (egy a kevéssé megkérdôjelezhetô döntések sorából), de

Molnár Ferenc
Bécsben, 1924. január 11-én, pénteken –
mellesleg a születésnapja elôestéjén –
aligha ezzel a közelmúltbeli hírrel volt elfoglalva. Drága Lilikém! megszólítással
ekkor írta ama hatvanvalahány levél egyikét, melyek
bekerültek az …or not to be címû kötetbe (Argumentum Kiadó – Petôfi Irodalmi Múzeum). T. Nagy György
tervezte, Varga Katalin szerkesztette, gondozta,
jegyzetelte a PIM Kézirattára büszkeségének számító könyvet. Darvas Lili színmûvésznô a címzett,
Molnár harmadik felesége. Közös életre szinte sosem volt idejük (vagy szándékuk…) – amint Gajdó
Tamás, a kapcsolat színháztörténész elemzôje írja
okos fejtegetéseiben: Molnár hol itt, hol ott nem élt
együtt aktuális feleségével. A középkorú férfi (akibôl
késôbb az öreg Molnár lesz) és az ifjú üdvöske (aki
nagy színésznôvé érik) szövetsége azonban tartalmas, Molnár levelei a rigorózus pontoskodás mögött érzelmesek is; s a háttér: az 1924 és 1945 közötti idôszak, Molnár külföldre távozásával, meglepô
Mussolini-rokonszenvével, sikereivel, bukásaival, elmagányosodával. Varga Katalin egy-két szépséghibától eltekintve tökéletes
jegyzetanyagot varázsolt a levelekhez. Azt nem könnyû eldönteni, hogy e könyvnek Molnár Ferenc, a levélíró, vagy Darvas
Lili, a megszólított asszony-e a fôhôse…
Tarján Tamás
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Könyv

történelem

A 20. század komor öröksége
■ „Németország szerencsére és a sors kegyébôl újra egységes és újra szabad. Mindazonáltal nem szabadult meg Hitlertôl. Hitler sötét árnya még mindig rávetül. Változatlanul
ez az osztrák számít a világ leghíresebb németének...” – írja Guido Knopp. Szinte nem
múlik el nap, hogy – mindenekelôtt a Discovery Chanellen – ne láthatnánk a tévében
egy Hitlerrôl, a nácizmusról, a Harmadik
Birodalomról, a második világháborúról szóló riport- vagy dokumetumfilmet. A könyvesboltok tele vannak a korszakról, szereplôirôl
szóló, kétes értékû „ismeretterjesztô” kiadványokkal. Mi azokat mutatjuk fel, amelyek a
leginkább segítenek megismerni, megérteni és
megítélni a 20. század e komor örökségét.
Kis híján hat évtized telt el Hitler halála,
a Harmadik Birodalom bukása óta, s ugyan
hány megbízható biográfia áll rendelkezésünkre a múlt század e kulcsfigurájáról?
Magyarul másfél. Ormos Mária két kiadást
megért (1993, 1997) Hitler-életrajzán kívül
csupán Jan Kershaw monumentális munkájának elsô kötete jelent meg magyarul,
amely 1889-tôl 1936-ig követi nyomon Hitler életútját. (A szerzônek tavaly napvilágot
látott A Hitler-mítosz. Vezérkultusz és közvélemény c. mûvének tartalma egy mondatban így summázható: Hitler népszerûbb
volt, mint a nemzetiszocializmus, az
NSDAP, az SA vagy az SS, de ô sem mindig és egyformán, az 1920-as föllépése és az
1945. április 20-án elkövetett öngyilkossága
közötti idôben.) Brigitte Hermann csak a bécsi évek lezárultáig jutott el, hogy Joachim
Fest 1973-as Hitler-életrajza miért nem jelent meg idejében, vagy egyátalán mind ez
idáig magyarul, az számomra teljességgel
érthetetlen. (A Hitler-irodalomban John Lukács igazít el bennünket: A történelmi Hitler. Európa Kvk., 1998.)
Ormos Mária Hitler és kora c. munkája
ugyanolyan fontos, mint a már említett
életrajzi kötet, s ez az opus azzal az elônynyel is rendelkezik, hogy összefoglaló jellegénél fogva rövidebb, gazdag képanyagával
pedig valósággal közönségcsalogató,
ugyanakkor persze a történész ismereteinek
rendkívül olvasmányos, könnyen követhetô, elgondolkoztató és hatásos foglalata.
Tartalmi ismertetése és értékelése helyett
hadd álljon itt a nyolc fejezet címe: Hitler
életrajza, Szellemi poggyász, A politika iskolája, A hatalom megszerzése, Milyen a
hatalom? Fô ellenség és más ellenségek,
Hazugságok politikája, Hitler háborúja. Ezek a fejezetek
nem egy régi, elavult, nehézkes kötetet helyettesítenek.
Örömmel üdvözölhetjük Sebastian Haffner Megjegyzések Hitlerhez c. kötetének lefordíttatását (Európa Kvk.), ill. lefordítását
(Gyôri László), mert ennél hatásosabb, meggyôzôbb és izgalmasabb írás kevés született Hitlerrôl. Tizennégy évvel a németorszá-
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gi megjelenése után a Mérleg sorozatban látott napvilágot ez a kicsi, de „súlyos” kötet. Sebastian Haffner
(1907 – 1999) brilliáns könyve nem egy történész, hanem egy kitûnô, nagyon felkészült és a tollat remekül
forgató publicista munkája. Ne tévesszen meg bennünket a szerény cím („Megjegyzések...”), ezek a fejezetek annál tartalmasabbak, minél egyszerûbbek: Élete, A teljesítmény, Sikerek, Tévedései, A hibák, A bûnök, Az árulás. Amint látjuk, nem tagadja, hogy Hitlernek igenis voltak olyan képességei, amelyek révén
kiemelkedett elsôsorban párt-társai, elv-társai közül, s
ezek: szónoki, tágabban a kommunikációs képessége
és a szervezôkészsége. Hitler 30 éves volt, amikor fölismerte saját képességeit, s ekkor a politikusi pályát választotta. Haffner szerint a hátralévô 26 évbôl igazán
sikeresnek csak három-négy esztendô mondható. Már
kancellár volt, de a német szavazók többsége elutasította 1933-ban! Ám 35-tôl 38-ig egyre inkább elfogadtatta magát és (totalitárius) rendszerét. Az pedig nem
volt más, mint hogy önmagával, egy radikális diktárorral helyettesítette a köztársaságot, lévén, hogy megszüntette a parlamentet, hatályon kívül helyezte az alkotmányt, nem mûködtette a kormányt. S hogy mik
voltak a tévedései, a hibái, a bûnei – azt röviden idézni nem lehet. Az árulásról azonban szólni kell, mert
ebben csúcsosodik ki Haffner állásfoglalása: „Hitler
1945-ben Németország helyén egy – szó szerint – elpusztított országot hagyott hátra és amirôl gyakran
könnyen megfeledkezünk, politikai értelemben is.
Hullahegyeket, romokat és törmeléket, éhezô, hajléktalanul bolyongó emberek millióit, de az ô rovására írható az is, hogy összeomlott a közigazgatás és megszûnt létezni az állam. A háború utolsó hónapjaiban
Hitler tudatosan idézte elô a nyomort és az állam szétesését. De eredeti szándéka szerint még rosszabbnak
kellett volna következnie. A Németországnak szánt
szcenárió utolsó programpontja a nemzethalál lett
volna. Hitler – élete utolsó szakaszában biztosan – elárulta Németországot.”
Hogy lélektanilag hogyan közelíthetô meg ez a „teljesítmény”, ahhoz E. Fromm ad szempontokat A
rombolás anatómiája c. kötetében (Háttér K., 2001) A
rosszindulatú agresszióról szóló fejezetben Hitler
méltó társa Sztálin.
Az is máig izgatja az embereket, miképpen vált lehetségessé a német nép körében a nemzetiszocializmus
térhódítása. Norbert Elias Civilizáció és erôszak c. tanulmányában igyekszik „magyarázatot adni” a Hitlerjelenségre is. (Ford. Gyôri L.)
A (szak)irodalom sajátos kategóriáját alkotják a
kortársak, a tettestársak valamint a szemtanúk feljegyzései. Itt Speer, Goebbels, Keitel, Schellenberg stb.
naplójára, emlékirataira hivatkozhatom, másfelôl
olyan szereplôknek az emlékirataira, akik véletlenül
keveredtek fontos események kellôs közepébe, nem
tartoznak a bûnösök közé, s ha megfigyeléseik részlegesek is csupán, bizonyos szempontból mégis méltók a figyelemre. Ilyen Hitler személyi titkárnôjének Traudl Jungé-nak Az
utolsó óráig c. kötete, amely (Fest Der Untergang [A bukás ] c.
„történelmi vázlatával” együtt) a nemrég bemutatott Bernd Eichinger-film alapjául szolgált.
Csokonai Attila

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

A
A hihetetlen család. Egmont-Hungary. (Klasszikus Walt Disney mesék 43.) Kötött: 2499 Ft
A Hortobágytól Bátorligetig. Az Észak-Alföld természeti értékei: készült a Hortobágyi Nemzeti Park
megalapításának 30. évfordulójára, 1973–2003. Mezôgazda. (Természetvédelem) Kötött: 2500 Ft
A magyar helyesírás szabályai. 11. kiad., 12. bôv. lny., Akad. K. Kötött: 1850 Ft
A Mikroszkóp fantomja. Kabaré kortörténeti dokumentum. [Ciceró] Fûzött: 1800 Ft
A nyelvtanuló. Sikerek – módszerek – stratégiák. Okker. Fûzött: 2000 Ft
A sikeres kétszintû érettségi kézikönyve. [Emelt vagy közép?]: [minden, amit az érettségizôknek, tanáraiknak és szüleiknek az új rendszerrôl tudni érdemes]. FISZ: DFT-Hungária.
Fûzött: 1953 Ft
A történelem segédtudományai. (1.) (Osiris tankönyvek) Kötött: 3480 Ft
Ádám Péter: Francia – magyar kulturális szótár. Corvina. Fûzött: 2500 Ft
Agócs Gergely – Gombai Tamás: Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje. Timp. (Népzenei
füzetek) Kötött: 2500 Ft
Akunin, Boris: Leviathan. Európa. Kötött: 1980 Ft
Albert Viktor – Paulovits Ferenc: Kémia 8. munkafüzet. Mûszaki Kvk. 520 Ft
Albert Viktor – Paulovits Ferenc: Kémia 8., Mûszaki Kvk. 1143 Ft
Amerikai magyarok arcképcsarnoka. Médiamix. (Panoráma könyvek) Kötött: 5900 Ft
Améry, Jean: Az ember önmagáé. Értekezés a meghívott halálról. Múlt és Jövô K. (Esszé)
Fûzött: 1800 Ft
Andersen, Hans Christian – Grimm, Jakob – Grimm, Wilhelm – Perrault, Charles: Legkedvesebb
mesekönyvem. Válogatás Andersen, Grimm és Perrault meséibôl. Alexandra. Kötött: 3999 Ft
Anderson, Catherine: Édes semmiségek. General Press. (Romantikus regények) Kötött: 1500 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Feladatlap a 10. évfolyam
számára. 3., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 329 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Feladatlap a 6. évfolyam
számára. 2., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 260 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Feladatlap a 8. évfolyam
számára. Nemz. Tankvk. 260 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Feladatlap a 9. évfolyam
számára. 5., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 329 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Feladatlap az 5. évfolyam
számára. 8., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 260 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 10. évfolyam
számára. 3., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 655 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 7. évfolyam
számára. 2., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 627 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 8. évfolyam
számára. Átd. kiad., Nemz. Tankvk. 596 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 9. évfolyam
számára. 6., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 655 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet az 5. évfolyam
számára. 8., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 616 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet az 6. évfolyam
számára. 3., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 616 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv az 5-6. évfolyam
számára. 8., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 844 Ft
Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv az 7-8. évfolyam
számára. 2., átd. kiad., Nemz. Tankvk. 909 Ft
Az emberi test. Anatómiai atlasz. Kossuth. Kötött: 4990 Ft
Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. (2. köt.) Kötött: 3780 Ft
Az Õrség és a Vendvidék. Kalauz turistáknak és természetbarátoknak. 2. jav. bôv. kiad. B.K.L. K.
Fûzött: 1260 Ft

B
Babits Mihály: Jónás próféta könyve. Biblia – Ószövetség. Tiara. Kötött: 2200 Ft
Bácskai Júlia: Magánélettan 1. Mûszaki Kvk. (Matúra. Tankönyv) 1050 Ft
Bácskai Júlia: Magánélettan 2. haladóknak. Mûszaki Kvk. (Matúra. Tankönyv) 1050 Ft
Baja Sándor: Marketingkalandok. Márkák a gyakorlatban Budapesttôl Párizsig. Geomédia.
(Geomédia szakkönyvek. Piac és elemzés) Kötött: 4000 Ft
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Váltl. lny., Akad. K. Kötött: 5500 Ft
Balogh Béla: Gyógyító meditáció. Bioenergetic. Kötött: 2440 Ft
Balogh Lajos: Büki tájszótár. Vasi Szemle Szerk. (Matúra. Tankönyv) Kötött: 2200 Ft
Banks, Mary – McFadden, Christine – Atkinson, Catherine: Nagy kávéenciklopédia. 2. kiad.
Jószöveg Mûhely. Kötött: 6490 Ft
Bánosi György – Törôcsik Attila: Népek lexikona. Saxum. Kötött: 1950 Ft

Bartos Csaba: Bezárt a balinkai szénbánya. Szociográfia, interjúk. Bartos Cs. Fûzött: 400 Ft
Bartos Csaba: Bezárt a székesfehérvári Ikarus gyár. Szociográfia, interjúk. Bartos Cs.
Fûzött: 400 Ft
Bartos Csaba: Elköltözött Székesfehérvárról az IBM gyár. Szociográfia, interjúk. Bartos Cs.
Fûzött: 400 Ft
Bartos Csaba: Katasztrófahelyzet Magyarországon. Korrajzok, szociográfiák, kisprózák,
jegyzetek, kritikák. Bartos Cs. Fûzött: 600 Ft
Bechstein, Ludwig: Az elvarázsolt királykisasszony. General Press. Kötött: 2500 Ft
Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetôjog: különös rész. 4. átd. kiad., HVG-ORAC.
Fûzött: 6900 Ft
Benedek Elek – Illyés Gyula: The tree that reached the sky. Hungarian folktales. 5. print. Corvina.
Kötött: 2650 Ft
Benyovszky Móric: Protocolle du Régiment des Volontaire de Benyowszky, crée en 1772. OSZK:
M.-Madagaszkári Baráti Társ.: Kossuth. Kötött: 9900 Ft
Berek Katalin: Tájkép magammal. Papirusz Book. Kötött: 2250 Ft
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szeged szürke eminenciása. Magánkiad.: Heraldika. Fûzött: 3000 Ft
Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Általános társadalomföldrajz. A gimnáziumok számára. 3. kiad.,
Nemz. Tankvk. 1410 Ft
Bernek Ágnes: Általános társadalomföldrajz. Munkafüzet. 3. kiad., Nemz. Tankvk. 552 Ft
Bognár Ilona: Medvék és méhek s más egyéb népek. [Kiszínezhetô könyv]. Accordia. (Ili mama
meséi) Fûzött: 890 Ft
Boldogan éltek, míg meg nem haltak. Egmont-Hungary. (Muzsikáló kincsestár) Kötött: 3499 Ft
Borbás György: Wlassics Gyula és a mûvészetek. Levelek a XIX. századvégrôl. Kossuth. Kötött:
1980 Ft
Böszörményi József: Információs robbanás – etnikai konfliktusok. Püski. Fûzött: 780 Ft
Both Mária – Kovács Október – Revákné Markóczy Ibolya: Biológia munkafüzet 1. A gimnáziumok 10. évfolyama számára. Nemz. Tankvk. 592 Ft
Both Mária – Revákné Markóczy Ibolya: Biológia munkafüzet 2. A gimnáziumok 11. évfolyama
számára. Nemz. Tankvk. 591 Ft
Brehm, Alfred Edmund: Az állatok világa: egy kötetben. Könyvmíves Kvk. Kötött: 3200 Ft
Brencsán János: Orvosi szótár. 3. kiad., Medicina. Kötött: 4400 Ft
Brezina, Thomas: Boszik az iskolapadban. 2. kiad., Egmont-Hungary. (Fiúk kizárva!) Kötött:
1499 Ft
Brezina, Thomas: Lánytesók és más földönkívüliek. (1.) Kötött: 1499 Ft
Bridge, Tom: Csirke. Vince. (A legjobb receptek) Kötött: 1600 Ft
Bstan-'dzin-rgya-mtsho (dalai láma), XIV.: A bölcsességszem felnyitása. Édesvíz. (Keleti tanítások
/ vallás, filozófia / buddhizmus) Fûzött: 2390 Ft
Buda Béla: Pszichoterápia. Kapcsolat és kommunikáció. Akad. K. Kötött: 4400 Ft

C
Cesko Izabella: A család háziorvosa. Váltl. utánny., Könyvmíves Kvk. Kötött: 3100 Ft
Costantino, Maria: Csomók kézikönyve. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft
Couronne, Pierre – Bakó Krisztina: Állatok a ház körül. Hemma. Kötött: 450 Ft
Couronne, Pierre – Bakó Krisztina: Vidám cicák. Junior. Kötött: 450 Ft
Couronne, Pierre – Bakó Krisztina: Vidám kutyák. Junior. Kötött: 450 Ft
Couronne, Pierre – Bakó Krisztina: Vidám nyuszik. Junior. Kötött: 450 Ft

Cs
Csabainé Cser Katalin: Történelmi magyar konyhanyelv. kultúrtörténeti „mazsolák" a magyar
nyelv múltjából. Elektron. (Magyar tükör 2.) Fûzött: 1568 Ft
Csiffáry Tamás: Német – magyar zsebszótár. Könyvmíves Kvk. Fûzött: 650 Ft

D
Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában. Szakmódszertani kérdések. Átd., bôv. kiad.,
Okker. Fûzött: 2200 Ft
David-Neel, Alexandra: Mágusok között Tibetben. 3. jav. kiad., Geopen. (Keleti misztika) Fûzött:
1990 Ft
Delinsky, Barbara: Szeretôm, Pete. Gabo. Fûzött: 1990 Ft
Desmarquet, Michel: Thiaoouba. Az arany bolygó üzenete. Lunarimpex. (Lunar zsebkönyvek)
Fûzött: 2278 Ft
Dessewffy Tibor: Bevezetés a jelenbe. Az információs kor szociológiája. Nemz. Tankvk. (Európai
iskola) Fûzött: 1890 Ft
Dickins, Rosie – McCafferty, Jan: Rajzoljunk arcokat! [Lépésrôl lépésre haladó utasításokkal...]
Holló. Kötött: 1980 Ft
Dobos László: Túl a ráción. Irodalomelméleti egyensúlyozások a határokon, 1977–1980. Littera
Nova. Fûzött: 1490 Ft
Dobos Zoltánné: Napközis foglalkozások tervezése. Tanítói kézikönyv: általános iskola 1–2.
osztály: ötletek, tervek a kisiskolások tanórán kívüli szabad idejének szervezéséhez. Nemz.
Tankvk. Fûzött: 1100 Ft
Doherty, Paul C.: Gonosz árny nyugat felôl. [Nagyra törô vágyak, politika és cselszövés az ókori
Egyiptomban]. Gold Book. Kötött: 1999 Ft
Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. 10. kiad., Medicina. Kötött: 4300 Ft
Drake, Ernest: Sárkánytan. A nagy sárkányos könyv. Egmont-Hungary. Kötött: 3999 Ft

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

Magyar Könyvgyûjtô

Kedves Olvasónk!

A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.

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.
MEGRENDELÉS

Megjelent könyvek

2004. október 1–14.

Megvásárolható a szerkesztôségben
680 forintért.
Kedvezményes elôfizetési díj
2004. évre (10 szám) 4500 Ft
Megrendelhetô a szerkesztôségben:
1114 Budapest, Hamzsabégi út 31.
Telefon/fax: 466-0703
MEGRENDELÉS

Megrendelem a Könyvhetet 1 évre 3528 Ft elôfizetési díjért. Kérem,
küldjenek postai csekket az elôfizetési díj befizetéséhez.

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2004. évre (10 lapszám)
4500 Ft elôfizetési díjért.
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Kérem, küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
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Megjelent könyvek

E
Eckhardt Sándor – Konrád Miklós: Magyar–francia nagyszótár. Váltl. utánny., Akad. K. Kötött:
13500 Ft
Eckhardt Sándor – Oláh Tibor: Francia–magyar nagyszótár. Váltl. utánny., Akad. K. (Klasszikus
nagyszótárak) Kötött: 13500 Ft
Edwards, Bernard: Vigyázz, kalózhajó! Német segédcirkálók a II. világháborúban. Hajja. (20.
századi hadtörténet) Kötött: 2499 Ft
Egy csésze vigasz nôknek. Történetek, amelyek a nôk erejét és báját dicsérik. Alexandra. Fûzött:
1299 Ft
Egyetemes mûvészettörténet. 4. kiad., Park. Kötött: 14900 Ft
Egységes érettségi feladatgyûjtemény: fizika. Gyakorlófeladatok. (1.) 2. kiad. Kötött: 1310 Ft
Énektár 2. A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. 5. kiad. Kulcs a Muzsikához. Fûzött: 719
Ft
Ercsey Sándor – Arany János: Arany János életébôl. Literator. Fûzött: 1260 Ft
Esterházy Péter: Termelési-regény. (kisssregény): regény. 4. kiad., Magvetô. Kötött: 2690 Ft
Európa uralkodói. Maecenas: Talentum. (Maecenas történelem könyvek) Kötött: 2120 Ft

F
Fábián Imre: Babszem Jankó. Bihari népmesék. Literator. Fûzött: 1365 Ft
Fábosné Zách Enikô – Szilágyi Eszter Mária: Hogyan számoljak? Fejben, írásban, géppel?
Holnap. Fûzött: 990 Ft
Fairweather, Catherine: La dolce vita. Édes otthon olasz módra. Geopen. Kötött: 6990 Ft
Famunkák nagykönyve. Faanyagok, kéziszerszámok, asztalosmunkák, bútorasztalos-munkák.
Kossuth. Kötött: 6500 Ft
Farkas Csaba: Programozási ismeretek haladó felhasználóknak. A Microsoft Referencia
Iskolában kifejlesztett oktatási segédkönyv. JOS. (Ovitól az egyetemig az oktatásban) Fûzött:
2415 Ft
Fehér Hajni – Reményi László: India: az Aranyháromszög és Goa. LPI Produkciós Iroda.
(Odysseia útikönyvsorozat) Fûzött: 3500 Ft
Feldmár András: Apró részletekben. Könyvfakasztó K. Kötött: 2780 Ft
Fielding, Helen: Olivia Joules és a túlfûtött képzelet. Európa. Kötött: 2300 Ft
Fizika 8. munkafüzet. Mûszaki Kvk. 520 Ft
Földrajzi világatlasz [Kart. dok.]. Új kiad., Cartographia. Kötött: 8500 Ft
Follett, Ken: Vadmacskák. Gabo. Kötött: 1990 Ft
Franyó István: Biológiai album 1. Az általános iskola 4., 5., és 6., osztálya számára. 24. kiad.,
Nemz. Tankvk. 1170 Ft

G
Gál György Sándor: Honthy Hanna. Egy diadalmas élet regénye. K.u.K. K. Fûzött: 2650 Ft
Gál László: Egy putnoki Afrikában. Naplórészletek, 1986–89. St. Apostol Lap- és Kvk. Fûzött:
2000 Ft
Gáldi László: Magyar – spanyol kéziszótár. Váltl. lny., Akad. K. Kötött: 4900 Ft
Gárdonyi Géza: A világjáró amerikai. [A világjáró angol]: kalandos regény 20 tréfás képpel. Új
kiad., Eri. Kötött: 1890 Ft
Gebei Sándor: II. Rákóczi György külpolitikája, 1648–1657. Heraldika. Kötött: 2520 Ft
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. 2. kiad., Makkabi. Fûzött: 1200 Ft
Görföl Tibor – Kránitz Mihály: Teológusok lexikona. Osiris. (Osiris kézikönyvek) Kötött: 4500 Ft
Görög Ibolya: Protokoll – az életem. 10. kiad., Athenaeum 2000. Kötött: 2890 Ft
Gould, Glenn: Tiltsuk be a tapsot! Válogatott írások. Európa. Kötött: 2900 Ft

Gy
Gyepes Judit – Zoltán Erika: Útitárs. Angol társalgási zsebkönyv. 6. kiad., Nemz. Tankvk.
(Tanuljunk nyelveket!) 870 Ft
Gyimesi László: Még egy kört, Bulenda! Sörkeksz a Vakegérbôl II.., KKDSZ K. Fûzött: 699 Ft
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Technika: háztartástan 10–11 éveseknek. 9.
kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 725 Ft
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Technika: háztartástan 12–13 éveseknek. 7.
kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 725 Ft
Gyulay Lajosné – Nagy Attiláné – Urbánfy Istvánné: Technika: modellezés 12–13 éveseknek. 7.
kiad., Mûszaki Kvk. (Ráció könyvek) 680 Ft
Gyurkovics Tibor – Németh Andrea: Fényének mûvészekrôl. Németh A. Fûzött: 3500 Ft

H
Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál: Magyar – német nagyszótár. 2. kiad., Akad. K. Kötött:
13 500 Ft
Halász Elôd – Földes Csaba – Uzonyi Pál: Német – magyar nagyszótár. Váltl. utánny., Akad. K.
Kötött: 13 500 Ft
Haller József: Arany-alapra arannyal. [Haller József versillusztrációi]. Mentor. Fûzetlen: 2940 Ft
Hámor Jánosné – Molnár Ágnes: Magyar nyelv 6. feladatlapok. Az általános iskola 6. osztálya
számára. Nemz. Tankvk. 883 Ft
Hámor Jánosné – Molnár Ágnes: Magyar nyelv az általános iskola 6. osztálya számára. Nemz.
Tankvk. 759 Ft
Hamvas Béla: Szilveszter ; Bizonyos tekintetben ; Ugyanis. három regény, 1957–1967. 2. kiad.
Kötött: 2800 Ft
Hare, Robert D.: Kímélet nélkül. A köztünk élô pszichopaták sokkoló világa. Háttér. (Lélek kontroll) Fûzött: 1998 Ft
Harper, Piers: Hópehely újabb kalandjai. Egmont-Hungary. (Simogatós könyv) Kötött: 3199 Ft
Hartink, A. E.: Antik lôfegyverek enciklopédiája. Gabo. Kötött: 4990 Ft
Hartmann, Manfred B.: Az egykezes tenzor kézikönyve. Sugárérzékelés biofizikai
mérôeszközökkel. Bioenergetic. Kötött: 2600 Ft
Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka. (1.) 3. kiad.
Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka. (2.) 3. kiad.
Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok. (1.)
Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok. (2.)
Hegedûs Gyula: Történelmi dokumentumok lexikona. 2. kiad., Athenaeum 2000. Kötött: 2490 Ft
Herbst Péterné Krausz Zorica: Old Jewish dishes. 3. ed. Corvina. Kötött: 1850 Ft
Herbst Péterné Krausz Zorica: Régi zsidó ételek. 3. kiad., Corvina. Kötött: 1850 Ft
Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv. Váltl. utánny., KJK-Kerszöv. Fûzött: 4200 Ft
Hessmann-Kosaris, Anita: Méregtelenítés gyümölccsel és zöldséggel. Holló. Kötött: 1390 Ft
Híres magyar orvosok. Galenus. Kötö
Hlavacska Edit: Nyelvtani munkafüzet. 2. jav. kiad., Debreceni Nyári Egy. (Hungar lingua 1.)
Fûzött: 2071 Ft
Hobsbawm, Eric John: A birodalmak kora. [1875–1914]. Pannonica. Kötött: 3990 Ft
Hohlbein, Wolfgang – Hohlbein, Heike: A felfedezés. Egmont-Hungary. (Sárkányvölgy) Kötött:
1499 Ft
Horányi Gábor – Pivárcsi István: Híres magyar asszonyok kalandjai. Palatinus. Kötött: 3360 Ft
Horowitz, Anthony: A Sólyom gyémántja. Animus. (Tini krimik) Kötött: 1490 Ft
Horowitz, Anthony: Kettes számú közellenség. Animus. (Tini krimik) Kötött: 1590 Ft
Horváthné G. Erika: Születésünk útja. Fontos tudnivalók a tehességrôl, a szülésrôl és a szoptatásról. Deák. Kötött: 2000 Ft
Howarth, Daniel: Pipi megmenti a karácsonyt. [Csillogó képekkel]. Egmont-Hungary. Kötött: 2999 Ft
Husz Mariann: India, Távol-Kelet, Új-Zéland és Ausztrália. (1. köt.) Kötött: 2998 Ft

I
Illés Zoltán: Programozás C# nyelven. JOS. (Ovitól az egyetemig az oktatásban) Fûzött: 2730 Ft
Impresszionizmus, 1860–1920. Taschen-Vince. Fûzött: 9995 Ft
Indig Ottó: Emlék ma már.... egy váradi életkrónika fejezeteibôl. Literator. Fûzött: 1365 Ft
Isakiewicz, Eläbieta: Vörös ceruza. Múlt és Jövô K. Fûzött: 1500 Ft
Iskolák, diákok, oktatáspolitika a 19–20. században. Tanulmányok. Napvilág. Fûzött: 2100 Ft
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J
Janikovszky Éva: Jó nekem! 5. kiad., Móra. Kötött: 1690 Ft
Jelenszkyné Fábián Ildikó – Láng György – Ütôné Visi Judit: Földrajz 7. munkafüzet. 2. kiad.,
Mûszaki Kvk. 520 Ft
Jewell, Lisa: 15 perc hírnév. Pannonica. (Vénusz & Mars) Fûzött: 1990 Ft
Jókai Mór: A kétszarvú ember és más elbeszélések. Unikornis. (Jókai Mór munkái: gyûjteményes
díszkiadás 110.) Kötött: 3500 Ft
Joris, Daniel – Dosimont, Gauthier: Csiri Bálint és a bûvös könyv. Egmont-Hungary. Kötött:
1999 Ft
Juhász Erzsébet: A régi ház. Két mese. Forum. Fûzött: 525 Ft

K
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Feladatgyûjtemény az új történelem érettségihez.
Írásbeli: 11. évfolyam., Nemz. Tankvk. 1350 Ft
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Megoldókulcs a történelem érettségi feladatgyûjtemény 11. évfolyamos kötetéhez. Nemz. Tankvk. 410 Ft
Kaposi Márton: A rejtôzködô egyén arca és álarcai. Eötvös J. Kvk. Fûzött: 3360 Ft
Karácsonyi történetek. Micimackó. Egmont-Hungary. (Muzsikáló kincsestár) Kötött: 3499 Ft
Kárpáti Péter: A kivándorló zsebkönyve. Egy díszelôadás és öt színdarab. Jelenkor. Kötött:
2200 Ft
Kémia 7. 2. kiad., Mûszaki Kvk. 1143 Ft
Kémia 7. munkafüzet. 2. kiad., Mûszaki Kvk. 520 Ft
Képkeretek. Sziget. (Saját kezûleg) Kötött: 1780 Ft
King, Stephen: A harcos. (1. köt.) Fûzött: 1500 Ft
King, Stephen: A hármak elhívatása. (2. köt.) Fûzött: 1700 Ft
Kiss Attila: Miért...? Regény. [Magánkiad.] Fûzött: 998 Ft
Knoller, Rasso: Egészséges élet nyomelemek segítségével. Mérték K. (Élet, mód, egészség)
Fûzött: 1499 Ft
Kocsány Piroska – Liksay Mária: Pass auf! Kezdô német nyelvkönyv gyermekeknek: kazettával
és ellenôrzô feladatlapokat tartalmazó tanári segédkönyvvel. 6. kiad., Nemz. Tankvk. 1300 Ft
Kollár Jánosné – Kuti Gusztávné: Környezetismeret 1. osztályosoknak. Tankönyv. 3. kiad.,
Mûszaki Kvk. 882 Ft
Koontz, Dean R.: Hideglelés. 3. kiad., Animus. Fûzött: 1290 Ft
Köves József: A legnagyobb vicckönyv. 10000 viccel. Váltl. új kiad., K.u.K. K. Kötött: 4400 Ft
Kozma Vera: A kézikötés története. ...és negyedszáz különleges modell elkészítésének leírása.
Jószöveg Mûhely. Kötött: 5490 Ft
Krausz Tamás: Antiszemitizmus – holokauszt – államszocializmus. Nemz. Tankvk. (Európai iskola) Fûzött: 1890 Ft
Kroehnert, Gary: 103 játékos tréninggyakorlat. Z-Press. Fûzött: 5250 Ft
Kroehnert, Gary: Szabadtéri tréninggyakorlatok. Z-Press. Fûzött: 5250 Ft
Kropog Erzsébet – Mándics Dezsô – Molnár Katalin: Biológia 7. 2. kiad., Mûszaki Kvk.
Kuti Gusztávné – Temesvári Miklós: Környezetismeret 2. osztályosoknak. Tankönyv. 2. kiad.,
Mûszaki Kvk. 912 Ft

L
L'Engle, Madeleine: Özönvíz. Animus. Kötött: 1890 Ft
Laczkó Zsuzsa – Kindert Judit: Fülelô. Gyakorlatok hallott szövegek megértésére. Debreceni
Nyári Egy. (Hungar lingua) Fûzött: 4143 Ft
Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai. 2. kiad., Osiris. Kötött: 1880 Ft
Lee, Brian: Szellemvadászok. [Háromdimenziós játékkönyv]. Aréna 2000. Kötött: 3980 Ft
Lénárd Gábor: Biológia 1. A gimnáziumok 10. évfolyama számára. 4. kiad., Nemz. Tankvk.
1010 Ft
Lénárd Gábor: Biológia 2. A gimnáziumok 11. évfolyama számára. 3. kiad., Nemz. Tankvk.
1050 Ft
Lénard Sándor: A római konyha. Váltl. utánny., Magvetô. Kötött: 1990 Ft
Little, Brenda: Képes gyógynövény enciklopédia. [Útmutató a gyógy- és fûszernövények sokrétû
felhasználásához]. Egmont-Hungary. Kötött: 3999 Ft
Lôkös István: A horvát irodalom története. Nemz. Tankvk. Fûzött: 1960 Ft
London, Charmian Kittredge: Jack London élete. Palatinus. Kötött: 2500 Ft
Love, Gilly: Vízvarázs a kertben. Ihletet adó ötletek csodás kerti díszek készítéséhez. Jószöveg
Mûhely. Kötött: 5490 Ft
Lowell, Elizabeth: A Savoy átok. Gabo. Fûzött: 1990 Ft
Lukin László – Ugrin Gábor: Ének-zene. Középiskola 9–10. évfolyam. 4. kiad., Nemz. Tankvk.
1190 Ft

M
Magyar István Lénárd: Bibliai kislexikon. Fiesta: Saxum. (A tudás könyvtára) Kötött: 1490 Ft
Magyar múzeumi arcképcsarnok. [Életrajzok a magyar múzeumügy történetébôl]. Pulszky Társ.:
Tarsoly K. Kötött: 6500 Ft
Magyarország története a 19. században. Osiris. (Osiris tankönyvek) Kötött: 3780 Ft
Mándics Dezsô – Molnár Katalin: Biológia 8. munkafüzet. Az ember szervezete és egészségtana.
3. kiad., Mûszaki Kvk. (Calibra könyvek) 720 Ft
Márai Sándor: Eszter hagyatéka és három kisregény. Helikon. Kötött: 1990 Ft
Maros Judit – Szitnyainé Gottlieb Éva: Start! plus: neu. Gyakorlófeladatok és tesztek. 3. kiad.,
Nemz. Tankvk. 618 Ft
Maros Judit – Szitnyeiné Gottlieb Éva: Start! Német 1. [hangdok.]. Nemz. Tankvk. 2500 Ft
Masannek, Joachim: Félix, a tornádó. (2. köt.) Kötött: 1890 Ft
McCullough, Colleen: Az októberi ló. Caesar és Kleopátra regénye. (1. köt.) Európa.
McCullough, Colleen: Az októberi ló. Caesar és Kleopátra regénye. (2. köt.) Európa.
Mészáros Ernô: A környezettudomány alapjai. Akad. K. Fûzött: 1890 Ft
Mészöly Miklós – Szederkényi Ervin: Séta, évgyûrûkkel. Mészöly Miklós és Szederkényi Ervin
levelezése, 1970–1987. Jelenkor. Kötött: 2000 Ft
Mészöly Miklós: Bolond utazás. Jelenkor- Kalligram. (Mészöly Miklós mûvei) Kötött: 1800 Ft
Miatto Gallo, Anita – Righetti Poiega, Marisa: Biedermeier díszek. Sziget. (Saját kezûleg) Kötött:
1780 Ft
Mihalec Gábor: Áspiskígyók és palimadarak. A magabiztos kommunikáció gyakorlati kézikönyve.
Athenaeum 2000. (Emberi tényezô) Kötött: 1980 Ft
Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon. Akkord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár)
Fûzött: 498 Ft
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász. Akkord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár) Fûzött: 498 Ft
Millidge, Judith: Juice kézikönyv. [Több mint 200 pompás, egészséges gyümölcs- és zöldséglé
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N
Nagy Erika – Seres Krisztina – Adela Milán Vela: Spanyol nyelvkönyv 1. 6. bôv. kiad., Nemz.
Tankvk. (Tanuljunk nyelveket!) 1850 Ft
Nagy Erika – Seres Krisztina – Adela Milán Vela: Spanyol nyelvkönyv 2. [hangdok.]. Nemz.
Tankvk. (Tanuljunk nyelveket!) 2500 Ft
Nagy László: Földrajz. Az általános iskola 9–10. osztálya számára. 3. kiad., Nemz. Tankvk.
1180 Ft
Nemerkényi Antal – Rugli Ilona: Általános természetföldrajz. Munkafüzet. 2. kiad., Nemz. Tankvk.
447 Ft
Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Általános természetföldrajz. A gimnáziumok 9. évfolyama
számára. 4. kiad., Nemz. Tankvk. 1410 Ft
Nostradamus Michel mester próféciái. Melyek közül háromszázat eddig még sohasem nyomtattak ki. OSZK: Kossuth. Kötött: 6990 Ft a Les propheties de M. Michel Nostradamus kötettel
együtt
Nostradamus: Les propheties de M. Michel Nostradamus. Dont il en y'… trois cents qui n'ont
encores iamais eslé imprimées. [Hasonmás kiad.] OSZK: Kossuth. Kötött: 6990 Ft a Michel
Nostradamus mester próféciáival együtt

Ny
Nyirô József: Halhatatlan élet. Lazi. Kötött: 2000 Ft
Nyisztor Károly: Gyakorlati C++. Rejtett lehetôségek, különleges megoldások. Kossuth. Fûzött:
3990 Ft

O
Országh László – Futász Dezsô – Kövecses Zoltán: Magyar – angol nagyszótár. Váltl. utánny.,
Akad. K. Kötött: 13500 Ft
Országh László – Magay Tamás: Angol – magyar nagyszótár. Váltl. utánny., Akad. K. Kötött:
13500 Ft
Orvosi szótár a családban. Kossuth. Kötött: 4980 Ft
Orwell, George: A lelkész lánya. Cartaphilus: Merhávia. Kötött: 3000 Ft

P
Patmore, Emma: Sütemény. Vince. (A legjobb receptek) Kötött: 1600 Ft
Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita: Ének – zene – kultúra. A gimnáziumok, a szakközépés szakiskolák 9–10. évfolyama számára. 5. jav. kiad., Kulcs a Muzsikához. Fûzött: 986 Ft
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához. Mûvészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek.
10. bôv. kiad., Kulcs a Muzsikához. Kötött: 1432 Ft
Pétigny, Aline de – Delvaux, Nancy: Kicsi Kata. Egy ovis huncutságai. Egmont-Hungary. Kötött:
2199 Ft
Plihál Katalin: Európa térképei, 1520–2001. Válogatás. Helikon: OSZK. Kötött: 19900 Ft
Politikai filozófiák enciklopédiája. 2. kiad., Kossuth. Kötött: 2490 Ft
Poór Zsuzsánna: Team 1: first steps together. Angol nyelvkönyvsorozat az általános iskolásoknak: munkafüzet. 2. kiad., Nemz. Tankvk. 775 Ft
Poór Zsuzsánna: Team 1: first steps together. Angol nyelvkönyvsorozat az általános iskolásoknak: tankönyv. 2. kiad., Nemz. Tankvk. 1640 Ft
Poór Zsuzsánna: Team 2: walking together. Angol nyelvkönyvsorozat az általános iskolásoknak:
munkafüzet. Nemz. Tankvk. 775 Ft
Poór Zsuzsánna: Team 2: walking together. Angol nyelvkönyvsorozat az általános iskolásoknak:
tankönyv. 2. kiad., Nemz. Tankvk. 1640 Ft
Porter, Margaret Evans: Szerelmek kertje. Alexandra. Fûzött: 499 Ft
Pratchett, Terry: Szárnyalók. Fûzött: 1790 Ft
Probáld Ferenc: Regionális földrajz. A középiskolák számára. 10. kiad., Nemz. Tankvk. 990 Ft
Puczkó László – Rátz Tamara: Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment módszerei.
Geomédia. (Geomédia szakkönyvek Üzlet és menedzsment) Fûzött: 4000 Ft

R
Rennison, Louise: Meztelenül táncolok. Georgia Nicolson legújabb vallomásai. Gabo. Fûzött:
1490 Ft
Roberts, David: Pfúú! Te voltál az, Bertie? Unimind Books. Fûzött: 1950 Ft
Roberts, David: Piszkos Bertie. Unimind Books. Fûzött: 1950 Ft
Roberts, Nora: Halálos ártatlanság. Gold Book. Fûzött: 1298 Ft

S
Sade, Donatien-Alphonse-Francois de: A szerelem sratégiája. Lazi. Kötött: 1600 Ft
Samu Mihály: Általános jogpolitika. A jog depolitizálása. Akad. K. Kötött: 2250 Ft
Sántha Attila: Székely szótár. Havas. Kötött: 1990 Ft
Sárközy Tamás: Kormányzás, civil társadalom, jog. Kossuth. Fûzött: 1980 Ft
Schein Gábor: Lázár! Jelenkor. Kötött: 1900 Ft
Schmidt Gábor: Virágos díszcserjék. 2. jav. kiad., Mezôgazda. (Kertészkönyvtár) Kötött: 1950 Ft
Scruton, Roger: Anglia, egy eltûnô ideál. Typotex. (Civil szellem 4.) Fûzött: 2200 Ft
Shakespeare, William: Romeo és Júlia. Akkord: Talentum. (Talentum diákkönyvtár) Fûzött: 398 Ft
Shapcott, Thomas: Ausztrál horizont. Turczi István versfordításai. Orpheusz: Hanga K. Fûzött:
1500 Ft
Shapter, Jennie: Szakácskönyv kenyérsütô gépekhez. Alexandra. Kötött: 4999 Ft
Sikos László: Szerver oldali webprogramozás. BBS-INFO. Fûzött: 2900 Ft
Singer, Isaac Bashevis: Mesüge. 2. kiad., Park. Kötött: 2500 Ft
Smallwood, Vicki: Száz recept kenyérsütô géphez. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft
Soignet, Michel – Szabó Anita: France-Euro-Express 1. francia: munkafüzet: cahier d'activités. 8.
kiad., Nemz. Tankvk. (Tanuljunk nyelveket!) 1160 Ft
Soignet, Michel – Szabó Anita: France-Euro-Express 1. francia: tankönyv. 8. kiad., Nemz. Tankvk.
(Tanuljunk nyelveket!) 1580 Ft
Soignet, Michel – Szabó Anita: France-Euro-Express 2. francia: munkafüzet: cahier d'activités. 7.
kiad., Nemz. Tankvk. (Tanuljunk nyelveket!) 1160 Ft
Soignet, Michel – Szabó Anita: France-Euro-Express 2. francia: tankönyv. 7. kiad., Nemz. Tankvk.
(Tanuljunk nyelveket!) 1580 Ft
Soignet, Michel – Szabó Anita: France-Euro-Express 3. francia: munkafüzet: cahier d'activités. 6.
kiad., Nemz. Tankvk. (Tanuljunk nyelveket!) 1160 Ft
Soignet, Michel – Szabó Anita: France-Euro-Express 3. francia: tankönyv. 6. kiad., Nemz.
Tankvk.. (Tanuljunk nyelveket!) 1580 Ft
Somerville, Neil: Kínai horoszkóp 2005. Mit tartogat számunkra a Kakas éve? Édesvíz. (Titkos
tanok) Fûzött: 2490 Ft

Somlyó György: A vers – a versben. Jelenkor. Kötött: 1200 Ft
Sonna, Linda: A totyogók mindentudó nagykönyve. Praktikus tanácsok a hiszti kezelésétôl a bilire
szoktatásig, hogy a totyogó és családja könnyedén átvészeljék a fejlôdés éveit. Alexandra.
Fûzött: 1999 Ft
Stacey, Jenny: Burgonya. Vince. (A legjobb receptek) Kötött: 1600 Ft
Steiner, Rudolf: A nevelés mûvészete. Metodika – didaktika: tizennégy elôadás, elhangzottak Stuttgartban 1919. augusztus 21. – szeptember 5. között a Szabad Waldorf
Iskola alapításának alkalmából. Genius [!M. Antropozófiai Társ.]: M. Waldorf Szöv.
(Waldorf sorozat) Fûzött: 1690 Ft
Suskind, Ron: A hûség ára. Paul O'Neill iskolája George W. Bush Fehér Házában. Geopen.
Kötött: 3990 Ft

Megjelent könyvek

receptjével]. Alexandra. Fûzött: 1999 Ft
Mindig ez a Pumukli! Ciceró. Kötött: 1800 Ft
Minôségirányítás többféle módon. Horizontális tanulás a közoktatási minôségirányításban. Okker.
(Okker minôségbiztosítás) Fûzött: 2300 Ft
Moldoványi Ákos: Málta. 3. jav., bôv. kiad., Panoráma. (Panoráma országkalauzok) Fûzött:
3100 Ft
Molnár Katalin: Biológia 7: munkafüzet. 2. kiad., Mûszaki Kvk. 610 Ft
Molnár Tibor: Terménybábok. (4.) Fûzött: 450 Ft

Sz
Szalainé Sinkovics Ágnes – Szende Tamásné Debreceni Zsuzsanna: Technika 2000 feladatgyûjtemény ötödik-hatodik osztályosoknak. Mûszaki Kvk.1003 Ft
Szántó Matild: Egy- és kétnyári virágok. 3. jav. kiad., Mezôgazda. (Kertészkönyvtár) Kötött:
1950 Ft
Száray Miklós – Szász Erzsébet: Történelem 2. középiskolák számára. 5. kiad., Mûszaki
Kvk. 1105 Ft
Százholdas mesegyûjtemény. Disney Micimackó: [négy újabb történet Micimackóval és barátaival]. Egmont-Hungary. Kötött: 2999 Ft
Széman Zsuzsa – Harsányi László: „Kelj fel és járj". Idôskorúak mobilitási lehetôségei. Nonprofit
Kutcsop.: MTA Szociológiai Int. (Nonprofit kutatások) Fûzött: 546 Ft
Szentek élete. (2. köt.) 2. bôv., átd. kiad. Kötött: 3180 Ft
Szeretem az állatot. Világhírû állattörténetek. Arión. Kötött: 2390 Ft
Szikszó Istvánné: Gyöngy-csodák: nyakláncok és karkötôk. Fûzött: 450 Ft
Szikszó Istvánné: Papír-csodák. Figurák méhsejt papírból. Lazi. Fûzött: 450 Ft
Szinnyei József – Gombocz Zoltán: Magyar tájszótár. Nap. Kötött: 9800 Ft
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Osiris.
(Osiris tankönyvek) Kötött: 4480 Ft
Sztanyó Emese: Szövegértelmezési feladatok és megoldások 11–12. osztályosok részére. Filum.
Fûzött: 890 Ft
Sztanyó Emese: Szövegértelmezési feladatok és megoldások 9–10. osztályosok részére. Filum.
Fûzött: 890 Ft

T
Takács Erika: Angol – magyar zsebszótár. Könyvmíves Kvk. Fûzött: 650 Ft
Társadalmi és állampolgári ismeretek középiskolásoknak. Átd., bôv. kiad., Nemz. Tankvk. 958 Ft
Társadalomtudományok. ([3.]) (Magyarország az ezredfordulón. XIV., Tudománypolitika)
Tasso, Torquato: Malpiglio, avagy Az udvarról ; Beltramo, avagy Az udvariasságról. Kétnyelvû
kiad., Eötvös J. Kvk. (Eötvös klasszikusok 65.) Fûzött: 1103 Ft
Technika 6. osztályosoknak. 5. kiad., Mûszaki Kvk. 970 Ft
Technika 7. osztályosoknak. 4. kiad., Mûszaki Kvk.1090 Ft
Természetismeret 5. 3. kiad., Mûszaki Kvk. 1090 Ft
Természetismeret 5.: munkafüzet. 3. kiad., Mûszaki Kvk. 520 Ft
Természetismeret 6.: munkafüzet. 3. kiad., Mûszaki Kvk. 520 Ft
Természettudományok. ([2.]) (Magyarország az ezredfordulón. XIV., Tudománypolitika)
The Sopranos: maffiózók és a tao. A Soprano-család életbölcsességei. Szukits. Fûzött:
1690 Ft
Thorne, B. Michael – Henley, Tracy B.: A pszichológia története. Kapcsolatok és összefüggések.
Glória. Kötött: 4980 Ft
Togay, Can: Fénykutya és vonat. Versek, 1974–2004. Aranykor. Fûzött: 1790 Ft
Tombor Gáborné: Társadalmi ismeretek 2. Feladatlapok az általános iskola 7-8. osztálya
számára. 5. kiad., Nemz. Tankvk. 480 Ft
Tombor Gáborné: Történelem az általános iskola 7–8. osztálya számára. Nemz. Tankvk. 1290 Ft
Történelmi világatlasz. Cartographia. Kötött: 5900 Ft

U
Uffelmann, Peter: Bocsáss meg magadnak. Küzdelem a belsô cenzorral. Athenaeum 2000.
(Emberi tényezô) Kötött: 2480 Ft
Ujkéry Csaba: Sárguló levelek. Dekameron. (Dekameron könyvek) Kötött: 1950 Ft
Ujvári István: Megmérem, mit tudok. Összefoglaló matematikából a 8. és 9. osztályosok
számára. Észak-Pest M. Matematikai Tehetségfejlesztô. (Váci matematika könyvek 10.)
Fûzött: 840 Ft
Ujvári István: Tehetségkutató matematikaversenyek. Vácon, az 1998-2003. években. Észak-Pest
M. Matematikai Tehetségfejlesztô. (Váci matematika könyvek 11.) Fûzött: 693 Ft
Ulickaja, Ljudmila: Életmûvésznôk. Magvetô. Kötött: 1890 Ft

Ü
Üvegfestés. Sziget. (Saját kezûleg) Kötött: 1780 Ft

V
Váradi Péter Pál – Lôwey Lilla: Erdély, Kalotaszeg. Képes krónika. PéterPál K. Kötött: 9900 Ft
Varga Domokos György: Baksisvilág. A korrupció természetrajza a rendszerváltozás
Magyarországán. Korona. Fûzött: 2790 Ft
Veresegyházi Béla: Földrajzi felfedezések lexikona. Saxum. Kötött: 1950 Ft
Vujovits Inessza – Dancz Péter: Sto nado znat'. Orosz nyelvtani feladatgyûjtemény. Nemz.
Tankvk. Fûzött: 2200 Ft

W
Wade, Gini: Tündérmesék könyve. Négy térbeli társasjáték. Aréna 2000. Kötött: 3990 Ft
Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok. regény. 2. kiad., Kráter Mûhely Egyes. (Wass Albert
életmûve 21.) Kötött: 1780 Ft
Wass Albert: Csaba. Mentor. (Wass Albert életmû-sorozat) Fûzött: 1470 Ft
Wass Albert: Elvész a nyom. Mentor. (Wass Albert életmû-sorozat) Fûzött: 1575 Ft
Wass Albert: Hanky tanár úr; Halálos köd Holtember Partján. Mentor. (Wass Albert életmûsorozat) Fûzött: 1470 Ft
Wilde, Stuart: Halhatatlan én. Utazás a végtelenbe. Édesvíz. (Mágia és misztikum) Fûzött:
2490 Ft
Wodianer-Nemessuri Zoltán – Sulyok Miklós: Balatonfelvidék és környéke. Földrajz, korrajz,
néprajz. Novoprint. Kötött: 4990 Ft

Z
Zilahy Józsefné: Minôségügyi kiegészítés az Óvodai Nevelés Játékkal, Mesével címû minôsített
óvodai programhoz. Eötvös J. Kvk. Fûzött: 385 Ft

Zs
Zsombok Tímár György: Toronyzene Soroksáron. Elbeszélések. Mundus. (Mundus – új irodalom
35.) Kötött: 2520 Ft
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Könyvkultúra

Kertész
nyelv központi szerepet játszik az emberi
kommunikációban,
mert a leguniverzálisabb jelrendszer, ezért fogok a nyelvhez mint alaphoz, vagyis az
általános nyelvészethez, a
strukturalista, azaz formális
nyelvi elemzéshez újból és újból visszatérni.
Minden élôlény kommunikál a fajtatársaival egy bizonyos szinten. A majmok testbeszéddel, kézjelekkel, hangkibocsátással, a falka-állatok
(farkasok, például) szintén
testbeszéddel és hangjelekkel
igen bonyolult dolgokat közölnek. Veszélyt, konkrét ellenséget, zsákmányt, éhséget,
hívást: kölyök az anyját, anya
a kölykét, szuka vagy kan a
párját, a falkavezér a falkát stb.
A szorgos méhecske sem úgy
zümmög munka közben,
ahogy a dolgozó ember dudorászik, hanem jelt ad a társainak: itt sok a virágpor, ide érdemes utánam jönni.
Az embert a beszéd óriási vívmánnyal gazdagította: képes
volt átadni a tapasztalatát,
összegezni, akkumulálni a tudását. Nem kellett mindenkinek minden ismeretet magának
megszereznie: a szülôk és idôsebb hordabeliek már átadhatták a maguk és sok-sok generációra visszamenôen az elôdök,
ôsök tudását, tapasztalatait.

A

Gyakorlatilag megszületett a
tudomány, és a mitológia. Már
nem csak mutatni lehetett, hogyan pattintgassál az arra alkalmas kôbôl nyílhegyet: el is lehetett magyarázni, és el lehetett
mesélni, honnan származunk,
hogyan keletkezett a világ. A
mitológiának pedig édestestvére a mûvészet, és máris az esztétikánál vagyunk…

Kertész Ákos

Egy kis jeltan,
vagyis szemiotika
De most az emberi nyelv
elôtt figyeljünk meg egy olyan
kommunikációt, ami nem
szubjektumok, hanem technikai, mûvi produktumok, objektumok között zajlik.
A kibernetika a komplex önirányító rendszerekkel foglalkozik. Vegyünk egy olyan önirányító rendszert, ami sokunknak ismerôs, például egy
gépkocsi automatikus hûtôberendezését. A mûködô motor fölmelegíti a hûtôfolyadékot. A termosztát egy bizonyos, elôre meghatározott
hôfoknál bekapcsol, s elekt-

A 15 éves Egmont Kiadó
sajtóközleménye
Együtt a beteg gyermekek gyógyulásáért!
2 millió forint értékû adomány
a Budai Gyermekkórháznak
■ Az Egmont Hungary Kiadó fennállásának 15. évfordulója alkalmából olvasóival együtt kíván segítséget nyújtani a beteg
gyermekek gyógyulásához.
Nem szokványos módon ünnepeljük meg kiadónk fennállásának 15. évfordulóját. A gyermekek iránti elhivatottságunkat úgy
kívánjuk kifejezni, hogy a számunkra fontos ünnepet a beteg
gyermekek segítésével tesszük sokunk számára emlékezetessé.
A kiadó gondozásában megjelenô nyolc gyermekmagazin – a Barbie, Dumbó, Donald Kacsa, Hercegnôk, Micimackó, Tom és Jerry, Witch és a „13” magazinok – novemberi számának minden eladott példánya árbevételébôl 30 Ft-ot ajánl fel. Ily módon várhatóan 2 000 000 forintot juttat a Kórház berendezésének fejlesztésére.
A támogatást és még sok értékes gyerekkönyvet, magazint 2004. december 21-én, a kórházban rendezett ünnepségen adjuk át.
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romos impulzust küld a ventilátor kapcsolójához, ami elindítja a légcsavart. A ventilátor hideg levegôt vág rá a hûtôre, a folyadék lehûl és hûti
a motort. Ha eléggé lehûlt, a
termosztát jelet küld a kapcsolóhoz, ami leállítja a ventillátort. De a mûködô motor
újra fölforrósítja a hûtôfolyadékot, a hôfok (mint jel) hat

a termosztátra, amely újabb
jelet küld a ventilátor kapcsolójához, ami beindítja a hûtôlapátok forgómotorját, és így
tovább.
Az önirányító rendszer egységei között tehát jelek áramlanak (hô, elektromos impulzusok stb.), ennek következtében az önirányító rendszer
a környezet külsô és belsô
változásai közepette is megtartja alapvetô karakterét,
vagyis a hûtôfolyadék hômérsékletét bizonyos hôhatárok
között, és ezzel biztosítja a
mûködô motor megfelelô hô-

mérsékletét. Ha a kommunikációs csatornában zavar keletkezik, a jelek nem áramlanak megfelelôen, a rendszer
elveszti alapvetô karakterét, a
dugattyúk besülnek, a motor
leég. A kommunikáció, mint
látjuk, az aperceptor (érzékelô), a központ és végrehajtó
egység között zajlik.
A kibernetikus rendszerek
határai relatívak, elhatározásunktól függ, mit tekintünk
komplex önirányító rendszernek. Mert nem csak a
motor hûtôberendezése, az
egész gépkocsi mindenestül
(vezetôstül) is tekinthetô
egyfajta komplex önirányító
rendszernek.
Vagy a biológiában komplex önirányító rendszer az
egyed is, de a fajta is. Az
egyes ember is, a társadalom
kisebb vagy nagyobb egysége
is, de akár az emberiség, az
emberfaj, a homo sapiens
maga is! Nem árt ezt észben
tartani éppen manapság, amikor a Föld ökoszisztémájában
könnyen elôállhat egy olyan
súlyú kommunikációs gikszer, hogy a környezet túlságosan nagyfokú változásai
közepette az emberiség mint
komplex önirányító rendszer
nem képes többé megôrizni
alapvetô karakterét.
Magyarul: elpusztul. Patetikusabban: eljô a Világvége.

Segítôkész olvasóink a magazinok borítójáról értesülhetnek
nemes célunkról. A jótékonysági akció résztvevôi között 15,
egyenként 5000 Ft értékû könyvcsomagot sorsolunk ki. „Sok
kicsi sokra megy!” – ezt a felhívást intézzük minden kis olvasónkoz. Bízunk benne, minél többen csatlakoznak hozzánk,
és sokan osztozhatunk a rászorulóknak nyújtott segítség felemelô érzésében.
Tompa Ágnes
ügyvezetô igazgató

A Budai Gyermekkórház
A Budai Gyermekkórház Budapest I., II., III., XI., XII. kerületében valamint a pilisvörösvári járásban lakó gyermekek általános egészségügyi ellátásáért felelôs. A kórházat Dr. Blatniczky László fôigazgató, és dr. Madarasi Anna orvosigazgató vezetik. Az intézmény végzi a fôváros és agglomerációjának gyermek-szakellátását, fekvô és járóbeteg-ellátás keretei
között számos specialitásokban, mint például: allergológiaimmunológia, diabetológia, EEG, endokrinológia, gastroenterológia, gyermeknôgyógyászat, ideggyógyászat, kardiológia.
Az intézmény egyre romló anyagi körülmények között kényszerül betölteni misszióját.

könyvismertetô
■ A világhírû német író, Franz Werfel
(1890–1945) A Musza Dagh negyven napjához hasonlóan a Halljátok az igét! címû mûvében is egy nehéz sorsú nép történetét eleveníti meg rendkívül színesen, hiteles hangon.
Egy üldözött, legyôzôitôl kísért embersereg
menetel Izráel földjén a nagyregény monumentális záróképében. Az ótestamentumi idôkben,
Jeremiás próféta korában járunk, a kép azonban a 21. század olvasójában nem pusztán a bibliai történetet – a zsidó nép babiloni fogságát –
idézheti fel. A téma mindig aktuális.
Vajon az emberiség sohasem tanul saját hibáiból? A figyelmeztetô,
óvó hangok mindig süket fülekre találnak? Jeremiás próféta szavai nem
hallgattattak meg…
Lesz idô, amikor meghalljuk az igét?
528 oldal, kötve 2980 Ft
K.u.K. Kiadó 1138 Budapest, Népfürdô u. 15/E. Telefon/fax: 359-1634

Hirdetés

Tótfalusi István:
Idegenszó-tár

Franz Werfel:
Halljátok az igét!

Idegen szavak értelmezô és etimológiai szótára
A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 8. kötete
■ Az Idegenszó-tár értelmezi, magyarázza az idegen
szavakat, és megadja etimológiájukat, eredetüket is.
A 28 000 címszó közül jó néhány a klasszikus mûveltség szavai közé tartozik, mások az elmúlt másfél
évtizedben kerültek elôtérbe a sajtó, a politika, a közgazdaság, az informatika, valamint a sportok és a mûvészetek nyelvében. Szótárunk egyedülálló újdonsága, hogy a magyar szótárirodalomban elôször ismerteti részletesen a szavak etimológiáját. Az Idegenszó-tár páratlan módon, hatalmas nemzetközi szakirodalomra támaszkodva adja meg minden címszó esetében azt a fellelhetô legôsibb nyelvet, amely a szó ismert forrása.
Az Idegenszó-tár segítséget nyújt az idegen szavak helyesírásában, és ahol szükséges, feltünteti a szó helyes kiejtését is. Függelékében közli több mint 300 idegen rövidítés, idegen mozaikszó feloldását és értelmezését.
A TINTA Könyvkiadó szótáraival, nyelvészeti szakkönyveivel méltán váltott
ki elismerést. A kiadó korábbi szótársikerei (pl.: Magyar szókincstár) mellé az
Idegenszó-tárt ajánljuk a szótárforgatók népes táborának és mindazoknak, akik
többet kívánnak tudni nyelvünk eddig rejtett titkairól.
1000 oldal, 6720 Ft
Tinta Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kondorosi út 17. Telefon: 371 05 01;
Fax: 371 05 02; E-mail: info@tintakiado.hu; Honlap: www.tintakiado.hu

A SZAK KIADÓ A FELSÔOKTATÁSBAN

Az Európai Unió hivatalos
kifejezéstára CD-vel
Angol–magyar–francia–
német 1888 oldal
Ára 22000 Ft áfával

Alkalmazott informatika
sorozat: Symbian alapú
szoftverfejlesztés
240 oldal + CD melléklet
Ára 4500 Ft áfával

Alkalmazott informatika
sorozat: A .NET Framework és programozása
904 oldal + CD
Ára 9000 Ft

Alkalmazott informatika
sorozat:
Linux programozás
360 oldal + CD melléklet
Ára 5600 Ft áfával

Microsoft: Áttérés a
Windows 2003-ra Segédlet
kis és közepes cégeknek
260 oldal.
Ára 5000 Ft áfával

Figyelje folyamatosan weblapunkat! www.szak.hu
Szak Kiadó Kft.  2060 Bicske, Diófa u. 3.  06 22 350-209 • Fax: 06 22 565-311 • info@szak.hu • www.szak.hu

Megjelent a Könyvhét
ingyenes különkiadásnak
harmadik száma
50 000 példányban
A Könyvhét Plusz megtalálható
az Alexandra
Könyváruházakban,
a Libri Kft., a Líra és Lant Rt.
könyvesboltjaiban,
a Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár fiókkönyvtáraiban,
Debrecen,
Miskolc, Pécs, Szeged, Budapest
egyetemi színterein
és más vidéki és budapesti
könyvesboltokban, könyvárushelyeken.

A MESÉLÔ DALLAMOK SOROZAT ELSÔ KÖTETE CD MELLÉKLETTEL!

KÖNYVÚJDONSÁG
Balázs Gabriella – Mihalovics Csilla: VARÁZSLATOK
A könyvbeli mese a mellékelt CD-n Sinkovits Imre tolmácsolásában minden kisgyerek szívéhez szól – de az igazi varázslat
maga a zene! A könyv illusztrációi, érdekes
feladatai, válogatott zenei részletei segítenek abban, hogy e varázslatos zenés mese
minden 3–10 éves kisgyerek kedvencei közé tartozhasson, s egy életre megszerethesse az értékes zenét. Mozart: Varázsfuvola,
Zenés szánkázás és Gyermekszimfónia címû
mûveirôl gyerekeknek.
Ára: 2990 Ft
Megrendelhetô és megvásárolható:

SZORT Bt.

1042 Budapest, Viola u. 11–13.
Telefon/fax: 06-1-369-2178
E-mail: info@ovizual.hu
www.ovizual.hu

A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió
legújabb egyetemi tankönyvei, jegyzetei, szakkönyvei közül:
Kis Éva (szerk.):
Gyermekradiológiai esetek
Romics Imre (szerk.):
Az urológia tankönyve
Magyar Pál, Vastag Endre (szerk.):
Pulmonológiai betegségek
Szabó György (szerk.):
Szájsebészet, maxillofacialis sebészet
Hajdú Ferenc:
Vezérfonal a neuroanatómiához
Vincze Zoltán:
Gyógyszerügyi szervezéstan
Részletes szervezési ismeretek
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KIADÓ HONLAPJÁN!

Mindent a fülnek?!
Mi kell a hangoskönyvhöz? A megvásárolt CD-n
kívül természetesen egy lejátszó, mely lehet a konyhában vagy gyerekszobában, autóban vagy akár a
computerben is. És persze idô, hogy meghallgassuk
a felolvasott-elôadott mûveket.

Háttér-„olvasás”?
Eddig háttér-rádióztunk (néha háttér-tévéztünk),
most meghallgathatjuk Agatha Christie krimijét
vagy, ha elég idônk van (kb. 8 óra), Kulka János
kitûnô elôadásában Szerb Antal Utas és holdvilág-át, s közben akár krumplit is pucolhatunk.
Van, akit már fáraszt az olvasás, mert egész
nap egy számítógép képernyôjére mered s
gyengül a szeme. Pihentetô számára, ha este
– tévénézés helyett – Örkény egyperceseit
vagy Kosztolányi novelláit hallgathatja.
Megtörténhet, hogy a könyv, a jó szagú,
finom papírköteg igazi konkurenciája a
hangoskönyv lesz?

Növekvô forgalom
A német nyelvterületen 2003-ban
10,3, 2004-ben 20,4 %-kal emelkedett a Hörbuch-ok forgalma. Ugyan
ez az egész könyvforgalomnak csak a
3,2 %-át jelenti, mégis érdekes a jelenség. Egy
igazán szakmabeli, Margit Schönberger, a Bertelsmann volt kommunikációs igazgatója, aki saját ügynökséget
hozott létre, meséli, hogy a Harry Pottert a kocsiban hallgatta.
Az „olvastad?” kérdésre gyakran lesz majd az a válasz:
„Hallgattam”.

Pihenôhelyi kölcsönzés
Persze nálunk nincsenek olyan távolságok, mint Amerikában.
Ott 2002-ben a hangoskönyvekbôl több mint 2 milliárd dolláros volt a forgalom (a nyolcvanas évek évi 30 milliójához képest!). A kamionosok a hangoskönyvet az egyik pihenôhelyen
kikölcsönözhetik, majd a következôn visszaadhatják – van, aki
heti hatvan kazettát is meghallgat. Hogy mit? A legkedveltebb
mûfaj a történelmi western-regény s az egyre népszerûbb christian fiction, amolyan keresztény fantasy. (2002. Index, Szily)

Hány percet írjak?
Lassan a könyvek terjedelmét nem oldalban, hanem percben
számolhatjuk.
Homérosz Odüsszeiája 14 óra, 21 CD-n hallgatható, ha valaki
hajlandó száz eurót kiadni érte.
A kiadók a hangzóanyag mellett gyakran magát a könyvet is kínálják, a békés egymás mellett élés reményében. A német Patmos Verlag prospektusában már nem is az író, hanem a felolvasó mûvész portréjával hirdetnek. Szinte minden klasszikus német szerzô mûvét feldolgozták már, a Száz német szerelmes
verstôl Goethe, Schnitzler, Rilke, Tucholsky, Fallada, Brecht,
Döblin mûveiig.

Prospektusuk egyik fele a gyerekeknek szól; Kipling és Andersen mellett számos kortárs mû megtalálható, s mindig a
könyvvel együtt. Ebben az esetben ez különösen fontos, hiszen a gyermekkönyvek szellemes, egyedi, különleges illusztrációi mellett hallgathatják a még olvasni nem tudók a mesét,
verset, történeteket. Ami persze semmiképp sem helyettesítheti az esti „fejbôl” mesélést, kedves szülôk!

Könyvkultúra

külföld

Ismeretterjesztés
hangosan
Az Eichborn Verlag ajánlójegyzéke akusztikus kirándulásra hív az európai nagyvárosokba (14,90 euró/város), de elsajátíthatunk egészségügyi és elsôsegélynyújtási ismereteket, vagy
meghallgathatjuk a világhírû
hegymászó, Reinhold Messner
élményeit a nyolcezres csúcsokról, Erasmus A balgaság dicséretét
kis zenei betéttel, Kafka elbeszéléseit vagy Verne klasszikus ifjúsági regényeit. Az angolul tanulóknak
klasszikus szerzôket ajánlanak Brontëtôl Oscar Wilde-ig. A választék óriási;
Umberto Eco minden regénye, Tolkien
trilógiája sem hiányzik, Dantétól Donna
Leon-ig az irodalom szinte minden mûfaja jelen van a hangoskönyvek sorában.

Már a magyarok is
A Hugendubel nagy berlini könyvesboltjának kínálatában a magyar mûvek is helyet kapnak, Kertész Imre és Esterházy Péter mûvei a szerzôk saját
felolvasásában, vagy Márai Válás Budán-ja és Szerb
Antal Utas és holdvilág-ja.
A német és osztrák hangoskönyv-kiadók az archívumokat is
felhasználják, s így számos, már klasszikus szerzô saját hangján
szólal meg. A Deutsche Gramaphon újdonsága Max Frisch felolvasása és a korán elhunyt, legendás osztrák színész, Oskar
Werner verslemeze.
Az idei frankfurti könyvvásáron nagy kiállítási területen mutatkoztak be a mûfajban tevékenykedô kiadók.

Vasaljunk Harry Potterrel
Több évtizede olvasnak fel neves színészeink a Vakok Intézete
könyvtárának klasszikus és kortárs mûveket. A Hangoskönyv, mint
a könyvesboltokban kapható termék, mégis újdonságnak számít. A
válogatás talán még esetleges, inkább amolyan kóstoló. Márai, Krúdy, Örkény, Orwell és Kosztolányi mûveit hallgathatjuk Mácsai
Pál, Rudolf Péter és Gáspár Sándor, a gyerekek Csukás István, Janikovszky Éva és Lázár Ervin meséit Für Anikó és Csákányi Eszter
felolvasásában. Igazi telitalálat: Geszti Péter adja elô Romhányi József rímeit. A kedvezô külföldi tapasztalatok alapján bizakodhatunk, hogy a hangoskönyvek választéka csak gazdagodni fog.
Mosogassunk, vasaljunk Harry Potterrel! Kis ország vagyunk, irány Gyôr vagy Hódmezôvásárhely, s közben hallgassunk Karinthyt. Nagyobb utakra bel-vagy külföldön vásároljon és hallgasson hosszabb regényeket!
Lendvai Zsóka
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Sikerlista

Az Alexandra Könyváruházak sikerlistája
2004. október 15–28.
Szépirodalom
1. Moldova György: Az utolsó töltény I–II.
2. Dan Brown: A Da Vinci-kód
3. Paulo Coelho: Az alkimista (Ötödik kiadás)
4. Lôrincz L. László: Az éjszaka doktora
5. Leslie L. Lawrence: A fekete anya kígyója I–II.
6. Danielle Steel: Váltságdíj
7. Vavyen Fable: Tíz kicsi kommandós
8. Dan Brown: Angyalok és démonok
9. John Sandford: Titkos préda
10. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

Urbis Kiadó
Gabó Kiadó
Atheneum Kiadó
Gesta Kiadó
Gesta Kiadó
Maecenas Könyvkiadó
Fabyen Kiadó
Gabó Kiadó
JLX Kiadó
Helikon Kiadó

Ismeretterjesztô
1. Schobert Norbert: A Norbi titok – Az Update módszer Szivárvány KRSC
2. Dr. Kende Péter: Titkos magyar szolgálatok
Hibiszkusz Könyvkiadó
3. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
4. Dr. Lenkei Gábor: Cenzúrázott egészség
Free Choice Books
5. Kriston Andrea – Ruzsonyi Péter:
Kriston intim torna
Sanoma Budapest Kiadó
6. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat!
Park Kiadó
7. Wicki Smallwood: Száz recept kenyérsütô géphez
Alexandra Kiadó
8. Perger István, Köves Pál, Varga Gergely, Németh Era, Gréczy Zsolt:
Medgyessy
Ringier Kiadó
9. Sherry Argov: Miért a rossz lányokat szeretik a férfiak?
Alexandra Kiadó
10. Havas Henrik: Pornó I–II.
Alexandra Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Ablak–Zsiráf
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Erich Kästner: A két Lotti
Móra Ferenc Könyvkiadó
3. A világ állatai sorozat
Alexandra Kiadó
4. Thomas Brezina: Az a boszorkányos szerelem!
Egmont Kiadó
5. Meg Cabot: A neveletlen hercegnô naplója 5.
Ciceró Kft.
6. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Móra Ferenc Könyvkiadó
7. Varga Katalin: Gôgös Gúnár Gedeon
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Roxfort titkai
Szukits Kiadó
9. J. K. Rowling: Harry Potter és a Tûz Serlege
Animus Kiadó
10. Thomas Brezina: Hogyan változtassuk békává a tesónkat? Egmont Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája
2004. október 15–28.
Szépirodalom
1. Nagy Ágnes Hanna: Tündérkert. Versek II.
Tárogató Kiadó
2. Lôrincz L. László: Az éjszaka doktora
Gesta Könyvkiadó
3. Jelinek, Elfriede: A zongoratanárnô
Ab Ovo Kiadó
4. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Kiadó
5. Márai Sándor: Ajándék a végzettôl
A Felvidék és Erdély visszacsatolása
Helikon Kiadó
6. Ulickaja, Ljudmila: Életmûvésznôk
Magvetô Kiadó
7. Esterházy Péter: Harmonia caelestis
Magvetô Kiadó
8. Fielding, Helen: Olivia Joules és a túlfûtött képzelet
Európa Könyvkiadó
9. Coelho, Paulo: Tizenegy perc
Athenaeum 2000 Kiadó
10. Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény)
Magvetô Kiadó
Ismeretterjesztô
1. Görög Ibolya: A nyilvánosság kelepcéi
Athenaeum 2000 Kiadó
2. Ungvári Tamás: Lezáratlan nyomozás
Ulpius-Ház Kiadó
3. Dercsényi Balázs – Judit, Löblin:
Hongrie
Merhavia Kiadó – Kaleidoszkóp Kiadó

4. Tóth Pál – Czeglédi Zsolt: Magyarország gyöngyszemei
Die Perlen Ungarns, Pearls of Hungary
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
5. Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlôdése
Szent István Társulat
6. Kósa László (szerk.): Magyar mûvelôdéstörténet
Osiris Kiadó
7. Atkinson R.L. – R.C.-Smith E.E. – Bem D.J. – S. Nolen-Hoeksema:
Pszichológia
Osiris Kiadó
8. Hamvas Béla: A bor filozófiája
Medio Kiadó
9. Gyurcsány a magyar sajtó tükrében
Ringier Kiadó
10. Iskolaválasztás elôtt… 2005
Panem Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Sachar, Louis: Bradley, az osztály réme
Animus Kiadó
2. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
Muhi Andris és a pacák birodalma
Magvetô Kiadó
3. Óvodások mesekönyve
Pallas Antikvárium
4. Rejtô Jenô – Korcsmáros Pál: A három testôr Afrikában
Képes Kiadó
5. Lázár Ervin: A Hétfejû Tündér
Osiris Kiadó
6. Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Ciceró Könyvstúdió
7. Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
Móra Ferenc Könyvkiadó
8. Miler, Zdenek – Doskočilová, Hana:
A vakond télen
Móra Ferenc Könyvkiadó
9. Marék Veronika: Anni Panni, hull a hó
Pozsonyi Pagony és Print-X Kft.
10. Móra Ferenc: Kincskeresô kisködmön
Móra Ferenc Könyvkiadó

Libri sikerlista
2004. október 18–31.
Szépirodalom
1. Brown, Dan: A Da Vinci-kód
Gabo Könyvkiadó
2. Moldova György: Az utolsó töltény I–II.
Urbis Könyvkiadó
3. Fielding, Helen: Olivia Joules és a túlfûtött képzelet
Európa Könyvkiadó
4. Závada Pál: A fényképész utókora
Magvetô Könyvkiadó
5. Dolák-Saly Róbert – Szászi Móni: Boborján
Európa Könyvkiadó
6. Coelho, Paulo: Az alkimista
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
7. Márai Sándor: Ajándék a végzettôl
Helikon Kiadó
8. Esterházy Péter: Termelési-regény (kisssregény)
Magvetô Könyvkiadó
9. Brown, Dan: Angyalok és démonok
Gabo Könyvkiadó
10. Coelho, Paulo: Veronika meg akar halni
Athenaeum 2000 Könyvkiadó
Ismeretterjesztô
1. Stahl Judit: Büntetlen örömök
Kulinária Kiadó
2. Schobert Norbert: A Norbi titok
Norbi Welness Média Kft.
3. Ungvári Tamás: Lezáratlan nyomozás
Ulpius-Ház Könyvkiadó
4. Kriston Andrea – Ruzsonyi Péter: Kriston intim torna Sanoma Budapest Kiadó
5. Kende Péter Dr.: Titkos magyar szolgálatok
Hibiszkusz Könyvkiadó
6. Oliver, Jamie: A pucér szakács visszatér
Park Könyvkiadó
7. Merényi Miklós (Szerk.): Gyurcsány
Ringier Kiadó
8. Iskolaválasztás elôtt 2005
Panem Kiadó
9. Stahl Judit: Gyorsan, valami finomat!
Park Könyvkiadó
10. Illésné Áncsán Aranka:
Oláh Ibolya naplója anyácskától
Székely és Társa Kiadó
Gyermek, ifjúsági
1. Weöres Sándor: Bóbita
Móra Ferenc Könyvkiadó
2. Höjer, Dan – Kvarnström, Gunilla: Kis fütyikönyv
Presskontakt Kiadó
3. Brunhoff, Jean de: Babar király
Móra Ferenc Könyvkiadó
4. Tûzoltóság
Lilliput Kiadó
5. Marék Veronika: Kippkopp és a hónapok
Ceruza Kiadó
6. Masannek, Joachim: Félix, a tornádó
Fabula Kiadó
7. Larousse – mondd, miért?
Officina '96 Kiadó
8. A három kismalac
Hemma Kiadó
9. Brezina, Thomas:
Szemüveg és fogszabályzó! Mi jöhet még?
Deák és Társa Kiadó
10. Brunhoff, Jean de: Babar, a kis elefánt
Móra Ferenc Könyvkiadó

Sikerlista

■ A Ringier Kiadó könyvkiadói részlegének úgy látszik, sikert hoznak a szocialista kormányfôk, Medgyessy címmel megjelentetett kötetük után
a Gyurcsány címû, Merényi Miklós szerkesztette összeállítás is a sikerlistára került. Újdonság a listán Stahl Judit új könyve a Büntetlen örömök.
A szépirodalmi kategóriában Dan Brown A Da Vinci-kóddal még mindig elôkelô helyeken szerepel, és érdekes jelenségként észrevételezhetjük,
hogy a korábbi könyve új kiadása, az Angyalok és démonok is felkerült a listára. Az érdekes ebben a kiszámíthatatlanság, a megjósolhatatlanság:
soha nem lehet elôre „sikerlistásra” tervezni egy kiadványt. Ugyanaz a szerzô, ugyanaz a mûfaj, még a fôhôs is ugyanaz, mégis a másodikként megjelent lett sikerkönyv, a korábbi könyv pedig az utóbbinak köszönheti a megújult és nagyobb közfigyelmet. Kiváló írók mûvei is találhatók a sikerlista újdonságai között: Esterházy Péter a Termelési-regény új kiadásával került a listára a huzamosabban ott tartózkodó Harmonia caelestis
mellett, és az örök sikerlista-szereplô, Márai Sándor új kötete, az Ajándék a végzettôl alighogy megjelent, máris sikerlistás lett.
„Ami itt következik, nem átlagos önéletrajz. Elég jól ismerem magam ahhoz, hogy szinte teljes bizonyossággal kijelenthessem: sok
viccet, anekdotát és logikai feladványt fogok közbeiktatni, beszámolok legkedvesebb olvasmányélményeimrôl, elmesélem, hogy
milyen gondolatokat ébresztettek bennem – és sok minden mást,
ami írás közben majd eszembe jut.”
„Akik nem tudnak nevetni Smullyan viccein, nem tudják hogyan vegyék ôt komolyan.”

Raymond Smullyan

Emlékek, történetek, paradoxonok
1650 Ft, a kiadóban 20% kedvezménnyel
Typotex Kiadó 1024 Budapest, Retek u. 33–35.
Telefon/fax: 316-3759, www.typotex.hu
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Könyvet kínál
Times világtörténelmi atlasz, Akadémiai Kiadó 1992.
Salvat 10 kötetes mûvészettörténet Corvina Kiadó
Störig német értelmezô szótár (közepes) Parkland Kiadó
Révai kislexikon (hasonmás) 1993.
SH Atlasz 1–11, 14–17. kötete Springer 1994.
Pauler: A magyar nemzet története I–II. Reprint 3. kiadás
National Geographic: A vadon képekben 2002. fotóalbum
Érdeklôdni lehet: 06-30/638-6045

Megjelenik 2004 decemberében

Klein Sándor-Klein Balázs:

A szervezet lelke
A Pszichológia a munka világában sorozat
elsô két, tankönyvként és kézikönyvként
egyaránt használatos kötetével együtt –
Klein Sándor: Munkapszichológia,
Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia – A szervezet lelke lefedi a munka világában felhasználható pszichológiai
ismeretek jelentôs részét. A könyv olyan
kérdésekre keres és ad választ, mint például, „hogyan lehet összeegyeztetni a hatékonyságot az örömteli szervezettel?”, „milyen a kompetens dolgozó?”, „hogyan találhatjuk meg az adott munkára a legmegfelelôbb embert?” A két szerzô tíz év közös munkáját, a szervezetek életében szerzett tapasztalatait dolgozza fel könyvében. Számos gyakorlati információ – esetleírás, teszt stb. – teszi olvasmányossá,
könnyen használhatóvá ezt az amúgy is
szórakoztató stílusban megírt kötetet. A
könyv hasznos segítôje lehet a legkülönfélébb szervezetekben dolgozó vezetôk és
alkalmazottak mindennapi munkájának.
Illusztrációk: Gyulai Líviusz
4290 Ft
EDGE 2000 Kiadó
www.edge2000.hu

Diplomát szeretne?
Akkor Ön számos beszámoló, tanulmány, elôadás
és a szakdolgozat elkészítése elôtt áll...
Fogadja el a Perfekt Kiadó segítségét!
Majoros Pál
A kutatásmódszertan alapjai

Holdaskönyv

Richter Sára textilmunkái
110 o., cérnafûzött, 4000 Ft

Richter Sára álomlátással, boszorkánykodással
megáldott textilmûvész vászonra hímezte
Weöres Sándor és Pásztor Béla hat évtized
elôtti, különös versciklusát, a Holdaskönyvet.
Varrott, hímzett, nyomott, applikált vászna
fölényes rajztudásról, kiváló képzelôerôrôl,
no meg némi humorról tanúskodik.

A szerzô kapaszkodót nyújt Olvasóinak
ahhoz, hogy miképpen készüljenek fel a
tanulmány elkészítésére (témaválasztás,
irodalomgyûjtés, jegyzetelés); hogyan készítse el az írásmû koncepcióját, vázlatát,
milyen kutatási és elemzési módszereket
alkalmazzon. Megfogalmazza az írás néhány gyakorlati kérdését, illetve röviden
összefoglalja a dolgozattal szemben leggyakrabban támasztott
tartalmi és formai követelményeket.
Ára: 2000 Ft

Napkút Kiadó

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Telefon/fax: 2253474
napkut@axelero.hu

Varga Zs. András:

Ombudsmanok Magyarországon

Az Országgyûlés biztosai és az Alkotmány védelme
A rendszerváltozás körül feltûnt, és közel évtizede mûködô
intézménnyel kapcsolatos kérdéseket válaszol meg a könyv:
Ombudsmanok-e az országgyûlési biztosok? Mitôl mások,
mint a hatóságok? Ajánlásuknak mi a jogi természete?
Közben bemutatja a Svédországtól Új-Zélandig változatos
formájú, mégis feltûnôen azonos jegyeket hordozó ombudsmani szervezetek ismérveit; leírja és jogesetekkel illusztrálja
a hazai biztosokra vonatkozó általános szabályokat és speciális rendelkezéseket.

Rejtjel Kiadó
1053 Bp., Kecskeméti u. 10–12. Telefon/fax.: 483-8014

Bíró Mária • Nyárády Gáborné
Közéleti kommunikáció
A könyvben gyakorló szakemberek oktatják
a sikeres közéleti szereplés elméleti és gyakorlati tudnivalóit, technikáit, a retorikai
készség valamint a nyelvi kultúra fejlesztésének módszereit. Tárgyalják továbbá a
nyilvánosságban leggyakrabban elôforduló
közlésfajták és közlésmódok tartalmi-formai
sajátosságait is.
Ára: 2690 Ft
Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.,
1135 Budapest, Jász u. 36-38. Tel. /fax: 239-5874
e-mail: nagyker@perfekt.hu, honlap: www.perfekt.hu

A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
Universitas Felsôoktatási Lektorátus ajánlata
Megrendelhetô: Telefon: 460 1854, fax: 460 1855

ri munka pszichológiai problémái, a tanulási folyamat, az ismeretsruktúrák és a gondolkodás, a pedagógiai szociálpszichológia,
a pedagógiai pszichológia kutatási módszerei). A fontos szakkifejezések gyûjteménye, az ajánlott irodalomjegyzék és a névmutató teszi teljessé a kötetet.

Izsák Lajos–Nagy József

Magyar történeti dokumentumok
1944–2000
4731 Ft
A dokumentumkötet elsôsorban egyetemi, fôiskolai történelem szakos hallgatóknak és történelemtanároknak készült. A jelenleg forgalomban lévô felsôoktatási tankönyvek a 20.
század részeként tárgyalják Magyarország második világháború utáni történetét, és számos, lényeges részkérdésre az arányok miatt nem adnak választ. Ezért a szerzôk törekvése az volt, hogy olyan kötetet állítsanak össze, amely tartalmazza hazánk második világháború utáni történetének legfontosabb
forrásait. Az egyes fejezeteket rövid történeti áttekintés vezeti be,
amely megkönnyíti dokumentumok megértését és értelmezését.
Mivel a kötet anyagának jelentôs része (törvények, kormányrendeletek, a koalíciós évek, a Rákosi-rendszer, az 1956-os forradalom, a Kádár-korszak és a rendszerváltó pártok programjainak
részletei, részletek a monori tanácskozásról, a „Fordulat és reform” a „Társadalmi Szerzôdés”-bôl, Orbán Viktor gyászbeszéde, Kopácsi Sándor búcsúbeszéde Nagy Imre és kivégzett társai
1989. június 16-i újratemetésén stb) az eredeti közlésen kívül
csak elvétve, többségük pedig egyáltalán nem jelent meg, ezért
álta1ános érdeklôdésre is számot tarthat.
Fekete László (szerk.)

Kortárs etika

3552 Ft
Részletek Fekete Lászlónak a kötethez írott bevezetôjébôl: „Az etika hagyományos értékei és
a személy morális integritása erôtlennek bizonyultak a 20. századi erôszak szüntelen feltámadásával, az ember belsô természetét megrontó alattomos és embertelen politikai ideológiákkal, a külsô természetét pusztító gazdasággal és a technikai fejlôdés nem várt következményeivel szemben. Mindamellett az ember nem áll teljesen védtelenül e kihívások elôtt. A morálfilozófiai
gondolkodás megújulása és hétköznapok felé fordulása nemcsak az
új társadalmi konfliktusok mélységét és sokaságát jelzi számunkra,
hanem a személy politikai és erkölcsi emancipációjának azt a folyamatát is, amelynek során egyének, kisebb és nagyobb közösségek
lépésrôl lépésre el tudják fogadtatni a hatalommal vagy a társadalom többségével erkölcsi alapú szembenállásuk, különállásuk jogosságát.” „A szerzôk célja nem az volt, hogy tanácsokat adjanak és szabályokat állítsanak fel a helyes életvezetésrôl, hanem arra kívántak
rámutatni, hogy az eredeti feltételek változása miatt hagyományos
értékeink, morális attitûdjeink és etikai alapelveink kritikus és szüntelen felülvizsgálatra szorulnak.”
Horváth György

Pedagógiai pszichológia
3263 Ft
A könyv azoknak a tanárjelölteknek készült,
akik már egy féléven át ismerkedtek az általános pszichológia anyagával és néhány fejlôdéslélektani témával is foglalkoztak. A kötet
egy féléves tananyagot tartalmaz, ezért a pedagógiai pszichológia ismeretanyagának csupán az alapkérdéseit tárgyalja (a személyiségfejlesztés pszichológiája, a személyiség kialakulása, a tanulók pszichológiája, a taná-

Kornai János–Karen Eggleston

Egyéni választás és szolidaritás

Az egészségügy intézményi
mechanizmusának reformja
Kelet-Európában
4000 Ft
A szerzôk írják:
A tanulmányban kifejtett kilenc elv nem
kötôdik egyetlen párthoz sem, sem Magyarországon, sem a posztszocialista régió más országaiban.
Nem skatulyázható be a szokásos dobozokba: nem „baloldali”, de nem is „jobboldali”, vagy az amerikai szóhasználattal:
nem egyezik meg azzal sem, amit a hagyományos „liberális”
vagy „konzervatív” eszmék sugalmaznának. Elhatárolódik a
szociáldemokráciának attól a korábbi irányzatától, amely a
jóléti állam minél teljesebb kiépítésében látta egyik legfontosabb hivatását, s amely történelmileg felelôs ennek a szándéknak a túlhajtott megvalósulásáért. De a könyv elhatárolódik
a jóléti állam vívmányait rideg szívvel összetörô radikálisoktól, a piac javára és az állam rovására kritikátlanul elfogult
ideológusoktól. A kilenc elv együttese sajátos „centrista” álláspontot képvisel, amely – miközben elhatárolódik mind a
tradicionális baloldaltól és jobboldaltól, mindkettôtôl átvesz
egyes megszívlelendô érveket és javaslatokat.
[…]
A könyv szellemisége rokon sok más szerzôével, mind a politikai, mind az akadémiai életben. Talán nem korai azt állítani,
hogy egy nemzetközi áramlatról van szó, amely még nem talált
önmaga számára a saját világnézetét jól jellemzô elnevezést. Az
irányzat két lábbal áll a kapitalizmus talaján, s nem keres harmadik utat. Ám azt kívánja, nemcsak óhajokkal, hanem alkalmas
intézmények kiépítésével, hogy a kapitalizmusnak ne csak emberi arca, de emberi szíve és értelme is legyen.
Gordosné Szabó Anna

Bevezetô általános
gyógypedagógiai ismeretek
2450 Ft
A jól áttekinthetôen felépített, korszerû
forrásokra támaszkodó felsôoktatási tankönyv a gyógypedagógia fogalmának
klasszikus és modern értelmezésével, a
gyógypedagógiai segítséget igénylô személyekkel, a gyógypedagógiai hatás-, színtér- és tevékenységrendszerrel, valamint a gyógypedagógia diszciplínarendszerével ismerteti meg olvasóját.
Mint a gyógypedagógusi hivatást és a gyógypedagógiai mûveltséget megalapozó ismereteket felölelô tankönyv mindenekelôtt
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fôiskolai Kar hallgatóinak nélkülözhetetlen. Hasonlóan alapozó tankönyvként
használhatják azok a pedagógusképzô intézmények, amelyekben valamilyen szakos gyógypedagógus-képzés folyik, és a többiek is, mert az integrált iskoláztatás folyamatos elterjedése/kiépülése idôszakában minden pedagógusnak szüksége van a tankönyvben leírtakra.
A szerzô bízik benne, hogy a könyv eljut a szociálismunkás-, a
pszichológus-, az orvos-, a gyógytornászjelöltekhez és mindazokhoz, akik hivatásuk/munkájuk során fogyatékossággal élô
személyekkel kerülnek kapcsolatba.

Sikeresek a felsôoktatási tankönyvek
Hetven kiadó szerepel a könyvvásáron
Idén november 17–18-án immár kilencedik alkalommal rendezik meg az ôszi felsôoktatási tankönyv- és
szakkönyvvásárt a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem központi aulájában. Hetven kiadó mutatja be kínálatát, többségük állandó résztvevôje a vásárnak, néhányuk, fôleg a kisebb kiadók közül, most lesznek jelen elôször. Hasznosnak és sikeresnek tartják a könyvvásárt, mert ez a rendezvény
lehetôséget teremt a felsôoktatási tankönyv- és szakkönyvkiadásban érdekeltek, valamint a szélesebb közönség találkozására és tájékozódására.

Az Akadémiaitól a Vince Kiadóig
■ A kiadók a felsôsoktatás valamennyi területét megjelenítik, vannak általános, de vannak a természettudományokra, a számítástechnikára, a humán tudományokra, vagy éppen az orvostudományokra specializálódott kiadók. A nagy egyetemek kiadói is felsorakoznak a tankönyvvásáron, sôt, néhány határon túli kiadó is bemutatkozik. Az egyetemi kiadókat képviseli például a Debreceni
Egyetem Kossuth Egyetemi
Kiadó, a Debreceni Nyári
Egyetem, az ELTE Egyetemi
Könyvtár és Levéltár, a JATEPress, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának kiadója, a Veszprémi Egyetemi Kiadó, vagy a Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula Felsôoktatási Kiadó. Közgazdaságot ad ki az Aula, a HVGORAC Lap- és Könyvkiadó, jogot például az Akadémiai Kiadó,
vagy a KJK-KERSZÖV. Elsôsorban társadalomtudományokkal és
humán tudományokkal foglalkozik a nagyobb kiadók közül a Balassi, az Enciklopédia, az Európa, az Osiris, a kisebbek közül a
Hermeneutikai Kutatóközpont, a dunaszerdahelyi Lilium Aurum, a pozsonyi Kalligram, vagy a marosvásárhelyi Mentor. A
nagy kiadók közül természetesen jelen lesz a Nemzeti Tankönyvkiadó, a Kossuth, vagy a Corvina. A mezôgazdasági szakmát a
Mezôgazda, a mûszaki tudományokat elsôsorban a Mûegyetem
Kiadó és a Mûszaki Kiadó képviseli. Számítógépes kiadványokra
szakosodott a SZAK, a PC Suli, vagy a Szaktudás Kiadó. Az egyházi felsôoktatáshoz jelentet meg könyveket a már említetteken
kívül például a Szent István Társulat, a Szent Pál Akadémia, az
Ötkönyv Kiadói Társulás, a Magyar Bibliatársulat és Református
Kálvin Kiadó, vagy az Apor Vilmos Katolikus Fôiskola. Az orvosi egyetemeknek kínál kiadványokat például a Medicina, vagy a
Galenus. A hetven kiadó széles körû kínálattal várja tehát az egyetemi hallgatókat, oktatókat, könyvtárosokat és más érdeklôdôket.

Aula és Nemzeti Tankönyvkiadó
Az elsôsorban közgazdasági és pénzügyi felsôoktatási könyveket
forgalmazó Aula Kiadó, a Közgazdasági Egyetem kiadója elsôsorban kiállításnak tartja a könyvvásárt. Mint Fogarasi Judit, a kiadó
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vezetôje elmondta, a forgalom szempontjából számukra nem
igazán jelentôs a vásár, itt a könyvek megismertetése a cél, hiszen
a diákok mellett sok könyvtáros is felkeresi ôket. Idén két, a felsôoktatási tankönyvpályázaton támogatott könyvet is bemutatnak, Békési László A politika földrajza címû munkáját, valamint
egy fordításkötetet, Cullis-Jones Közpénzügyek és közösségi
ügyek címû mûvét, mely unikumnak számít a magyar könyvpiacon. Két új könyvet publikálnak EU-s témában, egyet a nemzetközi pénzügyekkel kapcsolatban meg egy új magyar adórendszertant. Újdonságnak számít a Politikai korrupció címû válogatás is,
melyet fôleg amerikai szerzôk tanulmányaiból állítottak össze. A
közgazdasági és pénzügyi könyvek mellett a közgazdasági egyetem saját szaknyelvi vizsgáihoz való nyelvkönyveket is kiadnak.
Ezeket nem csupán a budapesti egyetemen, hanem öt vidéki város felsôoktatási intézményében is használják.
A Nemzeti Tankönyvkiadó majd minden területen megjelentet
felsôoktatási tankönyveket. A természettudományos tankönyvekben éppúgy otthon mozognak, mint a társadalomtudományokban, vagy a közgazdaságban (a mezôgazdasági, számítástechnikai és orvostudományi munkákat viszont meghagyják az
erre specializálódott kiadóknak). Idén is mintegy hetven kiadványukkal vesznek részt a könyvvásáron. Újdonságaik között mutatják be
ezeket a köteteket is: Izsák Lajos–Nagy József: Magyar történeti
dokumentumok 1944–2000; Fekete
László (szerk.): Kortárs etika; Horváth György: Pedagógiai pszichológia; Kornai János–Karen Eggleston:
Egyéni választás és szolidaritás; Gordosné Szabó Anna: Bevezetô általános gyógypedagógiai ismeretek.

Konferencia az adatbázisokról
A tankönyvvásár második napján szakmai konferenciát rendeznek, melynek fô témája az „On-line hozzáférhetô digitális adatbázis-tartalmak és fejlesztésük a felsôoktatásban”. A
konferenciát Magyar Bálint oktatási miniszter nyitja meg, aki
beszámol az Oktatási Tárca 2005-ös terveirôl a tankönyvtámogatás területén. Borbély Gábor, az OM Felsôoktatási Tudományos Ügyek és Programok osztályvezetôje „A képzési
rendszer változásának hatása a tankönyvszükségletre” címmel
tart elôadást.
A Hallgatói Információs Központ részérôl Markója Szilárd tájékoztatást, gyakorlati útmutatást ad a felsôoktatási tankönyv- és
szakkönyvtámogatási rendszer változása kapcsán az idei FTP digitalizált tartalmak elôállítására vonatkozó céljairól, eredményeirôl, tapasztalatairól és lehetôségeirôl a jövôben. Horváth Ádám,
az OM Informatikai Fôosztályának fôtanácsadója szintén gyakorlati oldalról elemzi az OM által támogatott on-line tan- és
szakkönyvterjesztési rendszer alapelvét.
Tóth Péter Benjamin az Artisjus képviselôje az internetes
publikációk szerzôi jogi kérdéseivel (különös tekintettel a felsôoktatási tankönyvkiadásra), valamint a szerzôi joggal és
elektronikus könyvkiadással, illetve a szerzôi jog és szabad
felhasználásával foglalkozik. Németh Rita igazgató szekcióülés keretében bemutatja az elsô magyar Szakkönyvkereskedelmi Központot (SZKK).
(Sz. Zs)
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Kossuth Kiadó
Kocsis András Sándorral
beszélget Nádor Tamás
Nem meglepô, hogy itt Kossuth
Lajos fejszobra áll, meglepôbb,
hogy az élénk tekintetû hasonmás
az elnök-vezérigazgató kezemunkáját dicséri. Bizonyára a pátriárka
kort megért államférfi szabadelvû
személyiségének friss jelenlétére
utal a relikvia, ám a kiadó szemléletmódjának másik pólusán Széchenyi István arcmását is látni véljük. Egymást kiegészítô ellentétpár
e sziámi szellemi ikrekben testesül
meg így, amiként história és jelen,
helyi és egyetemes gondolat is hasonló kettôsségben. S ekképp, jeligéjének jegyében: olvasóinak a
Kossuth Kiadó a tudás örömét kívánja nyújtani.
Eredeti forrásokból származó, elmélyült szakismerettel tények, értékek s értelmezések sajátos és egyszersmind átfogó, összesítô spektrumát.
■ – Ha a kiadó nem élte is még meg névadójának életkorát,
jócskán túljutott az érett férfikoron. Hogyan mûködött, miként változott ennyi idô alatt?
– Jogelôdünket, a Szikra Kiadót valóban már hatvan éve, 1944 decemberében alapították; 1957 elején vette fel Kossuth nevét. Egykoron fôként ideológiai-politikai szerepre kötelezték; ám ezt az
„óvilágbeli” történetet már nem érdemes taglalni. A rendszerváltozás után a Kossuthot új pályára kellett állítani. Az MSZP kiadójához e feladatra alkalmas embert kerestek. Addig a Téka könyvterjesztô, könyvtárellátó és könyvkiadó vállalatnál dolgoztam. Ismerve munkámat, Nyers Rezsô választása rám esett. Kompromisszumot kötöttünk: tudomásul vettem, egy fillérnyi támogatást
se kaphatunk; cserébe azt kértem, kiadáspolitikában, személyzeti
ügyekben legyek a magam ura. Tartottuk magunkat a megállapodáshoz. 1994-ben az MSZP eladta a céget, amely így káeftévé alakult. Óriási elfekvô készletek, behajthatatlan tartozások, szétszórtan több ezer négyzetméternyi raktár, terjesztôk, boltok sokasága
várt ránk. Túlélô filozófiát fogalmaztunk meg, trükkökkel átvészeltük a számunkra oly nehéz éveket. Idôvel fel kellett számolnunk terjesztôi hálózatunkat, s végül a kiadás mellett döntöttünk.
Cégünk aztán három évig a Luxembourg Cambridge Holding
Group többségi tulajdonába került. Békés válás után lett a Kossuth Magyarország egyik legnagyobb könyvkiadója.
– A nagyfokú ésszerûsítés, átalakítás után milyen tények, adatok szemléltethetik a kiadó eredményességét, jellegzetességeit?
– Forgalmunk fogyasztói áron idén meghaladja az 1,6 milliárd
forintot. Évente 125–140 címet jelentetünk meg. Ám e szám így
nem meghatározó, hiszen van olyan sikerkönyvünk, amely egymaga 50–100 milliós értéket képvisel. Alapítottunk továbbá –
Ventus Libro elnevezéssel – egy leányvállalatot, amely a Kos-
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suth szofisztikált arculatán kívül esô könyveket publikál. A piac
ezt évi 100-150 millióval honorálja. Magyarország legnagyobb
CD-ROM kiadójaként is mûködtünk, ám a kalózok utolértek
bennünket. Ehelyett indítottuk nemrég hangoskönyveinket.
(Eddig tizenkét audio CD-nk jelent meg, évente további hatnyolcat kívánunk kiadni.) Jelentôs az on-line tevékenységünk is.
2000-ben már a második projektet futtatjuk: rövidesen elkészülünk egy óriási interaktív térképrendszerrel.
Úgy hiszem, ezzel jogosan büszkélkedhetünk.
Amiként egyéb önálló fejlesztéseinkkel is.
– Mit fed ez utóbbi kifejezés? Talán azt, hogy
amit például a könyvkiadásban létrehoznak, az
eredeti alkotás, kizárólagos hazai produktum?
– Valóban: számos könyvünk és egyéb kiadványunk szövege, kép-, film- és hanganyaga kizárólag magyar szerzôk munkája. Vegyünk néhány
példát. A Magyar Kódex hazánk mûvelôdéstörténetét dolgozza fel a kezdetektôl a huszadik századig. A hat, nagy méretû, testes kötet helyi pontossággal s egyszersmind átfogó, egyetemes igénynyel, káprázatos kivitelben, CD-ROM kíséretével
foglalja össze a magyarság históriáját, irodalmát,
nyelvtörténetét, képzômûvészetét, zenéjét, táncait, vallás- és egyháztörténetét, mindennapi életét.
Az MTA számos kutatójának kivételes produktuma ez a mû. Éppúgy, mint „testvére”, a Glatz Ferenc fôszerkesztésével készülô, hétkötetesre tervezett Magyar tudománytár, hazánk
természeti és társadalmi viszonyainak nagyenciklopédiája. A Kontinensrôl kontinensre sorozatcím beszédes: kötetei – Afrika; Európa; Észak-Amerika; Dél-Amerika, Ázsia; Ausztrália; Óceánok,
sarkvidékek – glóbuszunk múltját, jelenét mutatják be, ugyancsak
CD-ROM illusztrációkkal. S ezek csak legnagyobb, ha úgy tetszik,
reprezentatív szériáink. Magyar építészet sorozatunk eljutott már
a huszadik századig; a Magyar örökség a hungarikumok közül
most a Híres magyar gyógyfürdôket mutatja be; Élôvilág könyvtárunk ezúttal a gombák, illetve az úszó és gázlómadarak világának
„kishatározóit” kínálja. A Mindentudás egyeteme elôadásait, a korszerû ismeretterjesztés iskolapéldáit szintén mi adjuk közre; már a
harmadik kötet van soron. De a további hosszú kiadványsor is a
Magyar miniszterelnökök, a Szürke eminenciánsaink, a Világhíres
magyarok könyveitôl a Larousse Panteon négy vaskos kötetéig terjed (amelyben a francia kiadó bemutatja azokat, akik megváltoztatták a világot: Hammurápitól Einsteinig). S el ne feledjem új vállalkozásunkat: Fókuszban a Föld sorozatunk tematikusan mutatja
be bolygónkat. Az elsô két kötet címe (Földünk tüdeje; Hegyek) is
jelzi, miképpen...
– Jelmondatuk: „A tudás örömét kínáljuk”. Lehet-e ezt úgy is
érteni: szakosodó világunkban segíteni kívánnak abban,
hogy ne vesszünk el a részletekben, legyen bizonyos áttekintô képünk is; s így élvezhessük azt, hogy bár jórészt szûk körben mozgunk, azért az „egészben” élünk?
– Valóban erre törekszünk. Tudós szakemberek fogalmaznak
úgy, hogy – érettségivel és attól fölfele – olvasóink túltekinthessenek szakmájukon. Ne csak szikével lemetszett szeletkét szemléljenek mikroszkópjukkal, hanem nézzenek körül a horizonton. Nyerjenek képet arról is, ami esetleg ismereteiktôl távol
esik. E szemlélet jegyében éltem volna én szívesen a reneszánsz
korában, a kultúra elterjedése, a könyvnyomtatás felfedezése, a
tudás diaszporizálása idején. Jó lenne hinni: lesz még ilyen megújulás. Bizakodásomat is megtestesíti Amor Librorum címû, az
Országos Széchényi Könyvtárral együtt gondozott különleges
sorozatunk. Ebben a bibliotéka alapítójának, névadójának, Széchényi Ferencnek szellemében kínálunk káprázatos hasonmás
kiadványokat nemzeti könyvtárunk mai mecénásainak, a harmadik évezred reneszánsz emberének.

