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ÜNNEPI KÖNYVHÉT
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Írófaggató
LÁZÁR ERVIN
NYERGES ANDRÁS
Miért óvakodjunk
milyen
értelmiségiektôl?
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Koviubi és társai –
avagy a piaci polgár
nyelvújítása
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A Pa Dö Dö Frankfurtban
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A LIBRINÉL IS ÜNNEPI KÖNYVHÉT
A Libri könyvesboltokban június 3-tól
megvásárolhatók az ünnepi könyvhét listáján
szereplô könyvek.

A CUSTOS-ZÖLD KÖNYVESBOLT
(Budapest II., Margit krt. 7.
Tel.: 212-5191)
KÖNYVHETI PROGRAMJA
1999. június 3. (csütörtök)
17 óra
Vadkerty Katalin:
A belsô telepítések és a lakosságcsere
(Pozsony – Kalligram Kiadó) c.
tanulmánykötetét bemutatja:
Molnár Imre történész
1999. június 4. (péntek)
15.30 órától 17 óráig
Sütô András dedikálja
A balkáni gerle c. legújabb könyvét
1999. június 4. (péntek) 18 óra
Markó Béla: Az erdélyi macska
c. könyvét bemutatja:
Csiki László
1999. június 5. (szombat) 11 óra
A pozsonyi AB-Art Kiadó könyvheti könyveinek bemutatója:
Z. Németh István: Lélegzet
(tanulmányok)
Bettes István: Lírai vészjel (versek)
Juhász Katalin:
Le Big Mac (versek)
Ardamica Ferenc: Szerelem nélkül
(elbeszélések)
Németh Zoltán:
A kapus öröme a tizenegyesnél
(esszék)
KÖNYVHETI DEDIKÁLÁSOK
A VÖRÖSMARTY TÉREN
A LIBRI PAVILONNÁL
június 3. csütörtök
16.30–17-ig
Macskássy Izolda:
Kicsi Berta nagyanyám és édesanyám szép ruhái
június 4. péntek
11–12-ig
Kiss Anna:
Másik idô
12–13-ig
Ferdinandy György:
Egy régi placc
13–14-ig
Tarján Tamás:
Fényfüggöny
14–15-ig
Bojtár B. Endre:
Gazdátlan bûnök

15–16-ig
Görgey Gábor:
Megírhatatlan történet
Adria szirénje
16–17-ig
Kányádi Sándor:
Talpas történetek
A kíváncsi hold
17–18-ig
Végh Antal:
Kórkép, mi újság a Fradinál?
Török Ferenc:
Pergamen
június 5. szombat
11–12-ig
Polcz Alaine:
Világjáték
12–13-ig
Hankiss Elemér:
Proletár reneszánsz
13–14-ig
Kamarás István:
Világverseny a Berekben
14–15-ig
Géczi János:
Ezer veszrpémi naplemente
16–17-ig
Forgács Éva:
Fehér László
június 6. vasárnap
11–12-ig
Háy János:
Xanadú
12–13-ig
Zsoldos Vera:
Jó kutya voltam
13–14-ig
Kiszely Gábor:
A szabadkômûvesség
14–15-ig
Varga Katalin:
Tündérfogó
15–16-ig
Dalos György:
Az istenkeresô

A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG
HELYSZÍN:
A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG KLUBJA
(Budapest VI., Bajza u. 18.
I. emelet)
RENDEZVÉNYEI.

Június 3. csütörtök,
délután 13.30
Az Orpheusz Kiadó könyvheti
könyveinek bemutatója.
Bihari Sándor:

Hegyek hullámverése
(új versek),
Doboss Gyula: A bálnavadász
(tanulmányok, kritikák),
Eisemann György: Romantika és
modernség között (tanulmányok,
esszék),
Gutai Magda: Játszmakeresô
(válogatott versek),
Györffy László: Hármaskönyv
(három kisregény),
Hárs Ernô: A dal szüli énekesét
(tanulmányok, esszék),
Hans Sachs: A lovag és az ibolya
(farsangi komédiák),
Utassy József: Szép napkeltô holnap
(új versek)
Június 4. péntek, délután 2
óra
A Greve-díj átadása
délután 5 óra
Monostori Imre:
Az Új Forrás vonzásában
címû könyvheti könyvének
bemutatója.
Mátyás ajánlja az olvasók
figyelmébe.
Június 7. hétfô, délután 5 óra
A Felsômagyarország Kiadó
Könyvheti könyveinek
bemutatója,
a szerzôk részvételével
Bakonyi István: Ember az
ezredfordulón
Bitskey István: Virtus és religio
Czigány Zoltán: „Kedves
bátyám!”
(Magyarországi levelek)
Görömbei András:
Létértelmezések
Horkay Hörcher Ferenc:
Apa halála
Ryszard Kapuscinski:
Lapidárium II.
Lakatos Pál: „Bûnünk” és
bajunk Trianon
Lászlóffy Aladár:
Szélmalom-leltár
Nagy Géza:
Zempléni mesék, mondák
Pomogáts Béla:
Két választás között
Sarusi Mihály:
Az Aranykapca álma
Tamás Menyhért:
Árnyék-érintésben
Tüskés Tibor: Közelítések

Szlovenszkói városképek
(Kassa, Érsekújvár, Eperjes,
Losonc, Lôcse)
valamint
Serfôzô Simon: Gyerekidô I. II.
címû, a Könyves Kálmán Kiadónál megjelent könyvét bemutatja
Pécsi Györgyi.
Június 8. kedd, délután 5 óra
Kiszely Gábor: A szabadkômûvesség – históriatitkok,
szertartások címû, a
Korona Kiadónál megjelent
könyvhét
bemutatja Pomogáts Béla.

ATLANTISZ KÖNYVKIADÓ
KÖNYVHÉTEN:

PROGRAMJAI A

1999. június 3. 17 órától
Szeged Oskola u. 27.,
Sík Sándor Könyvesbolt
Atlantisz est
Peter Brown: Az európai
kereszténység kialakulása c.
könyvheti kötetünk
könyvbemutatója
A könyvrôl
Dr. Benyik György teológus
Dr. Sághy Mariann történész
és Dr. Miklós Tamás filozófus, a
kiadó vezetôje beszélgetnek
1999. június 5. 13 órától:
Budapest, Vörösmarty tér,
Atlantisz Könyvkiadó pavilonja
Perczel István: Isten felfoghatatlansága és leereszkedése
Tamás Gáspár Miklós:
Törzsi fogalmak I–II.
Tengelyi László:
Élettörténet és sorsesemény
A szerzôk dedikálják könyveiket
1999. június 6. 13 órától:
Budapest, Vörösmarty tér,
Atlantisz Könyvkiadó pavilonja
Mezei Balázs: A lélek és a másik
Perczel István: Isten felfoghatatlansága és leereszkedése
Tamás Gáspár Miklós:
Törzsi fogalmak I–II.
Tengelyi László:
Élettörténet és sorsesemény
A szerzôk dedikálják
könyveiket

A Park Kiadó, a Raabe Klett (Matúra)
és az Útmutató könyveinek
kizárólagos terjesztôje
Ismeretterjesztô könyvek és kötelezô olvasmányok nagy választékban többek között
a következô kiadóktól:
Akadémiai * Alexandra * Animus * Bagolyvár * Biográf * Cartographia * Computer Books *
Corvina * Edusoft * Európa * Édesvíz * Falukönyv-Ciceró * Generalpress * Glória * Háttér *
Holló és Társa * Holnap * Kairosz * Kossuth * K. u. K. * Lexika * Magyar Könyvklub *
Medicina * Móra * Múzsák * Mûszaki * Officina Nova * Osiris * Palatinus * Panem *
Passage * Pro Pannónia * Reader’s Digest * Seneca * Springer Hungarica * Subrosa *
Szultán * Talentum * Trivium * Unikornis * Vince (Kulturtrade)

Ezúton értesítjük tisztelt partnereinket, hogy 1999-ben új helyen, színvonalasabb kiszolgálással, az eddiginél nagyobb és szebb környezetben állunk rendelkezésükre, közel 800 négyzetméteren, mellette
korlátlan raktározási lehetôséggel

Sunbooks Napkönyv Cash & Carry Áruház
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
(volt Agritek)
Telefonszámaink:
417-3438, 417-3439, 417-3441.
NetCity internetcím: necity.hu

Nyitva tartás:
Hétfôtôl–csütörtökig: 800–1700-ig
Pénteken: 800–1600-ig
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Kiss József
Fôszerkesztô-helyettes:
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Orosz Csaba Gábor
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EMBER ÉS GONDOLAT

A L M Á R
b e s z é l g e t

I V Á N N A L
N á d o r

T a m á s

A lehetetlen megkísértôjének neveznénk, ha tudnánk: a civilizációnkon
kívüli világban mi lehetetlen. Társtalanságunk leküzdésére törekvô embernek vélnénk, ha elhinnénk: csupán mert nem tudunk társainkról, valóban a kozmosz magányosai vagyunk. Ám feltevéseinket megfogalmazni sem érdemes néhány axióma híján. Ami tehát nem szorul bizonyításra: a Naprendszer kilenc bolygójának egyikén él egy csillagász.
Szakmája a ûrkutatás (felsô légkörünk vizsgálata, a kozmikus geodézia), szenvedélye a SETI, a Földön kívüli értelem keresése. S mindebben
persze ösztönzôje, elindítója, útitársa a földi értelem.
– A költô érzelmei, vagy legföljebb
bölcselmei tárgyának tekinti az
égitesteket, a kozmoszt. S vajon a
csillagász munkájában nincs
semmi romantika, minden csak
puszta ráció?
– Ahogyan azt regényes lelkek
elképzelték, hogy ül a csillagász a
maga elefántcsonttornyában,
van egy jókora távcsöve, és csak
úgy mereng az égre, szemlélgeti a
csillagokat, nos, ilyen romantika
e mesterségben persze nincsen.
De azt is tévedés volna hinni,
hogy számunkra elegendô a ráció, hiszen köztudomású, sôt
közhely: semmire se juthat az a
kutató, aki a tények kereséséhez
nem társítja a képzeletét. Aki égitestekkel foglalkozik, az természetesen reálisan kell, hogy megítélje bolygónk, civilizációink
helyzetét. Az tudja: a Föld csupán porszemek porszeme a kozmoszban. S hogy égi környezetünk kölcsönhatásban áll Földünkkel, múltunkkal, jelenünkkel, jövônkkel, mindennapi életünkkel. S nem csupán nézi,
esetleg leírja, amit szemlél, hanem értelmezni is próbálja a látottakat. Az igazi csillagász kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerûségeket keres.
– Az elsô ûrhajók fellövése után
az eredményektôl megrészegült
ember úgy vélte, rövidesen övé a
Naprendszer, s nemsokára a világmindenségben sem lesz elôtte titok. Kutatók számára csalódás-e
a lassuló ismeretbôvülés, vagy ez
a tudomány elôrehaladásának
természetes tempója, ritmusa?
– A tudósok persze, örültek az
eredményeknek, s dolgoztak
azért, hogy mihamarabb tovább léphessenek, de a világpolitikai versengés ittasultságát, a
konkurenciaharcban közrebo-

csátott nagyralátó nyilatkozatokat nem szabad azonosítani a
tudomány realizmusával. Az
ûrkutatással, ûrhajózással, s
egyéb ûrtevékenységekkel foglalkozó kutatók kezdettôl tudták, hogy az elôrelépésnek mennyi tudományos, gazdasági elôfeltétele, akadálya van. Mi dolgunk a világûrben? címû, 1989ben publikált könyvemnek épp
az a tárgya, hogy mi célból folyik e tevékenység, s milyen
eredményekkel, illetve kudarcokkal járhat ez az igyekezet.
Az már akkor nyilvánvaló volt,
azóta még nyilvánvalóbbá vált:
az ûrkutatással és az ûrhajózással olyan kivételes folyamat
kezdôdött, amely megváltoztatta az emberiség életét. Az
ember köznapjaiban is mind
nagyobb mértékben támaszkodik e kutatások eredményeire.
Csupán egy-két, közismert
példa: a távközlési, meteorológiai mûholdak alapvetôen befolyásolják mindennapjainkat. A
Föld körüli térség hasznosítása
folyik: a pontos helymeghatározástól, a repülôgépekrôl való telefonálástól kezdve a veszélyes
hulladékot szállító eszközök
irányitásáig. Ehhez képest –
noha az ûrtevékenységnek ez a
leglátványosabb, leggyakrabban
említett része – szinte másodrendû kérdés, hogy holnap vagy
húsz év múlva jut-e ember a
Marsra. (Bár persze, folyik például a nemzetközi ûrállomás
építése.) Nem ez a legfontosabb, a kutatásokban nem ez az
igazi húzóerô, hanem az a technikai fejlôdés, amelyet az ûrtevékenység katalizál. S amelynek
révén számos megoldatlan kérdésére választ remélhet a sokmilliárdos emberiség.

– Mégis, sokan mindmáig azt
mondják: az erre fordított hatalmas összeg valójában kidobott
pénz. Illetve: ha ma már nem is
politikai presztízskérdés az ûrkutatás, továbbra is fôként katonai
célokat szolgál...
– Kezdettôl visszatérô vád ez,
miközben köztudomású: e tevékenység sok területen jelentôs
profitot termelô, húzóiparággá
vált. Olyannyira, hogy e célra a
magántôke immár a NASA évi
tizennégymilliárdos költségvetésénél nagyobb összeget invesztál. Vagyis e folyamat elôsegítése mind kevésbé pusztán állami feladat. Ami pedig a katonai alkalmazást illeti: minden
technikát felhasznál a katonaság, ez alól az ûrtechnika sem
kivétel. De az is ismeretes: e
technikának nagy szerepe van a
béke megôrzésében. Elegendô
csupán arra utalni, hogy ma már
a magasból szinte minden földeríthetô, lefényképezhetô. S az
erre használt berendezések
olyan tökéletesek, hogy nagyon
nehéz katonai titkot tartani.
– Mi bátorítja az ûrkutatót arra,
hogy szinte reménytelen feladatra
vállalkozzék, vagyis, hogy idegen
technikai civilizációkat keressen?
Egyáltalán: mit, hol, hogyan keres?
– A SETI, vagyis a Földön kívüli civilizációk keresése nem
ûrkutatás a szó szoros értelmében. Könyvemben ki is fejtem,
miféle tevékenység ez, s milyen
módszerekkel lehet Földön kívüli értelem jeleit, nyomait keresni. 1959-ben indultak meg
ezek a kutatások, azon felismerés jegyében: ha van a miénkhez hasonló technikai civilizáció, azt már – megfelelô eszközökkel – csillagászati távolsá-
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gokból is észlelni képesek lehetnénk. S akkor már tudtuk:
nem feltétlenül a társkeresés a
lényeg, hanem az, hogy másutt
egyáltalán lehet-e, van-e, volt-e
élet: s ha van, az milyen, hogyan fejlôdött: ha volt, miért,
miképpen pusztult el. Alapvetô
kérdés volt az is: várjunk-e
pusztán valamiféle látogatásra,
kinyilatkoztatásra, vagy pedig
mi indítsunk kutatási programokat. Az utóbbi álláspont érvényesült, s épp e szép vállalkozásra kívántam felhívni a figyelmet jelen könyvemmel.
– Végezetül: ha ezen kutatások –
a társ- és segédtudományok, az
ipari hasznosítás eredményein túl
– sikerre vezetnének, esetleges kapcsolatteremtésünk nem járhatna-e
pusztító veszélyekkel?
– A SETI szépségében erre is
kitérek, de e kérdésben valójában nem foglalok állást. Hiszen
nem tudható: hiábavaló-e ez az
igyekezet, vagy netán egyszer
mégis létrejön ilyen kapcsolat, s
ha igen, vajon miképpen. Mert
megeshet, hogy egészen másképp, mint ahogyan azt ma elképzeljük. Ezért könyvemben
igen kevés a kijelentés, s még a
találgatásban is óvatos vagyok.
Mégis rendkívül fontosnak tartom e kutatásokat. Hiszen a
földi civilizáció jövôjérôl semmit sem tudunk. Ha csupán
egyetlen Földön kívüli civilizációra bukkannánk, amely túlélt
egy létét fenyegetô válságot, kataklizmát, és megoldást talált
fönntartható fejlôdésére, az óriási lehetôséget kínálna számunkra. Ha viszont nem járnánk eredménnyel, éppen az
növelné felelôsségérzetünket,
hogy netán egyedül vagyunk.
Az a tudat, hogy úgy kell vigyáznunk magunkra, mint a világegyetem különlegességére.
Mindamellett úgy hiszem: e kutatások elôbb-utóbb eredményre vezetnek.
Almár Iván: A SETI szépsége. Kutatás Földön kívüli civilizációk után. Tudomány –
Egyetem sorozat
Vince Kiadó Kft., 1999.,
196 oldal, ára: 1295 Ft

A Nemzeti Kulturális Alap
1998. évi irodalmi és könyvszakmai támogatásai
László, a kiadói berkeket pedig Deák László és Zentai Péter képviselte. (Ô
egyébként a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének igazgatója.) A kollégium az év során két pályázatot hirdetett meg, melyekre
771 kérelem érkezett be, közülük 377 pályázat kapott támogatást összesen
263 millió forint értékben.
Hogy milyen jelentékeny összeg ez, azonnal kiderül, ha megnézzük, hogy
a korábbi években milyen pénzekkel gazdálkodhatott a kollégium. A keret
1994-ben mindössze 45 millió volt, ez ’95-ben 65 millióra, ’96-ban 117 millióra, ’97-ben viszont már 172 millióra nôtt. ’98-ban minden eddiginél nagyobb összeg – 263 millió forint – állt a kollégium rendelkezésére. Ha összevonjuk ezeket az összegeket, megállapítható, hogy a kollégium 1994–98-ban,
öt év alatt csaknem 663 millió forinttal támogatta az irodalmi és a könyvszakmai életet, ami igazán imponáló szám!
De térjünk vissza a tavalyi, 1998. évi adatokhoz, hisz az akkor megítélt
támogatások zömmel most, 1999-ben realizálódnak, sokuk éppen az Ünnepi Könyvhéten. 1998-ban 11 témakört pályáztatott meg, illetve finanszírozott a kollégium. Alkotói támogatásban – írói ösztöndíjban – 33 fô részesült, többük már benyújtotta elszámolását: az elkészült kéziratot. A szépirodalom területérôl 93, a tudományos és bölcseleti szférából 83 könyv
kapott támogatást, több mint 60 millió forint értékben. A kollégium zömmel a nyomdaköltségek egy részét, olykor egészen tekintélyes részét fedezi,
más esetben a szerzôi honoráriumot egészíti ki. Támogatást kapott többek
között Mészöly Dezsô Shakespeare-naplója, Görgey Gábor Adria szirénje
címû regénye, Tar Sándor novelláskötete, a Lassú teher, aztán Oravecz
Imre, Imreh András, Nagy Gáspár, Tandori Dezsô, Marsall László verseskönyve, Kocsis István drámakötete, Konrád György esszékötete – valamennyi kivívta utóbb a kritika elismerését.
Az igen széles skálán mozgó tudományos-bölcseleti munkák közül Csiki
László és Görömbei András tanulmánykötetei, a frissen Herder-díjat kapott
Fried István kelet-közép-európai áttekintése, György Péter Globális álomvilág címû, napjaink kommunikációs fejlôdését taglaló munkája érdemel említést. A kollégium komoly pénzeket szánt az Akadémiai, a Balassi és az Argumentum Kiadó által eszközölt kritikai kiadások folytatására, illetve befejezésére, többek között Csokonai, Jókai, Vörösmarty és Madách életmû-sorozatai kaptak támogatást. A maiak közül Vas István és Örkény István induló
életmûkiadásai érdemelték ki a kollégium figyelmét.
A támogatandók listáján ott találjuk az irodalmi és a könyvszakmai élet
számos rendezvényét, így például az Ünnepi Könyvhetet, a Szép magyar
könyv versenyt, a Nemzetközi Könyvfesztivált és az Írószövetség által bonyolított felolvasóestéket. Ezek összességükben 20 milliót kaptak.
11 millió ifjúsági- és gyermekkönyvek kiadására jutott, 7 esetben 300–500
példányban könyveket vásárolt a kollégium a közmûvelôdési könyvtárak
számára, fôként induló fiatalok munkáit vagy drága és fontos kézikönyveket.
Tekintettel az ez év végi frankfurti könyvvásárra, ahol hazánk a díszvendég szerepét fogja betölteni, 34 magyar szépirodalmi és tudományos
munka kapott fordítói támogatást 12 millió forint értékben. Szlovákul fog
megjelenni Závada Pál és Nádas Péter több nagysikerû írása, bolgárul Ady
Endre versei, angolul Kosáry Domokos Kossuth-életrajza, németül Kristó
Gyula a honfoglalást ismertetô történelmi munkája. De „idegen” szót kapnak természetesen a magyar irodalom klasszikusai is, Krudy Gyula, Karinthy Frigyes és Csáth Géza is.
A kollégium legsikeresebb támogatási formája az úgynevezett hosszú távú
kiadói támogatás. A mûködésüket meggyôzôen dokumentáló kiadók két évi
idôtartamra 3, illetve 5 millió forintot kaphatnak, melyet bármely kiadói tevékenység finanszírozására használhatnak fel. Cserébe prezentálniuk kell az
éves munkatervükben megjelölt legfontosabb könyveket. 1998-ban 5 milliót
az Európa, a Magvetô és a Jelenkor Kiadó kapott, 3 milliót a Kortárs, a Múlt
és Jövô, az Argumentum és a Széphalom.
Mint speciális kezdeményezés, feltétlenül említést érdemel a Kossuth-díjas
és Babérkoszorús mestereket tömörítô Digitális Irodalmi Akadémia létrejöttének anyagi megalapozása. Az akadémikusok a támogatás fejében hozzájárulnak írásaik Internetre viteléhez, elsôsorban kutatók és tanulók számára.
A kollégium által nyújtott támogatásokat az úgynevezett miniszteri keret
juttatásai is kiegészítik, a miniszter – egyedi kérelmekre 29 és fél milliót ítélt
meg, így végül is az irodalom és a könyvszakma számára az alap által nyújtott támogatások 7 millió híján elérték a 300 milliót. Támogatás tehát volt,
van és lesz – most már az írókon és a könyveseken a sor, hogy legyenek jó
írások és szép kivitelû könyvek.
Tasnádi Attila
az NKA titkára

Nemrégiben egyik napilapunk az 1998. évi frankfurti könyvvásárról írva maliciózusan jegyezte meg, hogy a magyar részleg
hôsei voltaképpen nem is a kiállító könyvkiadók, hanem azok
a szponzorok – köztük is elsôsorban a Nemzeti Kulturális
Alap – voltak, amelyek támogatásai lehetôvé tették a könyvek
megjelenését. Bár a megjegyzésben van valamelyes túlzás, kétségtelen tény, hogy az NKA a Soros Alapítvány mellett a legbôkezûbb mecénása a jelenkori magyar kultúrának, ezen belül is
az irodalmi és a könyvszakmai élet programjainak.
■ Mint köztudott, az 1999-tôl Nemzeti Kulturális Alapprogramként mûködô
intézményt hét esztendeje az Országgyûlés hozta létre az 1993. évi XXIII. törvény megalkotásával. A törvény eredményeként egy újszerû, és európai viszonylatban is korszerûnek mondható célfinanszírozási rendszer jött létre,
amelynek az a feladata, hogy pótlólagos pénzügyi forrást biztosítson mindazon területek számára, amelyek kívül esnek az állami és önkormányzati intézményfinanszírozás, mind pedig az alapítványi támogatások keretein. Az
NKA, hogy világosan szóljunk, nem a kulturális élet különféle szervezeteinek,
intézményeinek és közösségeinek fenntartási-mûködési költségeihez, hanem
kiemelkedô programjainak a megvalósításához ad támogatásokat. E támogatások elsôdeges célja a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megôrzésének, illetve itthoni és határontúli terjesztésének az elômozdítása.
Az NKA anyagi forrásait, valamint ezek szétosztását tekintve is speciális intézmény, ugyanis nem függ a költségvetéstôl, és döntéseit illetôen elkülönül
az állami kultúrpolitikától is. Bevételi forrása a kulturális termékek, szolgáltatások és a kultúrahordozó technikai eszközök után esedékes néhány százalékos kulturális járulék, amelynek bevallása és befizetése adószerûen történik. Az ilyetén befolyt összeg nyilvánosan, pályázati úton kerül szétosztásra
a kulturális élet illetékes szakmai szervezeteinek, azaz maguknak az alkotóknak a bevonásával. Testületeinek tagjait az érdekelt alkotói szövetségek jelölik, illetve delegálják háromévenkénti rotációs rendszerben. A 14 szakmai
kollégiumban a döntések demokratikus úton, konszenzussal vagy szavazattöbbséggel történnek, figyelemel a pályázati kérelmek minôségére, közhasznú voltára, valamint anyagi megvalósíthatóságára.
Az NKA mögött, miután tényleges mûködését 1994-ben kezdte meg, öt
termékeny esztendô áll, amit évrôl-évre közzétett beszámolói is bizonyítanak. A tavalyi, 1998. évi tevékenységrôl beszámoló jelentés a közelmúltban
készült el, s rövidesen közzétételre fog kerülni az intézmény hivatalos lapjában, az NKA Hírlevélben. 1998 különösen eredményes év volt az NKA életében, mert a járulékokból befolyó összegek a kezdéshez viszonyítva jószerivel megötszörözôdtek. Nincs itt helyünk arra, hogy a közeljövôben megjelenô beszámoló egészét áttekintsük, így – tekintettel az Ünnepi Könyvhétre
– csupán azon adatok ismertetésére szorítkoznánk, melyek az irodalom és a
könyvkiadás problémakörét érintik.
E problémakör gazdája az NKA testületein belül az Irodalmi és Könyv
Szakmai Kollégium. A 9 tagú testület a tavalyi év során a neves kritikus,
Dérczy Péter vezetésével mûködött, tagjai között az írótársadalmat Szakonyi Károly, Kovács István és Vathy Zsuzsa, az irodalommal kapcsolatos tudományokat Lengyel Balázs, Margócsy István, Bacsó Béla, illetve Szörényi
Pályázati témák

Alkotómunka
Elsô kiadású munkák
Irodalmi rendezvény
Könyvszakmai rendezv.
Tudományos könyv
Könyvsorozat
Gyermekirodalom
Vásárlás
Kiadói támogatás
Fordítás
Könyves folyóirat
Pályázatra összesen
Egyedi támogatások
Kollégium összesen
Miniszteri keretbôl
Mindösszesen

Beérkezett támogatott
Igényelt
Megítélt
pályázatok db támogatás Ft támogatás Ft
173
160
53
5
154
34
45
7
44
71
6
752
19
771
27
798

33
93
43
5
83
22
27
7
7
34
4
358
19
377
27
404

82 320 000
65 856 000
37 547 460
8 683 000
72 271 200
60 070 250
20 950 000
1 586 726
180 800 000
38 362 400
20 952 000
589 399 036
82 863 400
672 262 436
29 510 000
701 772 436

14 880 000
32 980 000
18 895 000
8 033 000
29 660 000
20 600 000
11 400 000
1 512 960
27 000 000
12 701 900
6 800 000
184 362 860
79 172 400
263 535 260
29 510 000
293 045 260
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A könyvnapok nyitánya
70 évvel ezelôtt
■ Benedek Marcell volt akkor a
könyvkiadók és -kereskedôk érdekképviseleti szervének, az akkor
már fél évszázada mûködô Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedôk Országos Egyesületének a
fôtitkára, amikor 1929-ben –
eleve a hagyományteremtés szándékával – útjára indították a
könyvnapok intézményét. Koronatanúnak tekinthetô tehát Benedek Marcell, amikor arra emlékezik, hogy „A könyvnap közös érdeke volt a kiadónak, könyvkereskedônek, írónak ... érdeke volt a
könyvvásárló közönségnek, az
egész magyar kultúrának is.”
(Naplómat olvasom. Bp., 1965.)
A nyitányt 1929. május 13-án hét-

fôn délelôtt 11 órakor a Tudományos Akadémia dísztermében
megrendezett díszgyûlés jelentette, amelyen Klebelsberg Kuno
gróf, kultuszminiszter, úgy is

mint az akció fôvédnöke, hosszabb beszédet mondott. Érdemes
e beszédet (a napilapok tudósítóinak feljegyzései alapján) felidézni,
annál is inkább, mivel a könyv
ügyének szolgálatában (is) kötelességünk Klebelsberg „újrafelfedezése”.
„A magyar könyv nehéz helyzetben van. Válságról talán nem
lehet beszélni, de nehézségekrôl
igen. A magyar könyv valahogy
úgy van, mint a mezôgazdaságunk: a termelés folyik, sôt virágzik, a krízis az értékesítéssel kapcsolatos.
A társadalomnak, az intellektüeleknek a világháború következtében beállott elszegényedése kétségtelenül egyik oka a
nehéz helyzetnek, de ezen túlmenôleg is: Magyarországon
ma kevesebben olvasnak, mint
olvastak valamikor.
Külföldi magyar kollégiumokat szerveztem, tehát rólam
senki sem tételezheti fel, hogy el
akarnék zárkózni a jótékony
külföldi befolyás elôl. Óva intek
azonban mindenkit attól, hogy
túlbecsülje a külföldet. Bizonyos félmûveltség van abban,
ha különösen a szépirodalomban a külföldi irodalomnak fensôbbséget tulajdonítanak. Nem
látom azt, hogy azok, akik külföldieskednek, annyira felette
állanának azoknak, akik nem
kapkodnak olyan mohón a külföldi könyvek után. A szellemi
táplálékot is vegyesen kell magunkhoz venni, hazait és külföldit, mindegyikbôl a jót, de senki
se gondolja, hogy a jó és a külföldi, a rossz és a hazai egyértelmû fogalmak. Át kell venni

mindazt, ami Európában és a világban értékes, de meg kell tartani nemzeti sajátságainkat is.
A kormány tömeges könyvvásárlással nem oldhatja meg a kérdést. Nincs nagyobb veszedelem, mint ha az irodalom-, mûvészet- és tudománypolitikába
parlamentáris ország minisztere
túlságosan beavatkozik. A miniszter szükségképpen pártember, a pártpolitikai szempontok
pedig a magas mûvelôdés halálát
jelentenék. Magyar kultuszminiszternek óvakodnia kell attól,
hogy a magyar szellemi és tudományos élet teljes szabadságához
hozzányúljon. Az én felfogásom
az, hogy a kultuszminisztérium
az orvosi, technikai, gazdasági és
természettudományokkal foglalkozzék, az irodalomban pedig
nagyobb mértékben engedje át a
teret az Akadémiának, amely
sokkal nagyobb mértékben biztosítja a függetlenséget.
Ez azonban nem szolgálhat
ürügyül arra, hogy a magyar közoktatás ne tegye meg a maga kötelességét népkönyvtárak és iskolakönyvtárak alapítása terén. A
magyar városoknak és községeknek is meg kell tenniök a magukét ezen a téren. A legnagyobb
nyomatékkal oda fogok hatni,
hogy az önkormányzati testületek nyilvános könyvtárak létesítésével és azok állandó táplálásával teljesítsék kötelességüket. A
magyar társadalom legszélesebb
rétegeihez oda kell vinnünk a
könyvet és meg kell gyôznünk
ôket az olvasás hasznosságáról.
Szeressük és olvassuk, s aki teheti
– vásárolja a magyar könyvet!”
A könyv kivonult az utcára: a

Klebelsberg Kuno
fôváros könyvkereskedôi 80 sátorban kínálták portékájukat. A
fô propagandisták maguk az
írók voltak: Babits Mihály, Heltai Jenô, Karinthy Frigyes, Kodolányi János, Móra Ferenc,
Móricz Zsigmond, Szabó Lôrinc, Tersánszky J. Jenô – és a
többiek. Könyvnapi könyvekkel
a kiadók ekkor még nem jelentkeztek, csupán a Genius kiadó
jelentette meg úgynevezett propagandakiadásban (ami azt jelenti, hogy a „szokásos” könyvár
mintegy feléért) Móra Ferenc
Ének a búzamezôkrôl (két kötetben) és Szabó Dezsô Az elsodort falu (három kötetben)
címû regényeket, kötetenként 3
pengôért, azaz egy és negyed
kiló sertéshús áráért.
(Nincs szándékunkban ünneprontók lenni, de ma, 70 év múlva is
teljes mértékben érvényes Klebelsberg Kuno kérése: „... aki teheti, vásárolja a magyar könyvet...”)
Varga-Neubauer Sándor

Ünnepi Könyvhét megnyitó, 1988, Vörösmarty tér

Móricz Zsigmond dedikál az elsô könyvhéten
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Az Osiris Könyvkiadó

ajánlata

Millenniumi Könyvtár
A klasszikus magyar irodalom gyöngyszemei 156 kötetben a
Balassi, Európa, Jelenkor, Magvetô, Osiris, Püski és Talentum könyvkiadók gondozásában
Megjelenés: 1999. május–2001. augusztus
A szép, keménytáblás kötetek bolti ára 500 Ft

MEGJELENT
1. Cholnoky László: Bertalan éjszakája

7. Tamási Áron: Bölcsô és Bagoly

2. Füst Milán: Nevetôk

8. Szerb Antal: A fehér mágus

3. Nagy Lajos: Kiskunhalom

9. Illyés Gyula: Puszták népe

4. Heltai Jenô: A 111-es

10. Németh László: Gyász

5. Mikszáth Kálmán: Az új Zrínyiász

11. Kosztolányi Dezsô: Nero, a véres költô

6. Török Gyula: Ikrek

12. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött

A kötetek megrendelhetôk az
Osiris Kiadóban Balasi Ildikótól
1053 Budapest, Egyetem tér 5.
Telefon: 266-6560/108, fax: 267-0935,
e-mail: osiriskiado@mail.datanet.hu

A sorozat kedvezményes áron elôfizethetô az Osiris Könyvklubban
1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6.
Nyitva hétfôtôl péntekig 10–18 óráig,
telefon és fax: 267-6241, 318-2516,
e-mail: osiris3@mail.datanet.hu

Az Osiris Kiadó szerzôinek
dedikálási idôpontjai:

Megvásárolhatók a könyvesboltokban és
az Osiris Könyvesházban
1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6.
Nyitva hétfôtôl péntekig 8–18 óráig,
telefon és fax: 266-4999, 318-2516

Az Ünnepi Könyvhét minden megjelent
kiadványa együtt kapható
a Líra és Lant Rt. boltjaiban és
a nagyvárosok könyvheti rendezvényein
a pavilonokban!

június 3. csütörtök,
Vörösmarty tér
16 h
Lázár Ervin
17 h
Szabó Magda
június 4. péntek,
Vörösmarty tér
10 h
Natalia Davis, Békés Pál, Gion Nándor
11 h
Lázár Ervin, Vermes Géza
12 h
Romsics Ignác
13 h
Heller Ágnes, Huoranszki Ferenc,
Sajó László
14 h
Juhász Júlia, Péter László
15 h
Mészáros Judit, Bíró Yvette, Perecz László
16 h
Szabó Magda
17 h
Sárközi Mátyás
június 5. szombat,
Vörösmarty tér
11 h
Vermes Géza, Koltai Tamás, Csíki Tamás,
Péter László
Írók Boltja (Liszt F. tér)
16 h
Szabó Magda, Lázár Ervin, Sárközi Mátyás,
Natalia Davis, Sajó László, Gion Nándor,
Vermes Géza, Perecz László, Huoranszki Ferenc,
Bíró Yvette, Heller Ágnes, Mészáros Judit, Békés Pál,
Koltai Tamás, Csíki Tamás, Juhász Júlia,
Romsics Ignác, Péter László
június 6. vasárnap,
Vörösmarty tér
11 h
Gion Nándor, Sajó László, Békés Pál, Perecz László
14 h
Vermes Géza, Bíró Yvette
15 h
Heller Ágnes, Mészáros Judit, Romsics Ignác
16 h
Juhász Júlia, Sárközi Mátyás

2000 Szentendre, Fô tér 5.
Telefon/fax: 26-311-245
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595, fax: 311-1876
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Telefon/fax: 36-312-039
9021 Gyôr, Arany J. u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
Fókusz Könyváruházak:
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Telefon: 268-1103, fax: 267-9769
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8–10.
Telefon: 52-322-237, fax: 52-416-091
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46-348-496
7621 Pécs, Jókai u. 25.
Telefon: 72-312-835, fax: 72-314-988
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Telefon/fax: 62-420-624

Vásárlás az Interneten:
www.lang.hu/lira
Elektronikus könyvesbolt
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Könyvbogarászok
„A mûvészkönyveket mûvészek készítik, a könyvet a mûvészet hordozóanyagának tekintik, miként festô a vásznat.”
■ A Magyar Mûvészkönyvalkotók Társasága
1993-ban alakult. Négyévente választanak elnököt, 1997 óta ezt a tisztet Pataki Tibor tölti
be, aki a Képzômûvészeti Fôiskola festô szakán végzett.
Könyvhét: – Hogy lett belôled könyvtervezô, és
hogyan kerültél a Társaságba?
Pataki Tibor: – Mindig is szerettem a könyveket.
Elôször illusztrációkat készítettem, aztán sikerült
egész könyveket terveznem. Ennek folyamán fölmerültek olyan ötletek, amelyek nagyon széppé tették
volna a könyvet, de a kiadói gyakorlatból adódóan
nem lehetett megvalósítani ezeket. Csináltam egy-két
könyv-tárgyat, ami a mûvészkönyv kategóriába tartozik. Ez a társaság pedig éppen ezzel foglalkozik.
Emellett persze könyveket illusztrálok illetve tervezek, csakúgy, mint többen a társaságból.
Könyvhét: – Hol tanítanak egyébként könyvtervezést, hol lehet ezt elsajátítani?

P. T.: – Az Iparmûvészeti Fôiskolán van könyv
szak, ahol olyan grafikus mûvészeket képeznek, akiknek a fô tevékenysége a könyvvel való foglalkozás, az
illusztráció, a könyvtervezés maga, a tipográfia, a borítótervezés és a többi
Könyvhét: – Hány tagja van ma a Társaságnak?
P. T.: – Tizennyolcan alapították, ebben az évben
húsz tagot számlál a Társaság, amely nemcsak budapesti mûvészeket egyesít; az egész országra kiterjed a
mûködése. Van közöttünk festômûvész, szobrász, illusztrátor, van aki eredetileg textiles szakon végzett a
fôiskolán. Tehát olyan emberek, akik különbözô
irányból, különbözô anyagok ismeretében kezdtek el
a könyvekkel foglalkozni. Ebbôl következik, hogy
nemcsak a hagyományos papírt használják, annak is
az ipari vagy kézzel merített változatait, hanem más
anyagokat is felhasználnak könyvkészítésre. A dróthálótól kezdve a kartonokon, fóliákon át egész a rénszarvas szôréig!
Könyvhét: – Virtuális könyvet is csináltatok már?
P. T.: – A most megjelent katalógusban már szerepel Vasvári László Sándor, akinek a munkásságában
nagyon fontos a számítógépes munka. Most elôször
mutat be olyan könyveket, amik a valóságban nem léteznek, csak a számítógépes lemezen.
Könyvhét: – Mi a legfontosabb a Társaság mûködésében?
P. T.: – Az öt év alatt az volt a legfontosabb,
hogy ezt a mûfajt illetve a Társaság tagjait megismerjék az országban, és külföldön is. Nagyon sok
hazai kiállítást szerveztünk, elértük, hogy egyre
többször külföldön is megjelenjünk. Általában az a
gyakorlat, hogy mindenki csinálja a saját életmûvét, és ebbôl a megfelelô idôben rendelkezésre álló

könyvet egy közös, esetleg tematikus kiállításon bemutatja.
Könyvhét: – Mi a közös a hagyományos (akár mûvészi) könyv és a mûvészkönyv között, illetve miben
térnek el egymástól?
P. T.: – A könyv alapvetô jellemzôi minden mûvészkönyvön jól láthatók. A könyv, ahogy a mindennapokban találkozunk vele, becsukva egy titokzatos
tárgy, aminek a tartalmát megismerhetjük, ha kinyitjuk. A leglényegesebb kérdés az, hogy ez a belsô tartalom hogyan válik láthatóvá. A mûvészkönyv esetében egészen extrém esetekig elmenôen kitágulnak a
határok, a legtöbb esetben a kép dominál, vagy a
képszerû megjelenés, illetve a könyvbôl kiállítási tárgy
lesz. Nagyon érdekes a leporelló forma: a könyv lapozható marad, de kinyitva az egész tartalma szinte
táblaképként egyszerre láthatóvá válik. Nagyon érdekes megoldás, amikor az anyagot teszik vizsgálódás
tárgyává, a könyvek az anyag-élményt közvetítik mindenekelôtt. Van, aki átalakítja a könyvet, én magam is
készítettem-készítek transzformált könyvet.
Könyvhét: – Erre én láttam példát, de írd le,
kérlek!
P. T.: – Ez az jelenti, hogy a mûvész egy létezô
könyvet átalakít: a hagyományos téglalap alakot felbontja, megváltoztatja a formáját, kiemel belôle részeket, átlyukasztja, hozzáragaszt – plasztikus tárggyá
teszi. Ettôl a könyv funkciója megmarad, van gerince,
lapozható, terjedelme némileg emlékeztet a könyvre.
Az egyik fotón látható egy földgömb, ami a ráragasztott anyagokat tekintve könyv eredetû, nyomtatvány
eredetû, de ez már tényleg határeset. A mûvészkönyvek tehát könyvek, de nem a hagyományos értelemben vett könyvek.
Könyvhét: – Te, aki hagyományos könyveket is
tervezel, méghozzá nagyon szépeket, nézzük csak a
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Maecenas Kiadónál megjelent munkáidat, hogy ítéled meg, milyen tendenciák érvényesülnek szerinted
mostanság a könyvtervezésben?
P. T.: – Az a szomorú tapasztalatom, hogy sok
kiadónál az anyagi szempontok miatt amennyire
lehet háttérbe szorul az illusztárició, a könyvek
külsejével nem foglalkoznak erôteljesen. A másik
rossz tendencia az, hogy fôleg külföldi szerzôkkel
dolgoznak, egyszerûen átvesznek könyveket, és
magyar mutációt nyomtatnak. De valószínû,
hogy ez meg fog változni következô években. Mi
abban a reményben dolgozunk, hogy valami kevés hatást lehet gyakorolni a kiadókra a mûvészkönyvekkel, hogy ilyen különleges ötleteket is be
lehet vinni a gyakorlati könyvkiadásba. Hadd említsem meg a Balassi Kiadót, amelyik könyvesboltot mûködtetô kiadóként rendszeresen szervez kiállításokat, olyan könyvekbôl, amelyeket mûvészek készítenek. Ezek mûvészkönyv-kiállítások is.
Ez nagyon jó hozzáállás, nagyon jó tendencia, nagyon jó lenne, ha ezt mások is fölvállalnák. Az olvasók, a vevôk is szembesülhetnek azzal, hogy más
megoldások is létezhetnek, mint amit az általános
gyakorlat lehetôvé tesz.
Csokonai

A M A G V E T Ô K I A D Ó K Ö N Y V H E T I A J Á N L ATA
„Csak az ember olvas...”

verset
Zoltán Gábor:
Erények könyve
(1190 Ft)
Tizenhét novella tizenhét erényrôl.

Varró Dániel:
Bögre azúr
(990 Ft)
A magyar irodalom legvidámabb elsô
kötete.

prózát

drámát

Bodor Ádám:
Az érsek látogatása
(1190 Ft)
Csak a Sinistra körzethez hasonlítható a regény szenvedélyes és reménytelen világa

Kornis Mihály:
Drámák
(1980 Ft)
Hat színpadi mû, köztük a legújabbak: a Kádár-beszéd és a Kádárné balladája.

Dalos György:
Az istenkeresô
(1190 Ft)
Miért nem ad Isten tanácsot, belépjünk-e a KISZ-be?

antológiát
Körkép 1999
(1190 Ft, a Könyvhéten
850 Ft)

Krasznahorkai László:
Háború és háború
(1390 Ft)
A Sátántangó szerzôjének új regénye.

Szép versek 1999
(1190 Ft, a Könyvhéten
850 Ft)
Könyveink megrendelhetôk telefonon (302-2798),
megvásárolhatók a kiadóban
(1055 Budapest, Balassi Bálint utca 7.),
illetve a kiadó raktárában
(1134 Budapest, Váci út 19. – június 20-ig.
Telefon: 06-309-846-796).

Kedves Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magvetô Kiadó raktára
1999. június 20-tól új telephelyre költözik. Új címe:
Budapest XIII., Váci út 45. (Bejárat az Apály utca felôl.)
Telefonszáma a régi: 06-309-846-796.

A Pro Pannonia Kiadó
ünnepi könyvheti ajánlata
Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák – legendás irodalom. Áprily Lajos, Kassák
Lajos, Tamási Áron, Veres Péter, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Kolozsvári
Grandpierre Emil, Képes Géza, Csanádi Imre, Sarkadi Imre, Nemes Nagy
Ágnes, Nagy László, Kamondy László és Szabó István „legendái”. A/5, keménytáblás, 236 oldal, 1200 Ft
Fodor András: A somogyi diák. Napló 1945–1947 Az 1997-ben elhunyt Kossuth díjas költô naplóinak sorából mind ez idáig hiányzó kötet, az indulás,
az öntudatra ébredés éveirôl. B/5, keménytáblás, 320 oldal, 1600 Ft
Hetesi István: Mûvek, kapcsolódások. Tanulmányok a két legeurópaibb orosz
íróról: Puskinról és Turgenyevrôl. A/5, kartonált, 160 oldal, 900 Ft
Martyn Ferenc: Levelek Takáts Gyulának. Több évtizedes barátság és alkotó
együttmûködés 192 levéldokumentuma (Tüskés Tibor jegyzeteivel)
A/5, keménytáblás, 176 oldal, 990 Ft
Tám László: Keresztek, szentek, kálváriák, temetôk. A magyarországi németek
szakrális emlékei. A szerzô 150 fotója, Tüskés Tibor szövegével, nagyalakú
(A/4), keménytáblás, kétnyelvû (magyar és német), színes album, 2500 Ft
Tüskés Tibor: Kodolányi János. A szerzô negyedszázada megjelent monográfiája – mintegy hetven illusztrációval – bôvített, második kiadása. Megj. Kodolányi születésének 100. évfordulójára. A/5, keménytáblás, 290 oldal, 1200 Ft

Könyveinket megtalálja az ünnepi könyvheti standokon,
vagy megrendelheti:
7601 Pécs, Pf. 270, tel./fax: 72/213-379
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ÍRÓFAGGATÓ
„– Egy árva sorát sem olvastam! – kiáltott fel idegesen a látogató.
– Akkor honnét tudja, hogy nem tetszik, amit írtam?
– Ugyan, hát nem elég az, amit a többiektôl olvastam? – legyintett a jövevény. –
Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsületszavára. Mondja meg maga: jók a versei?”
(Bulgakov: A Mester és Margarita)

Nádra Valéria

m e g k é r d e z t e

– Ha nem Ön volna Lázár Ervin, olvasná-e Lázár Ervin mûveit?
– Csakis Lázár Ervint olvasnék.
Mekkora író! – ordítanám és vennék neki egy csöndben tündöklô
lakást Budán, egy elegáns cipôt,
minden évben küldenék neki két
akó szekszárdi bort... és egyáltalán
tejben-vajban füröszteném.
– Ha bármelyik hôsének nevét kimondom, akár gyerekek, akár felnôttek között, pontosan tudják, hogy kicsoda Mikkamakka vagy Bab Berci,
Macskavati vagy Berzsián és Dideki. Tudják, hogy hol a Négyszögletû
Kerek Erdô meg a Macska Köztársaság. A felsorolt nevek és színterek
mind mesékben szerepelnek. Lázár
Ervin eleve úgy tervezte írói pályáját,
hogy visszatér a próza legôsibb válfajához, a meséhez – vagy véletlenül
alakult így?
– Hogy mindenki ismeri, ez azért
a költôinél is nagyobb túlzás. Ha
tudnék verset írni, dehogy írnék
prózát. Mesével azért próbálkoz-

tam, mert közelebb áll a költészethez.
– Nem ír drámát, cikket, kritikát,
nem fordít, sose próbálkozott versekkel, vagyis: vérbeli prózaíró. De
nincs-e néha nosztalgiája más mûfajok iránt?
– Mint az elôbbiekbôl kitûnik, a
prózaírás nem erény, hanem a fogyatékosságok beismerése. Azért
egyszer írtam egy verset A magyar
állatvilág szótárában talált darázsnevekbôl. Így kezdôdik:

Volt az ôsidôkben egy kabarétréfa, ha jól emlékszem, Latabár Kálmánnal. Polos – mondta. Mi az a „polos”? Majd még
becézem is! – mondta Latabár
undorral.
Igen a „-ka” a magyar fül számára kicsinyítô – azaz becézôképzô, pedig a szót már így
vettük át a szlovák nyelvbôl.
Ott „ploska”, ebbôl lett a magyar poloska. Hasonlatosan a
kalitkához. Valamelyik szláv
nyelvbôl vettük át, oroszul például „kljétka”. Így kell ejteni.
Leírni nem tudom, nincs a
gépben cirill betû. És becézôkicsinyítô képzô nyelvünkben
az „-i” is. Pál – Pali. Gábor –
Gabi. Éva – Évi stb.
A dolog a TV paprikával kezdôdött. Ezt írta rá a zöldséges a
ládába szúrt fekete táblácskára
fehér krétával, és az árát. Én meg
voltam gyôzôdve, hogy ez televízió paprika, tévénézés közben
ajánlatos enni hideg vacsora alkalmával a vajas kenyérhez, föl-

Lázár Ervint

– A fehér tigris címû regényét egyszer
alkalmi és balul sikerült kísérletnek
nevezte. Ehhez képest ez az 1971-ben
írt mû 1990-ben is, meg a közelmúltban is újra megjelent, és olvasói mindig úgy érezték, arról szól, ami éppen

most van a világban. Nem gondolkodtatja el ez, hogy talán mégis tovább kellene kísérleteznie a regényírással?
– Kísérleteztem azóta is. – A regény kezét dörzsöli és vigyorog.
– Legalább egy évtizede készült arra,
hogy megörökíti „élete jelentôsebbik
felét”, (ezt Ön mondta így), az alsórácegrespusztai gyermekkor éveit.
Hogy a téma mennyire mélyen foglalkoztatja, az is jelzi, hogy legelsô novelláskönyvében, az 1966-os Csonkacsütörtökben is fel-felbukkan egy
Egerespuszta nevû hely, valamint
Csordakút és Genia-major s egy kisfiú, aki innen jár a távoli iskolába.
Az utóbbi években aztán, novellafüzérként, Csillagmajor, A szökés, valamint a Kisangyal címû köteteibôl
mi is megtudtuk, milyen volt és mitôl
volt varázslatosan meseszerû ez a világ. Jól hiszem, hogy talán az úgynevezett “fô mûvét” tette le az asztalra?
– Még hogy fô mû! A fô mû itt
van a fejemben. Mindig az a fô

mû, amit az ember még nem írt
meg. Gyerekkoromban elképzeltem egy csodálatos tárgyat, amelyet egy acélgömb belsejében a
föld mélyébe rejtettek. Sohasem
fogja látni senki. Maga szerint létezik ez a tárgy, vagy nincs?
– Természetesen létezik. Felesége Vathy Zsuzsa is író, sôt, ô is prózaíró.
Vannak gyermekeik, van háztartásuk, másfelôl pedig mindkettejük
munkája nagy nyugalmat, erôs koncentrációt igényel. Hogy tudják megoldani (úgy értem: technikailag),
hogy egyikük munkája se rendelôdjék
alá a másikénak?
– Nehezen.
– Mit olvashatunk legközelebb
Öntôl: életmû-sorozatában egy
régi írás jelenik meg újra, vagy
mostanában készült mûre számíthatunk?

vágotthoz, és elégedetten konstaláltam, hogy lám, a technika
betör a zöldséges szakmába is:
haladunk a korral. De nem. Kiderült, hogy a TV az Tölteni
Való paprika, ami azért már
szemtelenség. Hogy minden,
ami nem hegyes, kunkori és mé-

beletörôdtem. „Paradicsom” az
csakugyan túl hosszú, ki se fér,
meg aztán a kofa nem föltétlenül írásmûvész.
... Jó, legyen pari. Csakhogy a
folyamat itt nem állt meg. Mert
uborka helyett jött az ubi. Ez
nem a latin „ahol” akart lenni,

magyar helyesírás rövidítési szabályai szerint, hogy „petr.” Igen,
így. Ponttal a végén. De nem.
Elöntött bennünket valami
gejl szirup, s nem maradt meg a
piacon. Mert a becézési divat
nôtt és mint a méz: ragadt. Jött
a „köszi”, és testvére, a „szióka!”. Ma már minden második
nô és minden hetedik férfi úgy
köszön el a telefonban: szióka!
Az, hogy a szervusztok analógiájára a szevasz, szia, sôt a csaó is
kapott többes számot: szevasztok, sziasztok, csaósztok: nyelvi
lelemény. De a szióka ragacsos,
undorító szirup! Mint az „édi”.
„Te, láttad a Deutsch Tamás
fülbevalóját? Ugye, milyen
édi?” Tájékoztatásul: az illetô,
akitôl hallottam, nem nô, nem
homokos, nem szocialista, nem
is humorista.
A csúcs, ami tegnap esett meg
velem. Vettem valamit, talán almát, és fizettem. Mit mondott
az eladó? El méltóztatott találni:
„Köszi szépi!” – ezt mondta.

Állas alomba árva aszat, idehallik
a bolhabronz,
Az atkabarka butabuvár cserecsigával dobrokol... és így tovább.
Nagy vers.

Kertész Ákos

Koviubi és társai
– avagy a piaci polgár nyelvújítása
hanem uborka. És jött, magától
értetôdôen a koviubi. Kovászos
uborka. A jonatán alma helyett a
jonci alma. Padlizsán helyett
padli, petrezselyem helyett petri.
Nem ama bizonyos költô, hanem a petrezselyem. Gyanakodni kezdtem, hogy ez nem
egyszerûen rövidítés, mert akkor
a petrezselyem helyett, ami kétségtelenül hosszú, azt írnák ki a

regzöld, egyúttal méregerôs, az
tölteni való lenne, ez álnok kereskedelmi fogás.
De aztán azt olvastam: „pari” a
paradicsomok fölött. Gondoltam, azért kicsinyítik, mert
olyan kicsi. De nem. A sárgadinnye nagyságú rohadt paradicsom fölé is az a tábla került,
hogy „pari”. Ezt már utáltam,
bántotta a nyelvérzékemet, de
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– Legközelebb? Egy remekmûvû
interjút láthat a kedves olvasó.
A kérdéseket a kedves Nádra Valéria tette fel.

Az Európa Könyvkiadó könyvheti ajánlata

Jorge Luis Borges:
Az örökkévalóság története
Esszék
Borges vál. mûvei sor. II. kötet
Ára: 1500 Ft

Philip Roth:
Amerikai pasztorál
Ára: 1900 Ft

Umberto Eco:
Kant és a kacsacsôrû emlôs
Ára: 2500 Ft

José Saramago:
Minden egyes név
Ára: 1200 Ft

John Updike:
Bech bolyong
Ára: 1600 Ft

John Lukacs:
Évek...
Ára: 1800 Ft

Jorge Luis Borges:
A tükör és maszk
Elbeszélések II.
Borges válogatott mûvei sorozat III.
Ára: 1500 Ft

David Hughes:
Gerry és egyéb állatfajták
Gerald Durrell arcképe
Ára: 980 Ft

Edvard Radzinszkij:
Volt egyszer egy gáláns évszázad
Ára: 1400 Ft

Antonio Tabucchi:
Állítja Pereira
Ára: 980 Ft

Dominique Fernandez:
Becsületbíróság
Ára: 2200 Ft

Luis Sepúlveda:
Az öreg, aki szerelmes regényeket
olvasott
Ára: 950 Ft.

A
AZ

DEDIKÁLÁSOK
VÖRÖSMARTY TÉREN
EURÓPA KÖNYVKIADÓ
SÁTRÁNÁL:

június 5. szombat 11 óra:
Szabó Magda (Az ajtó, A csekei monológ)
14 óra: John Lukacs (Évek...)
15 óra: Edvard Radzinszkij
június 6. vasárnap 14 óra:
Görgey Gábor (Adria szirénje)
15 óra: John Lukacs (Évek...)
16 óra: Edvard Radzinszkij
(Volt egyszer egy gáláns évszázad)

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk az Ünnepi Könyvhét ideje alatt a Vörösmarty téren az Európa Könyvkiadó sátránál.
Minden 3000 Ft feletti vásárlás után ajándékkönyv választható.
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Olvasószemüveg
Miért óvakodjunk milyen értelmiségiektôl?
Ami alább következik, macskakörmök nélkül is megannyi idézet.
Kéretik nem az én véleményemnek hinni. Tehát: Rousseau álnok
élôsködô volt, önreklámozó elmebeteg, mûvei koholmányok, tôle
magától felfordul az ember gyomra. Shelley-bôl hiányzott a képzelôerô, letaposta az útjában állókat,
álszent volt és gyalázkodó, csalt a
szerelemben és csalt az anyagiak
terén. Marx nem értette a kapitalizmust, utált mosdani, ivott, bányászokról írt, de bányában soha
nem járt, mûvei történelmileg értéktelen elegyei hazudozásnak és
mocskolódásnak. Noha elburzsujosodott, adóját nem fizette meg.
Egyetlen erénye a humorérzék
volt, ebben viszont Hitlerre hasonlít. Ibsen ivott, hazudozott, rendjelekért pedálozott, pénztárcáján kívül semmi se állt közel a szívéhez,
kutyák láttán vénasszonyként jajgatott. Tolsztoj egyáltalán nem értett a történelemhez. A való világgal nem volt kapcsolata, a patriotizmussal szembefordult s egyáltalán, félelmetesen arcátlanul élt.
Hemingway, mint Akiért a harang
szól címû regénye is mutatja, tudatosan részt vállalt hazugságokban.
Rosszindulatú, mások sikereire féltékeny, kétbalkezes sznob volt,
iszákos és mocskos, becsület, hûség és igazság dolgában mindig is
gyönge. Brecht közönséges irodalmi tolvaj, egyetlen sikerét a vele
rokon lelkû Kurt Weill, zsidó származású zeneszerzônek köszönhette, mániákus önajnározó volt,

Az a „gyerekkönyv”, amelyhez Janikovszky Éva ír „fülszöveget”, garantáltan a jobbak, a jók, (ez ideig
biztosan) a legjobbak közé tartozik. (Figyelem, a fokozás szórendje
nem felel meg a nyelvtani szabálynak, de ez éppenséggel nem véletlen!). Petôcz András a mai harmincas költônemzedék egyik leg(el)ismertebb, legsikeresebb és persze
sokoldalú képviselôje. Gyerekkönyvet is publikált már, csakúgy,
mint prózát, errôl sem szabad
megfeledkezni. De most a Foci térrôl, Csutorás Gergelyrôl és Micimackóról meg a barátairól van szó
– méghozzá együtt, a gyerekkort,
a kamaszkort együtt idézô, szép kivitelû kötetben.
A Tóth István rajzaival illusztrált kiadvány elsô harmada egy

kultuszt csinált az önérdekû szervilizmusból. Anyagiasság, hazudozás, gyûlölködés jellemezete egész
életében. Sartre nem ismerte a parlamentáris demokráciát, elôadásai
verbális hasmenések voltak, érvei
dagályos semmitmondások, részeges, kábítós szexmániákus volt, a
kambodzsai tömeggyilkosok az ô
ideológiai gyermekei. Hasonlók
mondhatók el Edmund Wilsonról, Lillian Hellmannról, Victor
Gollanczról, Dashiel Hammettrôl,
Kenneth Tynanrôl, Fassbinderrôl
és Noam Chomskyról.
Mindezt pedig egy „neves konzervatív brit történész és újságíró”
1988-ban írt, s nálunk idén kiadott
„Értelmiségiek” címû könyvében
olvastam. Sôt, mindennek a többszörösét. Hogy neves: elhiszem,
ott a neve a borítón. Paul Johnsonnak hívják. Hogy konzervatív –
csak a fülszöveg közli. Hogy zsurnaliszta – elárulja a tartalom.
Egyetlen dolog nem igazolódik sehol, semmiben: a szerzô történész
volta. Mûve állítólag azért íródott,
hogy megóvjon bennünket, naiv
olvasókat a vezetô értelmiségiektôl, akik bármit csinálnak, azzal
félrevezetnek minket. Félreértés ne
essék, Paul Johnsonnak szíve-joga
olyan vehemensen gyûlölködni,
ahogyan csak tôle (vagy ízlésétôl)
kitelik. Amit a kipécézett írók, filozófusok, könyvkiadók és filmrendezôk privát életérôl mond, abból
is nyilván sokminden igaz, még ha
ki is ragadtatik a konkrét összefüggésekbôl. Eszem ágában sincs ál-

szent módon valamiféle ájult hódolatot számonkérni a nagy alkotók iránt. Sôt, még csak azt se
mondom, hogy tessék talán az
életmûvekkel foglalkozni, azokra
alkalmazni az éles kritikát, ne létrehozóikra. Bajom azzal van – de azzal aztán nagyon! –, hogy Johnson
cinkelt kártyákkal játszik.
Úgy tesz, mintha általában az értelmiségiektôl óvna, s nemcsak
azok egy bizonyos fajtájától. El
nem árulná a világért sem, hogy
neki tökmindegy, a felvilágosodásért harcolt valaki, vagy a spanyol
polgárháborúban vett részt, netán
az Amerika-ellenes Tevékenységet
Vizsgáló Bizottság szûrôjén akadt
fenn, avagy az amerikaiak vietnami beavatkozása ellen tiltakozott. Aki még elfér a baloldaliság,
mint legkisebb közös többszörös
védernyôje alatt, az szerzônk számára nem ember, nem tudós, nem
író, nem mûvész, hanem mocsadék, az emberiség kiseprûzendô
szemete. Vajon véletlen-e, hogy
konzervatív alkotók, akikrôl pedig
legalább ennyi kopromittáló pletykát lehetne összehordani, nem
akadnak Johnson kipécézettjei között? A szerzô történészi mivoltában is épp azért nem hiszek, mert
az általa felhasznált memoárokat
és levelezéseket soha nem veti alá
forráskritikának, eszébe sem jut
megkérdezni, vajon az adatközlô
nem volt-e elfogult, nem fûzôdik-e
például politikai érdeke ahhoz,
hogy befeketítse, mint embert, aki
a ellenkezô oldalon áll. Johnson

Petôcz András:

Mesék a Foci tér 5.-bôl
kiskamasz monológja: szabadversek füzére, amelyben szerelemrôl, barátság(ok)ról, tanárokról és tanerôkrôl, röviden: az
„idôrôl”, mint mondottam volt
– persze egy bizonyos idôrôl,
életkorunkról, azaz az életünkrôl
van szó. (Arról, aminket „elvenni senki nem tudja, legfeljebb mi magunk leszünk, akik
majd kidobjuk magunkból egy
szomorú napon, és a talán a legnagyobb úr, aki elveheti, és el is
veszi tôlünk: az Idô –”)

Arra is különösen alkalmasak
ezek a költemények, hogy
belôlük-általuk megtanulják a
gyerekek, a magyar vershagyománynak számos, külön s különbféle forrása van. De máris
jön a váltás, a középsô rész éppen a tradicionális gyermekvers
példáit sorakoztatja, persze
sok-sok eredeti ötlettel „megspékelve”.
A kis herceg, a Micimackó...,
vagy éppen Lázár Ervin meséi –
vajon tényleg „csak” gyerekek-
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mindent, ami egy baloldalira
nézve dehonesztáló (vagy az ô szemében az), készpénznek vesz,
tényként kezel. Baloldali embernek nem lehet motivációja, róla
nem tételezhetô fel jóhiszemûség,
nincsenek árnyalatok, maga a baloldaliság: eredendô bûn. Aki ehhez az oldalhoz tartozott valaha is,
az hazug, törtetô, erôszakos, önzô,
álszent, csaló, szellemileg nulla, a
nôket gyötri, iszik, mosdatlan, s
ami végképp megbocsáthatatlan:
nem fizet adót! Ebbôl következik
(s ez Johnson könyvének rejtett
üzenete), hogy mindaz, amit az
ilyen hitvány alakok tagadnak vagy
felforgatnának, szép és nemes,
konzerválásra érdemes. Vallaná be
legalább, hogy egyfajta örök jobboldaliság nevében beszél – szövege
kesztyû volna egy lovagi tornán.
De hát erre hiába várunk. Ô maga
idézi, mit mondott Orwell Ezra
Poundról: „Még egy költôtôl is
joggal várható el a normális tisztesség”. Ha Johnsonnal szegeznék
szembe ezt az elvárást, alighanem
azzal térne ki, hogy az jogosulatlan, elvégre ô nem költô...
Paul Johnson: Értelmiségiek
Európa Könyvkiadó, Bp., 1999
617 oldal, 2500 Ft

nek szólnak, A Pál utcai fiúkat,
az Egri csillagokat, a „kästnereket” nem lehet (felnôtt fejjel)
újra és újra olvasni? Dehogynem. Petôcz András értelmezi,
a saját világába emeli és ilymódon továbbírja Milne tüneményes mesevilágát (közvetíti és
tovább viszi filozofikus gondolatait). Ebbôl – van rá példa –
sokan próbálnak (interpretátorként, tudósként) megélni.
Petôcz András pedig költészetet „csinált”, „teremtett”. Biztos vagyok benne, hogy többre
jut(ott) – azazhogy többre jutunk – általa.
Seneca Kiadó, 1999,
80 old. 1950 Ft
Cs.A.

RIGHTS/TRANSLATION PROJECT
MANAGER WANTED

A Holnap Kiadó könyvajánlata:
Vas István Mûvei
Mûfordítások 1.
Charles és Mary Lamb:
Shakespeare mesék
284 oldal
2500 Ft
A kiadó gondozásában meginduló Vas
István-életmûsorozatban az ifjúságnak
készült, mégis „felnôtt-könyvként” múlhatatlan sikerû Shakespeare-átdolgozások gyûjteménye, Szántó Piroska színes
és fekete-fehér illusztrációval.
Kányádi Sándor: Talpas történetek
128 oldal
880 Ft
Az erdélyi mester újabb nagyszerû gyerekkönyvében egy mackóregény és A kíváncsi
hold címû verses mese olvasható, Heinzelmann Emma illusztrációival.

A kitûnô költô új könyve versek, illusztrációk és egy remek kísérô esszé izgalmas
ötvözetét nyújtja.
Balázs Attila: Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból
236 oldal
1600 Ft
Az újvidéki Balázs Attila mûvét másfél
évtizede emlegetik az új magyar regények legjobbjai között, ám eddig kevesen ismerhették, itthon most jelenik
meg elôször.

Center for Publishing Development of the Open Society Institute-Budapest (CPD) provides support for the publishing activities of the Soros foundations network and organizes several
publishing projects of its own. It supports the publication of
book and electronic products which promote the values of open
society and aims to foster the development of a strong, diverse
and independent publishing industry as a vital institution of civil society.
CPD is looking for a full time Rights/Translation Projects Manager which would be located in Budapest, Hungary.
Responsibilities:
* Management of Translation Projects in over 20 countries
of Eastern and Central Europe, and the former Soviet
Union
* Grants and projects budget administration
* Negotiating with Western publishers, rights acquisition,
consulting on copyright
* Designing and piloting new translation projects
* Everyday cooperation with publishing staff of the Soros
network foundations, training the new publishing staff
* The Manager reports to the Executive Director of CPD
Qualifications:
* At least 3 years, professional experience in publishing
* Experience in rights negotiations and contracts
* Familiarity with basic financial procedures
* Excellent abilities in written and oral English required:
knowledge of Russian considered an advantage
* Strong managerial skills to coordinate multiple tasks and
work effectively in a multicultural environment
* Familiarity with Eastern Europe and Central Asia
* Computer abilities: MS Windows 95, MS Access, Ms Excel,
Internet
Applications and Cvs in English should be sent to
Jerzy Celichowki
<celichow@osi.hu>,phone(36 1) 327 3014,
fax (36 1) 327 3042, address:
Center for Publishing Development
Open Society Institute
1525 Budapest 114. sz. posta
PO Box 10/22, Hungary

Géczi János:
Ezer veszprémi naplemente
230 oldal
1200 Ft

1111 Budapest, Zenta u. 5.
Telefon és fax: 466-6928

A Múlt és Jövô Kiadó új könyvei:
Pap Károly életmûsorozatának 4. és 5. kötete:
Novellák I–II.
518 + 520 oldal, 3000 Ft

Haraszti György:
Két világ határán
(Magyar zsidó történelem sorozat)
334 oldal, 1600 Ft

Kôbányai János:
Hagyományszakadás után (Esszék)
300 oldal, 1450 Ft

Kroó András:
A Craskshow-hagyaték (Regény)
448 oldal, 1780 Ft

Lorand Gaspar:
Az anyag negyedik halmazállapota
(Válogatott versek)
200 oldal, 860 Ft

Röhrig Géza:
A Rebbe tollatépett papagája
(120 képzelt haszid történet)
224 oldal, 1300 Ft

Megrendelhetô:
1024 Budapest, Keleti Károly u. 27. Tel./fax: 316-7019
e-mail: mandj@mail.c3.hu
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„Mint hangya a kô alól”
Beszélgetés Jacobus Troll rejtélyes históriájáról, azazhogy Száraz Miklós György Az Ezüst Macska regényérôl
Könyvhét: – Pikareszk várostörténet,
mondom én. Ez persze nem mûfaji besorolás, hanem az én megközelítésem, az
immáron második kiadásban megjelent
regényedet illetôen. De lehetett volna –
úgymond – igazi történelmi regény, és
ezzel bizonyos családi hagyományt követtél volna.
Száraz Miklós György: – Nyilván az
apám nemzetiségi (zsidó, román, német
történeti) kérdésekkel foglalkozó tanulmányaira, esszéire, illetve drámáira célzol. Egészen biztos, hogy ezek hatással
voltak rám. Már négy-ötéves koromban
eldöntöttem, hogy régész leszek, de végül is csak egy évet végeztem ezen a szakon, tudniillik történelem – levéltár szakos diplomát szereztem.
Könyvhét: – Noha egyetértünk abban,
hogy ez végsôsoron nem történelmi regény, gondolom, elég forrásmunkát elolvastál hozzá. De sejtem, másfajta élmények inspiráltak ennek a regénynek
a megírására.
Sz. M. Gy.: – A történelmi érdeklôdésemet apám munkái nyilván megerôsítették, de az írásaim, ez a regényem is kamaszkori – erdélyi és felvidéki – utazásokból táplálkoznak. Mentünk autóstoppal, utaztunk vonattal, tehervonattal, még tutajjal is! Igy szászokkal, románokkal, szlovákokkal, ezzel amazzal kerültünk barátságba – összeütközésbe
szinte soha! Tehát azt kell mondjam, a
történelmi érdeklôdés adott volt, és az

utazási élmények is mind efelé vittek.
Közben filmes is szerettem volna lenni,
de akkor is valami történelmi téma felé
kanyarodtam volna.
Könyvhét: – Az mostanra már kiderült, hogy a mûvedben meg nem nevezett felvidéki város, történeteid fôszereplôje Selmecbánya. Miért éppen ô?
Sz. M. Gy.: – Korpona után Besztercebánya irányában egy mellékútra kanyarodva egy varázslatos patakvölgyben, gyönyörû erdôk között egyszer
csak megpillantod Selmecbányát. A
belsô városban leromlott, düledezô,
omladékos négy-öt-hatszáz éves házak. Nem egy felkapott hely, de hátborzongatóan szép: Petôfitôl Mikszáthon át Krúdyig annyian leírták. A
város szélén persze lakótelepek. Tulajdonképpen Selmecbe már elôzetesen
(„szövegben”) beleszerettem. Aztán
jött a valóság. A zegzugos Selmec akkora, mint Szentendre, és olyan szép,
vagy mint Sopron, Kôszeg. És ez a város – azt érzed – a tiéd. De ide egyébként németek, hollandok, franciák,
brazilok is járnak, mert számon tartják
a világ egyik legszebb, itteni ásványgyûjteményét.
Könyvhét: – Rátaláltál Selmecre, és rátaláltál Jacobus Trollra. De ki ez a figura, akirôl végtére semmi sem derül ki
– hál'istennek – a regényedben. Mert ez
csak a keretjáték. Jéték. Fikció.
Sz. M. Gy.: – A regény narrátora talán

többet tudna Trollról mondani, mint
én. Tôlem függetlenül: mint legtöbbünk ördögi is, meg angyali is , fehér
is, meg fekete is, gyilkos is, meg életmentô is.
Könyvhét: – Fantasztikus figurákat
keltesz életre ebben a regényben. Kikrôl
mintáztad ôket?
Sz. M. Gy.: – Benne van például a
nagynéném majd nyolcvan éves férje,
aztán egy selmecbányai asztalosmester.
Persze a valóság mindig elkezdi manipulálni az írót, egy öreg asztalos története átalakul valami mássá. De van
olyan szereplôje a regénynek, akit soha

nem ismertem, talán csak egyszer láttam
egy erdélyi út során.
Könyvhét.: – Hány évedbe került ennek a könyvnek a megírása?
Sz. M. Gy.: – ‘88-ban írtam meg ennek
a könyvnek az elsô történetét, Haramia
Gáspár bolondos históriája címmel jelent
meg ‘91-ben az Új Írásban. Aztán jöttek a
visszatérô figurák, ugyanabban a városban. Négy-öt írás már megvolt, onnan
kezdve viszont már nagyon ki kellett találni a szerkezetet, hogy ebbôl regény legyen.
Könyvhét: – Bizonyos allúziók tagadhatatlanul fölismerhetôk a regényedben. Ne mondjuk ki a neveket, talán
csak egyet! Hogy kerül a borítóra Vásáry Magda, azaz Magda Vásáryová gyerekkori képe?
Sz. M. Gy.: – Mert Hrabalt is imádom,
Menzelt is imádom és persze Magda Vásáryovát is, és ô selmecbányai. És a borítón mellette kis királyfiként látható fiú,
aki felnôttként késôbb egyszer tolmácsolt nekem, és aztán jó barátságba keveredtem vele, ô egy általános iskolába, egy
színkörbe járt Vásáry Magdával. És a Sörgyári capriccióból is ismert Magda Vásáryová nagyapja még a hírös városban,
Kecskeméten volt igazi magyar, református mészárosmester. Ezek már olyan játékok, amelyekrôl azt gondolom, száz olvasóból jó ha három foglalkozik vele.
Csokonai Attila

„Az ember a hatásáért csinál könyvet.”
Beszélgetés Gellériné Lázár Mártával,a Napvilág Kiadó igazgatójával
– Amikor tavaly tavasszal, ugyancsak a Könyvfesztivál táján beszélgettünk, igen hangsúlyosan szólt a
minôségi könyvkiadásról. Szeretném,ha visszatérnénk ehhez a témához, hiszen ön már az elôzô munkahelyén is jelentôs tapasztalatokat
szerzett ezen a téren és a Napvilág
„fôcsapásiránya” szintén a minôségi könyvkiadás.
– Valóban van mit mondanom
errôl. 1984-tôl 1996-ig az Akadémiai Kiadó fôszerkesztôjeként megéltem a könyvkiadás liberalizálódásának a csúcspontját, ami körülbelül
’95-ig tartott, amikor minden elképzelést meghazudtoló példányszámban lehetett könyveket kihozni. A szellemi nyitás hihetetlen érdeklôdést keltett az emberekben, és
mindez viszonylag nyugodt körülmények között ment végbe. A gazdasági rendszerváltás elôtt még
nem szaladtak meg az árak annyira,
mint késôbb. Volt érdeklôdés elsôsorban ismeretlen témák, tiltott
szerzôk vagy betiltott mûvek iránt.
Érdemes volt könyvet kiadni. Ma
nem ennyire lelkesítô a helyzet.
Ennek millió oka van. A privatizáció a nyomdaiparban, a könyvkereskedelemben, a kiadóknál ko-

moly pluszterheket rótt a gazdálkodó szervezetekre, de a szerzôkre
is. Sokkal nehezebben élnek a
könyvet író emberek, sokkal több
teher nehezedik rájuk, a család eltartásától a közteherviselés jelenlegi állapotáig. Ennek, csúcsa, hogy a kiadókat megterhelik a kifizetett szerzôi jogdíjak utáni további 11 százalékos járulékkal.
Tehát a könyvkiadás minden
eleme hihetetlen mértékben megdrágult. Ennek ellenére rengeteg a
kiadó. Ha jól tudom, körülbelül
nyolcszázan vannak, akik könyvkiadással is foglalkoznak. Például a
tudományos intézmények dolgozói nem tudnak kiadóhoz jutni,
ezért hihetetlenül megnövekedett
az intézményi könyvkiadás mértéke, nem egy esetben önálló gazdasági vállalkozásként. Így jött létre
a Napvilág Kiadó is.
– Az intézményi könyvkiadás tehát
a minôség szinonimája?
– Tartalmát tekintve mindenképpen. Az aktuálisan folyó kutatás
végeredményét kell, hogy jelentse.
Persze minden könyv megkívánja a
maga tálalási formáját. A tartalom
és a forma harmóniája jellemzi a
minôségi könyvkiadást.

Visszatérve a Napvilágra, megmondom ôszintén, hihetetlen nagy
megtiszteltetés azt a funkciót betölteni, melyet a politológia, a szociológia, a legújabbkori történettudomány bizonyos elhanyagolt ágazataiban fellelhetô mûvek kiadása jelent, abban a reményben, hogy érdeklôdést kelt majd és ebbôl
hosszú távú haszon származik.
Legkedvesebb élményem volt, amikor egy szerzô azt mondta nekem
lelkesen: „de hiszen az ember a hatásáért csinál könyvet”.
– A „novemberi sajnálatos események” mennyire érintették a kiadót?
A költségvetésre gondolok.
– Ez a sajnálatos esemény érzékenyen érint mindenkit. A kiadó a
Politikatörténeti Alapítvány tulajdona. Az alapítvány jelentôs mértékben pártol kutatásokat és azok
publikálását. Ugyanakkor a saját kiadójának a megrendelôje is, ami
úgy mûködik, hogy veszteségpótló
támogatást kap a kiadó, egy reális
haszonelv alapján.
– Kit sújtott a legjobban az új költségvetés? Az alapítványt vagy az
intézetet?
– Az alapítványt, amelynek van
egy intézete, annak van levéltára,
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könyvtára, kutatógárdája. Azután
van a Napvilág Kiadó. Az intézet
kht., a kiadó kft. formájában mûködik.
– Az új felállásban mekkora mozgástere maradt a kiadónak?
– Nagyobb, mint az intézetnek,
amely nem tudja eltartani saját magát. A kiadónak ott áll rendelkezésére a világ társadalomtudománya
és irodalma, hogy esetleg ügyesen
lavírozva segítsen magán.
– Tehát tojástánc?
– Nem az. Arról van szó, hogy a
kiadó esetleg tud más forrásokat is
mozgósítani. Készülnek könyvek
különbözô pályázati rendszerekben
vagy saját vállalkozásban. Új könyvekkel jelentünk meg a Könyvfesztiválon, ott leszünk a Könyvhét hivatalos listáján, és Frankfurtból sem
fogunk hiányozni. Más megrendelôk után is kell nézni ahhoz, hogy
változatlanul megjelenhessenek
szélesebb körben is forgatható és
minôségi könyvek. Ehhez némi
életerô kell, hogy ez egy kis likviditással is mûködjön. Másrészrôl önmérsékletre van szükség. Mértékeletesség – változatlanul ez a továbbélés kulcsszava.
Aczél János

AZ AKADÉMIAI KIADÓ ÚJDONSÁGAI
Aczél Géza:
Kassák Lajos
(Irodalomtörténeti könyvtár 42.)
Kassák Lajos számos mûfajban alkotott maradandót: író és költô, teoretikus és kritikus, szerkesztô
és mozgalmi vezér, festô és tipográfus. Folyóiratai
modern mûvészetünknek az európai kultúrával
egyenrangút teremtô fórumai. Mûhelyei indítottak
el számos tehetséget, nemegyszer világhírûvé lett
alkotókat. A gazdag szakirodalom szintézisével és
egyéni kutatásokkal e könyv elôször kísérli meg a
több mint hat évtizedes pálya megrajzolását.
430 oldal
Ára: 1400 Ft

Csokonai Vitéz Mihály összes mûvei
Levelezés
A kötet Csokonai Vitéz Mihály levelezését adja
közre kritikai szövegkiadásban. Az életrajzi, irodalmi és mûvelôdéstörténeti forrásként szolgáló
levelek egy része mûalkotás mértékével is elnyerheti az olvasók tetszését.
999 oldal
Ára: 1998 Ft
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetérôl (1918–1919)
Szerkesztette Ádám Magda és Ormos Mária
A könyv a Kárpát-medence, benne Magyarország
napjainkig meghatároó történetéhez nyújt forrásanyagot.
A kötetben helyet kaptak a belgrádi katonai konvencióval kapcsolatos jegyzôkönyvek, feljegyzések, táviratok, melyek a demarkációs vonalak
megállapítására, majd módosítására vonatoznak,
továbbá a térségben tartózkodó hadseregtábornokok jelentései, illetve Párizs válaszai, az újonnan
alakult gyôztes államok vezetôinek levelei, feljegyzései területi követeléseikrôl. Bekerültek továbbá az önkényes területfoglalásról szóló beszámolók, s a szövetséges hatalmak ezzel kapcsolatos
állásfoglalásai, a magyar fél jegyzékei, levélváltása
a politikai, diplomáciai, katonai akciókról, valamint a francia Legfelsôbb Tanács Magyarországra
vonatkozó jegyzôkönyvei.
400 oldal
Ára: 2800 Ft

Magay Tamás: Angol és amerikai kifejezések szótára
Megjelenik: 1999. június
A régi nagyszótári formátumban, 800 oldalon megjelenô mû 12
ezer, az angol nyelvre oly jellemzô, idiomatikus szókapcsolatot tárgyal minden eddiginél nagyobb mélységben. Újdonság továbbá,
hogy a vastag betûs kifejezések szövegkörnyezetben is bemutatásra
kerülnek. Több mint 14 ezer dôlt betûs, élô angol szövegbôl vett
példamondat szerepel a szótárban. A kötet végén található magyar
mutató nagymértékben megkönnyíti a szótár kétirányú használatát.

M E G R E N D E L Ô
MEGRENDELÔ NEVE:............................................................
CÍME:...................................................................................
TELEFONSZÁMA:...................................................................
MEGRENDELT PÉLDÁNYSZÁM: ..............................................
SZÁMLAIGÉNY ESETÉN
A SZÁMLÁT KÉRÔ NEVE:.......................................................
ÉS CÍME:...............................................................................

Simon Róbert:
Ibn Khaldún: Történelemtudomány és
birodalmiság
(Kôrösi Csoma Kiskönyvtár 25.)
Ibn Khaldún (1332–1406) a klasszikus iszlám legjelentôsebb társadalomtudósa, akinek munkássága máig megôrizte üzenetét és aktualitását.
Vagy féltucat tudomány „alapító atyái” között
tarthatjuk számon ôt.
Egyedülálló mûve, az al-Muqaddima (Bevezetés a
történelembe) úttörô és mélyen eredeti civilizációelméletének megalapozásaként valójában a történelemnek mint önálló tudománynak az alapjait dolgozta ki. Másik nagy tudományos tette a (patrimoniális) birodalmak modellértékû kidolgozása volt,
amely az eurázsiai sztyeppeövezet alakulatainak tanulmányozásához máig megôrizte érvényességét.
Ára: 1400 Ft

Országh–Magay–Futász–Kövecses: Angol–magyar szótár
Megjelenik: 1999. július
A felújított, a korábbihoz képest lényegesen bôvebb szótár mintegy
60 ezer szócikket tartalmaz. A szerkesztôk külön figyelmet fordítottak
arra, hogy a nyelvvizsgák által megkövetelt szókincs részletes tárgyalást kapjon. A kötetben továbbá jelen van a szleng, éppúgy mint az
informatika, a sport, az üzleti élet, a média és a politika szókincse.
Még ebben az évben megjelenik a Magyar–angol szótár is.
Angol–magyar–angol CD-ROM
Megjelenik: 1999. július
A nagy sikernek örvendô Klasszikus Nagyszótárak anyagát tartalmazza a CD, mely oda-vissza keresési lehetôséget biztosít.
Magyar helyesírási szótár
(szerkesztette: Fábián Pál, Deme László és Tóth Etelka)
Megjelenik: 1999. június
A technikai, társadalmi és gazdasági fejlôdés hatására nyelvünk
szavainak egy részét a korábbinál ritkábban, másokat gyakrabban
használunk. Továbbá új szavak is megjelentek nyelvünkben.
Szókincsünk effajta mozgását tükrözi a 150 ezer szót tartalmazó
felújított helyesírási szótár, mely mintegy tízezer új adattal gazdagodott. Ugyanakkor a régihez képest közel ezer, idejétmúlt
szóalak már nem szerepel a kötetben.

AKADÉMIAI KIADÓ
1519 Budapest, Pf. 245.
VEVÔSZOLGÁLAT
Tel.: 464-8200, Fax: 464-8201
E-mail: custservice@akkrt.hu Internet: www.akkrt.hu
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■ Imreh András kapta idén
a Wessely-díjat, amivel mûfordítói munkásságát, különösen Robert Frost verseinek
magyar nyelvre átültetését ismerte el a Lator László vezette
ítélô zsûri. Frost nagy újítása a
természetes amerikai közbeszéd volt a versben, jobban
mondva persze annak a látszata, és minden szakmabeli
tudja, hogy azt a legnehezebb
lefordítani, ami a legegyszerûbb, ez esetben úgy méghozzá, hogy benne legyen az
a megújító erô, amivel Frost
az amerikai költészetet fölfrissítette. Imreh Andrásnak sikerült. Méltán kapta meg érte a
Wessely-díjat.
■ Foglalkoztatja Önt a televíziónak a gyerekekre gyakorolt hatása? Vannak konkrét
megfigyelései, tapasztalatai
ezen a téren? Ön szerint mi a
tennivaló? Hallott már jó, hatékony megoldásokról? Vajon
a gyerekek mit szeretnének?
Ha van mondanivalója, ha
szeretné, hogy sokan megismerjék az Ön véleményét, írja

meg és küldje el a PONT
KIADÓ címére: 1300 Budapest, Pf. 215. e-mail: pontkiado@elender.hu. A beküldött
írásokból a kiadó megjelentet
egy válogatást FordulóPONT
címû folyóiratában, és mindenki, aki elmondja véleményét e témáról, ajándékpéldányt kap a folyóirat e tematikus számából.
■ Könyvheti záróbulira invitálja a Pont Kiadó az olvasókat
és kollégákat a Merlin színházba (Bp. V., Gerlóczy u. 4.)
június 7-én este 7 órára. A belépés ingyenes, Lukácsy András
dedikálja Érzéki és érzéketlen
múzsa c. kötetét, közremûködnek a Merlin színház mûvészei, házigazda Jordán Tamás.
■ A Hungarovox Kiadó
könyvbemutatója június 10én, délután 5 órakor lesz a Fáklya Klubban (Bp.VI., Csengery
u. 68.), ahol Kaiser László, a kiadó
vezetôje
bemutatja
Gyôrffy László, Madarász
Imre, Mezey László Miklós új
köteteit.

Libri sikerlista
1999. május 7–20.
A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások
számítógépes összesítése alapján

1.
2.
3.

Magyar kódex 1. – Az Árpádok világa
Kossuth Könyvkiadó
Gates, Bill:
Üzlet @ gondolat sebességével
Geopen Könyvkiadó

A rendszerváltás forgatókönyve I–IV.
Magvetô Könyvkiadó

4. Larousse Memo
Akadémiai Kiadó
5. Csányi Vilmos:
Az emberi természet
Vince Kiadó
6. Világörökségünk – Az
emberiség kincsei
Officina Nova
7. Romsics Ignác:
Magyarország története
a XX. században
Osiris Kiadó
8. Gambaro, Cristina:
Skót kastélyok
Gabo Könyvkiadó

PARNASSZUS ANTIKVÁRIUM

9. Cartographia világatlasz
Cartographia Kft.

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

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

10. Neumayr, Anton:
Diktátorok orvosi szemmel
Perfekt Kiadó

„Mindenfélét, de nem mindent”
Elôzetes telefonos egyeztetés alapján
díjtalan kiszállás, szállítás.

Minden könyv egy helyen!

TANKÖNYVCENTRUM

11. Szabó Magda:
Az ajtó
Európa Könyvkiadó

Budapest V., Honvéd u. 5. (A Parlamenttôl egy percre.)
Telefon: 332-7357
Az általános és középiskolai tankönyvek közel teljes
választékával várjuk kedves vásárlóinkat.
Minden könyvet egy helyrôl!

12. Toscani, Oliviero
Reklám, te mosolygó
hulla
Park Könyvkiadó

a Kódex Könyváruházban
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13. Andahazi–Kasnya,
Frederico:
Az anatómus
Magvetô Könyvkiadó
14. Természeti örökségünk – az emberiség
kincsei
Officina Nova
15. Az emberiség
krónikája
Officina Nova
16. Félszáz mondat
ballagóknak
K.u.K. Könyvkiadó
17. Bagyinszky Zoltán:
Kastélyok a történelmi
Magyarországról
Publi-City Kiadó
18. Berkow, Robert:
MSD orvosi kézikönyv
a családban
Melánia Kiadó
19. Tracy, Brian:
Maximális teljesítmény
Bagolyvár Kiadó
20. Soros György:
A globális kapitalizmus
válsága
Scolar Bt.

Krimi és humor a Pa-Dö-Dö kedvence
Ha május, akkor új turné – mondhatnánk a
sikeres filmcím alapján a Pa-Dö-Dö együttesrôl, hiszen Lang Györgyi és Falusi Mariann évek óta „fordított idény” szerint él: amikor bezárnak a színházak, ôk akkor kezdik
el szokásos évi országjáró elôadás-sorozatukat. S ha már hagyományról van szó, ennek jegyében kreálják muzsikájukat, repertorájukban minden esztendôben van valami
„ínyencség”: hol az ABBA együttes örökzöldjeit zanzásították, máskor a Beatles nagysikerû nótájára ismertünk – persze, igazi PaDö-Dôs elôadásban. Most, hogy közeleg a két
lány évadónyitója, természetesen az új repertoárról faggatom Györgyit és Mariannt.
(Csak úgy zárójelben hozzáfûzöm, hogy az
interjún jelen vannak a lányok kutyái, akik
mélabúsan nézik a gazdik ebédjét, a gusztusos töltöttkáposztát, majd miután szóra,
azaz csontra sem méltatják ôket, bánatukban néhány kört futnak az Operett presszó
kerthelyisége körül.)

A

– Szóval, közeleg az évadnyitó. Mit hallhat az idén a
nagyérdemû? – faggatózom.
– Az meglepetés. Eddig minden évben megpróbáltuk a titkot tartani, s csak a május végi nyitóbulin derült ki, hogy mit kreáltunk, így ehhez a hagyományhoz az idén is szeretnénk hûek maradni. Persze, reméljük, hogy az idén is nagy lesz a robbanás... Arról viszont szívesen beszélünk, hogy az
idén Frankfurtban, a Könyvvásáron mi leszünk a
magyar könnyû mûfaj képviselôi. Ennek elôkészületei már folynak. A minap egyeztettük Csemer Gézával a mondandónkat, ugyanis ô írja a humoros
szöveget, amit mi „könnyû egyéniségünkkel” és
még könnyebb repertoárunkkal fogunk kitölteni.
– Ezek szerint a könyv, az olvasás igen közel áll a PaDö-Dôhöz.
– Miért, ez nem látszik rajtunk? De félretéve a viccet,
valóban mindketten nagyon szeretünk olvasni –
mondja Györgyi, s már sorolja is kedvenc szerzôit. Az
elsô helyen Királyhegyi Pál áll, akinek kötete az ágya
mellett van, így hát Lang Györgyi szinte minden este
Királyhegyivel alszik el. Kishont Ferenc, azaz Efraim
Kishon a másik kedvenc, akinek humorát különösképp
díjazza, s szintén humoráért veszi le gyakran a könyvespolcról Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
címû regényét. – Igaz, nagyon szeretek olvasni, de
egyre kevesebb idôm jut rá. Ugyanígy vagyok a színházzal is. Ám miután az olvasás elérhetôbb, mint a
színház, vadászok az olyan regényekre, amiket megfilmesítettek, színpadra vittek. Ezzel igyekszem pótolni a
kivihetetlen színházlátogatásokat. A másik kedvelt mûfajom a vers.
Falusi Mariann jelenleg A bált olvassa, de persze,
neki is van néhány kedvence. Ô leginkább a szélsôséges krimiket forgatja.

B A L A S S I

K I A D Ó

– Mint minden kamasz, én is átestem az összes „regénybetegségen”, Hillertôl Remarque-ig és Sommerset Maugham-ig elolvastam mindent. Aztán, ahogy
egyre kevesebb lett az idôm, megpróbáltam szelektálni az olvasandókat. Így jutottam el az „agylúgozó”
krimikig, amelyeket természetesen én is a klasszikus
Agatha Christie-vel kezdtem, míg mára eljutottam a
mûfaj szélsôséges képviselôihez, mint amilyen
Chandler vagy Jones H. Chaese. Mindemellett kedvelem Farkasházy Tivadar fanyar humorát, és ha van
idôm, a versesköteteket is szívesen forgatom.
– Milyen gyakran vásárolnak könyvet?
– Ez nálunk teljesen ötletszerû. Ha meglátunk egy érdekes könyvet, vagy netán valakinek ajándékot kell vennünk, avagy valakitôl egy újdonságról hallunk, rögtön
betérünk a könyvesboltba. De ez mindig a véletlenen
múlik, sohasem tervezzük elôre a könyvvásárlást. Persze, amikor megjelennek a könyvheti újdonságok, vagy
beindul a karácsonyi könyvvásár, mi is ott tolongunk a
vásárlók között. Az a szerencsénk, hogy szeretünk olvasni, így hát a könyv életünk fontos velejárója.
Dunay Csilla

Ú J D O N S Á G A I

Kis Magiszter
Örömmel értesítjük olvasóinkat, vásárlóinkat, hogy „Nagy Zoli és csapata” irányításával megnyílik a Balassi Kiadó és a Magyar Nemzeti Múzeum új tudományos
könyvesboltja. Megrendeléseket, könyvbeszerzést teljesítünk, vidékre is, külföldrôl is, intézmények, szakemberek számára.
A Balassi Olvasó Kör kedvezményeit érvényesíthetik tagjaink. 1053 Budapest, Magyar u. 40. Tel.: 327-7796, 327-7797
„A MAGISZTER nem vész el...!”
Balassi Boltok a városban: 1023 Bp., Margit u. 1. Tel./fax: 212-0214 Ludwig Múzeum – 1014 Budavári Palota A épület, tel.: 375-7533/145
Országos Széchényi Könyvtár – 1014 Budavári Palota F épület, tel.: 375-7533/650
Artur Adamovics Nyepokojcsickij:
Az erdélyi hadjárat orosz szemmel,
1849. B/5, kb. 240 oldal. + 16 old. képmell., kötve 1200 Ft
Ebben a kötetben az Erdélyért folyó véres
harcokban részt vett orosz tisztek írásait olvashatjuk. A cári fegyvereket dicsôítô orosz
források – szándékuk ellenére – az erdélyi
hadseregnek és reménytelen helyzetet nem
ismerô parancsnokának, Bemnek állítanak
emléket.
Jerzy Szacki: Liberalizmus a kommunizmus után
B/5, kb. 260 oldal, kartonált, 1500 Ft
A varsói professzor kelet-európai összefüggésben tárgyalja a liberalizmus történelmi hátterét, a liberális tradíció régiónkbeli hiányát, a kommunista állammal való
összeférhetetlenségét, s megpróbálja felvázolni jövôjét a térségen belül.
Sir Steven Runciman: A szicíliai vecsernye
A/5, kb. 260 oldal, kartonált, 1200 Ft
1282-ben Palermóban, mikor megszólaltak a vecsernyére szóló harangok, a

szicíliaiak „Halál a franciákra!” kiáltással lemészárolták Anjou-királyuk helyôrségét és tisztviselôit. Ez az esemény a
szerzô szerint a térség országainak életére is hatással volt. A könyv útikalauzként szolgál Dante Isteni Színjátékának történeti hátteréhez és foglalkozik
Magyarországgal, bemutatja a XIV.
században magyar trónra került Anjouház eredetét is.
Nóvé Béla: tény/Soros
A Soros Alapítvány elsô tíz esztendeje
B/5, kb. 620 oldal, kartonált, 1800 Ft
„Ez a könyv a magyar Soros Alapítvány elsô évtizedérôl kíván dokumentarista hûséggel számot adni. Szerzôje
szándéka szerint afféle hajónapló: aprólékos tényrekonstrukció egy nagyívû
szellemi pikareszkrôl, mely izgalmat,
meglepetést és töprengenivalót remélhetôleg egyaránt kínál majd.” Írja a
szerzô.
Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói Ferences Könyvtár kincsei. A
Kolozsvári Polis Kiadóval közös kiadás.

B/5, kb. 200 oldal + 16 oldal színes képmelléklet, kartonált, 1200 Ft
A könyv elsô része bemutatja a könyvtárat és történetét, a második rész az
1985-ös szenzációs leletet, mely 123
régi kódex és könyv megtalálását jelentette, az 1948-ban hatalmi szóval felszámolt rend könyvtárának legértékesebb darabjait.
Szabó András: Respublica litteraria
Irodalom- és mûvelôdéstörténeti tanulmányok a késôi humanizmus korából
A Régi Magyar Könyvtár (Tanulmányok)
sorozatban
B/5, kb. 200 oldal, kartonált, 1000 Ft
A XVI–XVIII. század magyar mûvelôdéstörténetét bemutató írások a késô
humanista értelmiség tevékenységérôl
adnak átfogó képet, figyelembe véve az
irodalom-, egyház, iskola- és mûvelôdéstörténet eredményeit.
Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék. Szabédi László és a történelem. A/5, kb. 300
oldal, kartonált, 1500 Ft
Kántor Lajos könyve eredeti, eddig nem
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közölt dokumentumok felhasználásával
igyekszik megfejteni a tragikus sorsú
eredélyi költô, író és tanár titkát, rendkívüli életpályáját.
Hanák Péter: A Kert és a Mûhely
B/5, kb. 280 oldal + 16 oldal képmelléklet, kötve, 1500 Ft
A szerzô a kelet-közép-európai régió történeti problémáit a kultúrtörténeti folyamatok és jelenségek felôl közelíti és világítja meg.
Thassy Jenô: Hátraarc
A/5, kb. 360 oldal, kötve, 1800 Ft
A könyv a szerzô nagysikerû „Veszélyes
vidék” c. önéletírásának folytatása, melyben az 1945–46-os évek idôszakát idézi
fel a szemtanú hitelességével és szenvedélyességével.
Hazai Attila: Feri: Cukor Kékség
A/5, kb. 100 oldal, kartonált, 600 Ft
A regény Feri életének Budapesten töltött
idôszakát mutatja be, ahol ráébred, itt az
ideje leszokni a csokoládéról.

HANGRÖGZÍTÔ
A z

MAGYAR RÁDIÓ, BUDAPEST

o l v a s ó k n a k

Balázs Attila, mûsorvezetô: – Alkotó és alkotás a címe Nemes Lívia
könyvének, amely az Animula
Egyesület jóvoltából látott napvilágot. Nemcsak dallamos, beszédes
név is, nem sokat fûzök hozzá. A
tartalomjegyzékben Kosztolányi
Dezsô, Karinthy Frigyes, József Attila, Ottlik Géza – és mások – neve
olvasható. Egyebek mellett itt található a kísérlet az Ottlik-rejtély lélektani megfejtésére – plágium
vádja nélkül.
Nemes Lívia: – Egy pszichoanalitikus nagyon sok emberrôl élettörténeteket tud meg és titokat tár föl.
Amiket nem közölhet közvetlenül,
még álnéven sem a betegrôl, vagy nagyon nehezen a páciensérôl, mert fél
attól, hogy fölismerik. Az írók azonban valahogy önkéntelenül is kiadták
magukat, vagy kiadják magukat, és
így terepet adnak arra, hogy az ember
analitikusan, pszichoanalitikus módszerekkel tanulmányozza ôket
Domokos Tünde: – Mi a napló?
Önelemzés, szó-játék vagy netalán szókényszer?
N. L.: – Ez nagyon érdekes kérdés,
már abból a szempontból, amikor az
írók írják a naplót. Nagyon sok gyerek
ír naplót, nagyon sok gyerek próbálja
a titkait kibeszélni a naplóban, de
benne is van egy olyan vágy, hogy

naplóját megtalálják. No, az írói napló
is egy ilyen titok. Amit az író tulajdonképpen a nagyközönségnek ír.
Szeretné, hogy ha megtalálnák, ha elolvasnák, és úgy adja ki önmagát,
hogy ugyanakkor el is titkolja, tehát
nem adja ki önmagát igazán, vagy legalábbis nem a tudattalan motívumait
adja ki, azokat inkább a regényeiben
vagy a verseiben adja ki, mintsem a
naplójában. A naplójában a történéseket, vagy az érzelmeit írja le, a kapcsolatait az emberekkel, de nem azt, ami
a titok, ami motiválja ôt.
D. T.: – Van egy kifejezés, amelyet
Ottlikkal kapcsolatban használt a
könyvében: az emlékezés emlékmû.
Vajon a napló esetében is igaz-e, hogy
az ember emléket állít önmagának?
Van-e ebben egy ilyen motívum?
N. L.: – Igen, bizonyára a naplóírásban is van. És amikor például éppen
Ottlik azt állítja, hogy az Örley illetôleg Medve Gábor naplóját, feljegyzéseit megkapta vagy fölhasználta, akkor
emlékmûvet állít meghalt barátjának,
Örleynek, akinek az emlékeit megkettôzi, tehát önmaga emlékeit megkettôzi egy másik gyereknek vagy felnôttnek az emlékeivel, és ennek az emlékmûnek a kettôzése egy rendkívül jellegzetes motívuma.
D. T.: – Az irodalmi napló estetében a kreativitás is felmerül és köny-

K ö l t ô i
Liptay Katalin, mûsorvezetô: –
Tulp doktor átszellemült ujjainak empirikus tapasztalata
szent ihletforrás a tanítványok
számára – írja Danilo Kiáá. Igaz,
ami igaz, gyógyítók és élveboncolók, vagyis orvosdoktorok és
írók nélkül valóban nem élhetünk. Most egy olyan olvasmányt ajánlunk figyelmükbe,
amelyben az említettek többszörösen is összetalálkoznak. A
Magyar
Tudománytörténeti
Könyvtár 11. darabja Szállási
Árpád könyve: Magyar írók orvosai, magyar orvos írók. Az
utóbbiakat, azt hiszem, jobban
ismerjük, Pápai Páriz Ferenctôl,
Földi Jánostól Csáth Gézán és
Németh Lászlón át Bólya Péterig és Beney Zsuzsáig. Nem
akármilyen írók, s rendszerint
másik hivatásukban is jól megfeleltek. A másik terület, az írók
orvosai, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezsô, József
Attila gyógyítóit az irodalomtörténet is számontartja. De
munkáikból, neves pácienseik
kórtörténetébôl eddig jobbára a
szakmabeliek okulhattak.

s z á n t

vében azt írta, újabb kutatások szerint a trauma feldolgozása a kreativitás kibontakozásának a feltétele. Vajon milyen traumák révén válhat valaki kreatívvá? Milyen történések
késztetnek valakit arra, hogy kibontakoztassa saját egyéniségét?
N. L.: – Elsôsorban a halál. Elsôsorban a hozzátartozóknak az elvesztése.
Akár Ottlikra is hivatkozhatunk, aki
másfél éves volt, amikor az édesapját
elveszítette. Örley szintén. Hivatkozhatunk, vagy hivatkoztam is Kosztolányira, aki a nagyapját veszítette el késôbbi idôpontban. Hivatkozhatunk
Karinthyra például, aki elsô feleségét
alig tudta túlélni, meggyászolni, Judik
Etelt, Bogát, akirôl megemlékezik. De
Karinthy is korán veszítette el az édesanyját, tehát a feleségnek az elvesztése
már egy második rendkívül fontos
veszteség volt. Érdekes módon Karinthy a Capilláriát az elsô felesége halála után kezdte el írni, és amikor a
nôket úgy ábrázolja, hogy a nôknek
kiszolgáltatott és alárendelt a férfi , akkor itt elsôsorban az elsô feleségének a
halálára gondol, aki ilyen kiszolgáltatottá tette ôt a fájdalomnak. Ugyanakkor ismerjük második feleségéhez való
viszonyát, és második feleségét is,
Arankát, akinek szintén valamilyen értelemben Karinthy kiszolgáltatottja
lett. Azt írja, hogy mi, szárazföldi
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bulldogok egyszerûen irigyek vagyunk
a nôinkre, mivel azok aránylag szebbek, tökéletesebek és boldogabbak nálunk. És ilyen formán uralkodnak fölöttünk.
D. T.: – Ezek szerint a halál mellett a
nô is trauma lehet az író életében?
N. L.: – Pontosan így van, a nô is
valamilyen trauma az életében, és tulajdonképpen a legjobb anya is, abban az értelemben, hogy nemcsak ôt
szereti, hanem szereti az apát, a férjét, szereti a testvéreket, tehát nem
egyedül azé a kisgyereké, akinek viszont az anya az egyetlen és a legfontosabb. Ilyen értelemben az
anya–gyerek kapcsolat is traumatikusnak
nevezhetô,
akármilyen
boldog gyerekkora volt az írónak,
vagy bárkinek.
D. T.: – Az írás maga megszabadíthat
ezektôl a traumáktól?
N. L.: – Bizonyos értelemben kiírhatja magából az író a fájdalmait, a
nem is egészen tudatos motívumait feldolgozhatja. A kreativitás nagyon jó
dolog, ugyanakkor nagyon sok szenvedés is. Híres ember lesz, de hogy egészséges lesz-e, ide egy kérdôjelet tennék:
ki igen, ki nem.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 1999.
május 8-i számában. Szerkesztô: Zelki
János)

k ó r k é p e k

Pál Melinda: – Nagyon érdekes ebbôl a szempontból az orvos és író, zenekritikus Csáth Géza.
Szállási Árpád: – Csáth Géza
pszichopata típus, nyilván volt valamilyen narkomániás determináció,
és azonkívül egy rendkívül sokoldalú
tehetség. Az sem véletlen talán, hogy
a Moravcsik-klinikán kötött ki, nyilván a pszichológia vonzotta. Nem
lehet függetleníteni a századforduló
szellemétôl és szemléletétôl. Akkor
kezdett kibontakozni a freudizmus,
ami rengeteg mûvet ihletett. Ott van
Thomas Mann-nak a Tonio Krögere,
vagy pedig a Halál Velencében, ezek
mind pszichoanalitikus mûvek. Érdekes módon, pont abban az esztendôben, amikor a Tonio Kröger megjelent, 1903-ban, Ady ilyen sorokat
ír. „A világ az izmos butáké, hangulatban vígan élnek, a magamfajta
nyomorékok csak szemlélôdnek és
henyélnek.” Csáth mint ideggyógyász anamnézisokat vett fel, írt egy
remek könyvet is. Nem volt nehéz
beleélnie magát ebbe az állapotba,
hiszen orvosként, gyakorló pszichiáterként ilyen figurákkal gyakran találkozott. Mint mûvész kivallatta fôleg
a nôbetegeit, de a férfiakat is, és eb-

bôl aztán könnyû volt az eszenciát
összeszedni, és utána saját magán kipróbálva átélte az egészet.
P. M.: – Van Kosztolányinak az a
híres arcképe, ahol egy kedves bohémnak a képe van. Ehhez képest egy hipochonder emberrôl van szó, aki bizony élete utolsó stádiumában nagyon beteg. És ez a kései életmûre nagyon erôs hatást gyakorolt.
Sz. Á.: – Elôtte is, ha valamit tapasztalt saját magán, éjjel is fölcsengette
testvérét, Árpádot, aki kitûnô orvos
volt, vagy pedig Munk Artúrt és általában az orvos barátait, és rögtön kikérdezte, na hát mi a teendô. Mindig
hipochonder volt, állandóan önmagát
figyelte. De ez már Arany Jánosnál is
megvolt, szenvedélyesen olvasta az
akkori orvosi, homeopátiás, allopátiás
könyveket, Arany is ugyanolyan hipochonder volt. Az elsô dekadens poéta a magyar irodalomban. Furcsa dolog, hogy a paraszti világból jött, a
Toldit megíró figura öreg korában egy
dekadens városi lírikus lesz. Nem véletlen Babitsnak és Kosztolányinak az
óriási vonzalma Arany iránt.
P. M.: – Említsük meg József Attilát is!
Sz. Á.: – József Attila általában a bi-
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zarr ötletek embere volt, meg „a szabad ötletek” embere. Neki támadt az a
bizarr ötlete, hogy összeegyeztesse a
marxizmust és a freudizmust. Komolyan foglalkozott természettudományokkal is, ôt jobban érdekelte Einstein, a relativitáselmélet, mint Freud.
Ami nem jelenti azt, hogy ôt a freudizmus ne érdekelte volna, de nem
úgy, mint Kosztolányit. Elvégre analízisbe járt, Gyömrôi Edithez, Kozmutza Flórához. Utolsó nagy mûveit nehéz megérteni a pszichoanalízis nélkül. Tizenhét éves korában jelent meg
A szépség koldusa. Hát abban már
olyan képek vannak, asszociációk,
amire Kosztolányi azt mondta: ezzel
nem lehet versenyezni. Mert aki skizoid, azzal nem lehet versenyezni. Pl.
„Sikoltani, A levegôtlen vihar a jajunk, Akkor is csak sikoltani, hogy
minden búzatábla kiperegjen.” Vagy:
„Agyadban mint hodályba zárva riadt
baromként bôg a rémület”. Ezek
olyan képek, amik ilyen skizoid alkatú
zseniknek az agytermékei.
(Elhangzott az Irodalmi Újság 1999.
május 15-i számában. Szerkesztô:
Jósvay Lídia. Felelôs szerkesztô: Kôrösi Zoltán)

A Kávé Kiadó Könyvheti ajánlatából
Kelemen János: A Szentlélek poétája
(A Szentlélek poétikája Dante Isteni színjátékában)
136 oldal, 960 Ft
Ludassy Mária: A fehér jakobinizmus
(Charles Maurras és az Action Francaise)
112 oldal, 980 Ft (kötve), 880 Ft (fûzve)
Takács Tibor: Szerelmesek tükör elôtt
(Casanova Budán)
192 oldal, 960 Ft

Zana Zoltán
Az ún. Bodor-dosszié

Kávé Kiadó 1196 Bp., Kossuth L. u. 167.
Telefon/fax: 282-5593

A szerzô – tizenhárom kötetes – Szép Kis Családenküklopédiá-jának
indító darabját veheti kézhez az olvasó.
Terjedelem: 350 oldal, 50 oldalnyi színes és fekete-fehér kép- és
dokumentum-melléklettel. Formátum: A/5, 145x215 mm. Színes,
fóliázott védôborítóval, teljes vászonkötésben jelenik meg,
cérnafûzötten, fehér ofszetpapíron, könyvjelzôszalaggal stb. –
megjelenésében is igényes kiadványként. Bolti ára: 2400 Ft (áfával).
A kötet kis példányszámú, elsôsorban békési könyvesboltoknál
rendelhetô illetve vásárolható meg.
ISBN 963 550 856 5, ISBN 963 550 857 3
Könyvterjesztôi hálózatba nem kerül.
Ötven éven aluliknak nem ajánlott! Vagyis?
Információ: 06-66-327-876

A TERTIA KIADÓ ajánlata
az ÜNNEPI KÖNYVHÉTRE

(1067 Budapest, Csengery u. 51. Tel./fax: 332-8931, tel.:322-9133)
AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT IDÔSZAKÁBAN MEGJELENÔ KIADVÁNYAINK

IGNÁCZ RÓZSA

A vádlott

Fekete Sas Kiadó

Füst Milán: Teljes Napló I–II. kötet
(Könyvheti listán!)
Az eddig csak – különbözô okokból –
cenzúrázott formában napvilágot látott,
hatalmas alkotás elôször jelenik meg teljes egészében.
7900 Ft
Keszthelyi Rezsô: Római nulla
A kötet maga a „példaszerû tömörség,
tisztaság, az olvasónak is klasszikum és
elevenség örömét adó költészet.”762 Ft
Nyerges András:
Senkiföldje: irodalom
Indulatos oknyomozás az utóbbi másfélszáz esztendô magyar irodalmáról, az
irodalom és a politika, az irodalom és a
hatalom viszonyáról.
980 Ft

1999. június 3-án, 5-én és 6-án 15 órakor
Ignácz Rózsa regényét
Makkai Ádám dedikálja
a Vörösmarty téren a Tertia Kiadó sátránál

Az írónô 1950–52-ben született, mindmáig kiadatlan regényének elsô kiadása.
,,A vádlott a tisztánlátás lehetôségének bizonyítéka abból a korból,
amelynek mûködését, indítékait jórészt még ma is homály fedi”
– írja Makkai Ádám, az írónô fia a bevezetôben.
A kötet Jókai Anna ajánlásával jelenik meg.

Tertia Kiadó

Ára: 1300,–

1158 Budapest,
Klebelsberg Kunó u. 36.

A kötet megrendelhetô utánvéttel a kiadótól.

Tel.: 416-2772, tel./fax: 416-5650

(A csomagolási és postaköltséget a kiadó magára vállalja.)

E-mail: info@tertia.hu

Kaján Tibor: Apropó kultúra
A kétnyelvû (magyar–német) karikatúra-albumhoz Esterházy Péter írt stílszerû utószót.
1500 Ft
Tarbay Ede: Árnyék és kóc
(Gyerekversek, mûfordítások.)
Illusztrálta Vida Gyôzô
A költô sajátos, „manócskás” mesevilága
a gyermeki gondolkodás, a gyermeki filozófia lírája.
1100 Ft
H. D. Thoreau: Walden
(Fordította Szöllôsy Klára)
A 19. század Amerikájában élô, Rousseau
eszméjét a gyakorlatban megvalósító író
újra felfedezett mûve ismét olvasható.
1300 Ft

SOMOGYI TÓTH SÁNDOR:
Próféta voltál szívem
Ave ... Szabados Gábor
A nagysikerû regény újrakiadása és
a folytatás egy kötetben.
Megjelenik 1999. júniusban, az Ünnepi Könyvhétre.
ISBN 963 463 244 0
Ára 1490 Ft

ELTE Eötvös Kiadó
1088 Budapest, Puskin u. 11–13.
Tel./fax: (1) 266-9833
I. B. SINGER
New York árnyai
A/5, 608 p., kötve, 2490 Ft, ISBN 963 7953 27 2
A Nobel-díjas író ebben a posztumusz nagyregényében
kitartóan keresi a vallási és bölcseleti válaszokat az élet nagy
kérdéseire. Óriási életbölcsességgel, mély megértéssel szemléli
hôseit, és a rá jellemzô kesernyés gúnnyal ábrázolja ôket.
DYLAN THOMAS
A sziget
A/6, 112., fûzve, 598 Ft, ISBN 963 7953 28 0
A helyszín egy Csendes-óceáni sziget. A kisregény a két ôsi erô, a
jó és a rossz, a tisztesség és aljasság összecsapásának története –
baljóslatú, hátborzongató mese babonaságról, fekete mágiáról és
gonoszságról.

NOVELLA KIADÓ
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könyvajánló
Magyar irodalom
Karafiáth Orsolya:
Lotte Lenya titkos éneke
Noran Könyvkiadó, Bp., 1999.
92 oldal, 686 Ft
Verseskötetek gyakran megjelennek, de ez ritkán jelenti azt,
hogy történt is valami. Karafiáth
Orsolya elsô könyve ebben különbözik a sorozatos pályakezdésektôl: vele az új magyar költészet egy máris karakteres, igazi
egyéniséggel lett gazdagabb. Nagyon jó, éppen csak jó és szürke
versek (utóbbiak elvétve, kivételképp) akadnak a kötetben, de az
olvasó végig érzi, hogy nem
ezek mennyisége, aránya a lényeg. Nem az éppen divatban
lévô hangulatok és költôi eszközök milliomodik újravariálásának vagyunk tanúi, hanem annak, hogy van egy belsôleg független ember, egy karakter, aki
mellesleg anyanyelvi szinten beszéli a költészetet, mindenféle
erôlködés és kraftausdruckok
nélkül, és képes ironikusan, pontosan, a sablon viselkedési formáktól és szabvány költôi fordulatoktól elidegenedve meghatározni helyét a világban. Mi több
(s ez már manapság végképp ritkaságszámba megy), az is kiderül
ebbôl, milyen ez a világ. Hadd
legyek egy pillanatra egészen
szubjektív: elszoktam tôle, hogy
élô magyar költôk versei olvashatóak legyenek, s ne kínos penzumként, rejtvények megfélemlített fejtôjeként araszoljak elôre
egy kötetben. Karafiáth Orsolya
kötetét egy ültô helyemben végigolvastam. Az is imponált,
hogy számára Lotte Lenya, akirôl nálunk még a lexikonok se
vesznek tudomást, bár a Koldusopera ôsbemutatójnak ô volt a
(fentmaradt hanglemezek szerint meghaladhatatlanul jó)
Kocsma Jennyje, jelent valamit,
miként Kassák alakja is igen
pontos (és fontos) helymeghatározója versei világának. Szuverén és provokatív, szarkasztikus
és közben mégis lírai, prózaian
kemény, de szó sincs arról, hogy
ridegen érzelemmentes volna. A
nyelvi játék nála magától értetôdô, erôlködésektôl mentes kifejezési eszköz. Mer rímelni (mi
több: tud is), bátran ír szonettet,
villoni strófákat, s ettôl nem kevésbé mai. Ô az, aki már a
posztmodernekre is mint meg-

haladandó ôsökre néz vissza – s
egy kicsit kiölti rájuk a nyelvét.
Életrajza a kötet hátán ennyi:
1976-ban született Budapesten.
Költô. Utóbbihoz hadd tegyem
hozzá: tényleg az.
Nyerges András
Mikszáth Kálmán:
Humor a kortesmezôkön
Pont Kiadó, Bp., 1999.
146 old., 1080 Ft
Amikor Szulejmánnak szobra
lett Magyarországon, kínunkban
röhögve mondogattuk, hogy ez
is csak most, csak velünk fordulhat elô. Természetesen – tévedtünk. Mikszáth örökítette meg
azt az esetet, amikor a T. Ház
Bánffy Dezsô miniszterelnöksége
idején azon vitatkozott, miként
nyilvánítsa részvétét az 1848/49es forradalmat leverô Miklós cár
halála alkalmából. A mamelukok
és pecsovicsok akkor is, azóta is
egyfolytában meghatározzák a
magyar politikai életet. Mindez
persze most éppen abból az alkalomból érdekes, hogy megmutatja, mennyire pontosan ismerte
Mikszáth ezt az országot. Az sem
tud elévülni, amit száz éve írt.
Miniszterek, képviselôk, kortesek, notabilitások frazeológiája
változhat, kialakulhatnak a korrupciónak, a basáskodásnak, a hívek toborozásának korábban
nem ismert formái – de a lényeg
valahogy ismerôs marad. Anekdotázik, mondták megvetôleg
Mikszáthról, mintha ez már minôséget is jelölne: de tessék csak
megnézni, akár ebben az új
összeállításban, ezeknek az
„anekdotáknak” a tónusát, az iróniáját, az író bennük megnyilvánuló véleményét. Bizony, gyilkos
humor ez, melynek a szelíd kedélyesség csak álcája. Más kérdés,
hogy aki már sok Mikszáthot olvasott, tudhatja: lehetett volna
kötetre valót összeszedni olyan
karcolataiból is, amelyek kapcsán
soronként szisszenünk fel, hogy
hát ez egészen olyan, mintha ma
írta volna, a mostani állapotokról. Szávai Géza inkább azokat a
kis remekeket szedte csokorba,
amelyek a nyílt választásos rendszer sajátosságai miatt végképp
eltüntek, s immár csak extrém
voltuk miatt érdekesek. No meg
persze azért, mert minden mondat arról beszél, hogy Mikszáth
Kálmán, akirôl idôrôl-idôre hajlamosak vagyunk megfeledkezni,
mennyire jó író volt. Olyan, akit

– s ez manapság ritkán érvényesített szempont – akármirôl és
akármit ír, egyszerûen élvezet olvasni.
N. V.
Kodolányi János és
Szabó István levelezése
Holnap Kiadó
195 oldal
Minden értelemben „sötét” évek
azok, melyekrôl páratlanul izgalmas kordokumentumot kínál ez
a kötet, két író: az idôs, életmûvét éppen betetôzô Kodolányi,
és az egyelôre még csak önmaga
vigasztalásaképp
firkálgató
Szabó István levelezése. Sötét
idôszak ez az 1949 és 1956 közötti, mert légszomj és nagyon is
valóságos nélkülözés egyszerre
jellemezte, de azért is sötétek
ezek az esztendôk, mert mindmáig kevesebbet tudunk róluk,
semmint elégséges volna. Egy
még csupán csipáját nyitogató,
de semmirôl: sem irodalomról,
sem történelemrôl, sem politikáról, sem természettudományról,
sem az emberi viszonylatokról
nem sokat tudó ifjú kér tanácsot
és útmutatást a sokat tapasztalt
idôsebbtôl, aki mellesleg ez idô
tájt, saját bevallása szerint, kb.
havi 80–100 levelet kap (és válaszol meg), miközben terjedelemre is hatalmas regénymonumentumait írja. S egy apróság,
ami igen pontosan jellemzi életkörülményeit: a bélyegköltség,
de egy szemüveg megcsináltatása
is elviselhetetlen teher a nyomorgó író számára. Azok a levelek azonban, amelyekkel – fôként ismerkedésük idején – eligazítja a világban a hozzá forduló
ifjút, Kodolányi egész életmûvén
belül is kitüntetett helyet érdemelnek meg, mert bölcsesség,
higgadtság, mesterségbeli tudás,
emberismeret és humánum
szempontjából nem sok pártjuk
akad. Olvasás közben, ahogy halad elôbbre az idô, jövünk rá,
hogy saját, belsô íve van ennek a
„levélregényként” is felfogható
gyûjteménynek: amolyan kisebb
dráma zajlik le két szereplôje között. Olyan dráma persze, ami
mindig újra és újra lezajlik a
nemzedékek között: a tapasztalást a mégoly bölcs tanácsok sem
spórolhatják meg az ifjabbak számára. Szabó István is szinte mindenben az ellenkezôjét teszi annak, amit Kodolányitól tanulhatna, anélkül, hogy mentorá-
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nak hatalmas munkabírása megvolna benne. „Nincs rám szükséged többé” – írja neki Kodolányi
az utolsó levélben, s az olvasó,
aki már Szabó István sajnálatos
módon torzónak maradt munkásságát is ismeri, magában azt
mondja erre: „Dehogy is
nem...!” Csûrös Miklós utószava
ritka példája a nagy tárgyi tudásról, elfogult szeretetrôl és ezzel
együtt is elfogulatlanságról tanúskodó filoszi magatartásnak.
–s–s
Egyed Emese:
Mesék
Kritérion Könyvkiadó
Bukarest-Kolozsvár
114 oldal
Egyed Emese könyvét olvasva
elbizonytalanodtam. Könyvének címe: Mesék. Az eddigi ismereteim szerint a mese fantasztikus történetekbôl áll. Valamibôl, ami túl van a valóságon, a
jelenen, a mindennapiságon.
Ezek a mesék azonban egyszerû
üzenetek minden ember számára. Történeteiben az Isten játékból teremtette az embert, játékból teremtette az eget és a földet.
Isten szigorú szemmel figyelte teremtményeit, vigyázott az arányokra, a helyzetekre. Valaha
szobrocska volt a világ, anyag –
és fémeszközök, elektroncsöppek, kristályok. Isten azonban
megteremtette közéjük az idôt, a
tavaszt, az alkonyt, a nyarat. Az
összefüggések megfejtésére nem
mindig vagyunk képesek, de
megnyugtat a gondolat, hogy Valaki mégis figyeli iparkodásunkat.
Isten rendkívüli ereje adta azt az
erôt, hogy megértsük a rendkívüli eseményeket, a hûséget, az
élet folytonosságát, a megváltást.
Az állandó emberi kérdés,
hogy mirôl szól a világ? Az állandóan megújuló erôszakról,
az önzetlenségrôl, a bátorságról, a tudásról, az önfeláldozásról, a kívülálló szemlélôdésrôl,
a természettel szembenálló törvényekrôl? A könyvben szereplô történetek mind erre keresik a választ. Sokféleképpen értelmezhetjük az isteni választ.
Amire azonban leginkább szükségünk van, az a hit ösvénye,
amelyen – bukdácsolva – talán
megtaláljuk a Mindenhatót.
Ez az út sokszor rettegéssel
tölti el emberi értelmünket.
A jóból gonosz lesz, a fénybôl
árnyék. Ilyenkor megrettenünk

Könyvhét a HÁTTÉR Kiadóban 1999-ben

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY KÖNYVHETI KÖNYVEI
A magyar irodalom évkönyve, 1998
(szerkeszti Buda Attila) 380 old., színes,
fóliázott kartonkötésben,
1200 Ft
Fehér Béla: Kutyasétáltatás (dráma és
hangjátékok – a Magyar Naplóval közös
kiadásban) 140 old., A/5-ös formátum,
színes, fóliázott kartonkötésben, 780 Ft
Holm, R. Peter: Ellenfényben (norvégból fordította Sulyok Vince) 101 old.,
B/6-os formátum, színes, fóliázott kartonkötésben,
580 Ft
Jókai Anna: Ne féljetek (regény az öregedésrôl, a halálról és a szeretetrôl – életmûsorozat), B/5, cérnafûzött, keménytáblás, fóliázott kötésben, 342 old., 1800 Ft
A nagysikerû mû nyolcadik, változatlan
utánnyomása.
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regény – Jókai Anna életmûsorozat) 336
old., B/5-ös formátum, cérnafûzött keménytáblás, fóliázott kötésben 1980 Ft
Kaplinsky Jaan: Válogatott versek (észt
eredetibôl fordította Jávorszky Béla), 101
oldal, A/5-ös formátum, füllel, színes borítóval, ragasztott kartonkötésben 680 Ft
Kiss Gy. Csaba: A szabadság kísértése
(Politikai lecke-szövegek) A/5, 272 old.,
színes, fóliázott kartonkötésben 980 Ft
Krasznahorkai László: Az ellenállás
melankóliája (második kiadás) 20 ív, színes keménykötésben, F/5
1500 Ft

Margittai Gábor: Agyagcsónak (esszék –
a Magyar Naplóval közös kiadásban) 150
old., A/5, színes, fóliázott kartonkötésben,
730 Ft
Maeterlinck, Maurice: Pelléas és Mélisande (válogatott drámák – franciából fordította Bárdos Miklós és Lackfi János), 250
old., A/5, színes, fóliázott kartonkötésben
1100 Ft
Mohás Lívia: Jusztiniánusz (regény), 250
old., F/5, színes, fóliázott, ragasztott kartonkötésben
980 Ft
Restár Sándor: Mozgástudományok
(versek) 130 old., B/6 formátum, színes,
fóliázott kartonkötésben
530 Ft
Szakolczay Lajos: Korfurdaló (esszék,
tanulmányok, kritikák – Aranyhal sorozat)
390 oldal, F/5, kartonkötésben 1500 Ft
Vass Vilmos: A magyar demokratikus
munkásmozgalom
rövid
története
1919–1944
160 old., A/5, színes, fóliázott kartonkötésben
880 Ft
Wouters, Liliane: A vér zarándoklata
(versek – franciából fordította Tóth Krisztina és Ferenczy László) 192 old., B/6, színes, fóliázott kartonkötésben
690 Ft
Várkonyi Nándor: Varázstudomány, I.
(A kultúrtörténeti munka elsô kötete: A
rejtett világ) 538 old., cérnafûzött, keménytáblás, egész vászonkötésben, színes,
fóliázott védôborítóval, névmutatóval,
3300 Ft

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Az „örök” diákot bemutató gyöngyszem elsô kiadásának
hasonmása öregített papíron.
Ára: 798 Ft

Karinthy Frigyes: Így írtok ti
Az író ezzel a kötettel robbant be az
irodalmi életbe 1912-ben.
Az elsô kiadás hasonmása öregített papíron.
Ára: 798 Ft

Nikolits Árpád: Igazolások a mennybemenetelhez
(regény)
Visszaemlékezés, korrajz és lélekelemzés ez a könyv, hiteles történet, mert író gyónja élet és halál határán.
Ára: 798 Ft

Vallejo-Nágera: Szemtôl szemben a depresszióval
(Lélek-kontroll sorozat)
Meggyötört tekintet, fájdalmas arckifejezés. A szomorúság
szobrát lehetne megmintázni róla. Vagy csak beteg? Szinte
bizonyos, hogy az, mégpedig „korunk betegségében”, a depresszióban szenved. Mit tehet ilyenkor a beteg? A családtag?
És mire képes az orvostudomány a depresszió gyógyításában? Erre ad választ ez a könyv.
Ára: 698 Ft

Megrendelhetô: HÁTTÉR KÖNYVKIADÓ
1134 Budapest, Váci út 19. 11–12. épület
Levélcím: 1525 Bp., Pf. 97. Telefon/fax: 320-8230, 329-7293

Címünk: Könyvmûhely, Budapest, Városligeti fasor 3. 1068 T./f.: 351-0593
A kiadóba vásárlóinknak 20% árengedményt adunk,
nagykereskedôknek megegyezés szerint.

PERFEKT
PÉNZÜGYI SZAKOKTATÓ
ÉS KIADÓ RT.

KÖNYVHETI ÚJDONSÁG

Könyvújdonság a Perfekttôl!

Alex Garland
A Part
Vakítóan fehér, fövenyes
part, szikrázóan kék vízû
lagúna, buja, érintetlen
természet... Ide, az édeni
állapotokat ôrzô thaiföldi sziget idillikus közösségébe érkezik Richard, a kalandot és boldogságot egyszerre keresô hátizsákos turista. A
csalóka idillt azonban
könyörtelenül széthúzza
a feltartóztathatatlanul
közelgô borzalom...
A Part lenyûgözô történet, amely a modern érzékenységet a legenda
varázsával elegyíti. Valósággal hallucinogén regény, utazók álmairól mesél és pusztításról, ártatlanságról és horrorról, egy feledhetetlen történetben.
Keménytáblás ● 375 oldal ● 1950 Ft

A kiadvány megvásárolható pavilonunkban a 70. Ünnepi Könyvhéten, szakkönyvüzleteinkben, megrendelhetô
az 1374 Budapest, Pf. 551. címen vagy a 239-5873-es faxszámon.

Park Kiadó Vevôszolgálat: 346-0570
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könyvajánló
az isteni rejtôzködés miatt.
Mi, emberek Isten teremtményei vagyunk és ô megrendülve
figyeli földi küzdelmeinket.
Rajnai András
Csalog Zsolt:
Csendet akarok!
Anto-Ko Kiadó, Bp., 1999
167 oldal, 1090 Ft
Még két éve sincs, hogy a döbbenetes és teljességgel hihetetlen hír ott állt az újságokban
Csalog Zsolt haláláról, s ami
abban a tarkónütô pillanatban
kegyeletes szófordulatnak tûnt,
t.i. hogy „mûveivel tovább él”,
most íme bizonyítható valóság.
Új Csalog-kötet jelent meg,
nem az életmûbôl szemelgetô
válogatás, hanem eddig nem ismert szociográfiák, riportok, indulatos közírói megnyilatkozások kis kötete. Olyan szenvedély csap fel az oldalak közül a
valóság megismerésének olyan
heve, amilyen mindig is Csalogra volt a leginkább jellemzô,
még akkor is, amikor sokan mûvelték (nem úgy, mint ma) ezt a
mûfajt. Semmi jele annak, hogy
a tôle megszokott módszerrel –
életutak magnóra mondatásával
– készült döbbenetes leletek ne
most készültek volna, akár a
múlt héten, vagy a múlt hónapban. Az élet, amely ebben a kötetben elibénk tárul, nem a régmúlt, hanem pontosan az, amiben élünk. Csalog mindig is a
kínos igazságoknak szeretett a
nyomába eredni: ezt tette a
pártállami idôkben is. Önmagához nem úgy próbált hû maradni, hogy továbbra is az 1989
elôtti éveket „leplezte le”, hanem megint az izgatta, hogy mi
vesz körül bennünket, mitôl
váltak kiábrándító hétköznapokká a rendszerváltás gyönyörûséges illúziói. Nem ô nyilvánít véleményt, nem kommentál
és nem csócsál: ô tényeket tesz
az asztalra. Dokumentátor, a
szó legnemesebb értelmében.
Akik megnyíltak neki, bíztak
benne, és jól tudták, miért teszik. Háborgunk, megrendülünk, ámuldozunk, helyeselünk
– olvasás közben egyre váltakoznak érzéseink, benyomásaink. Csak egy nem történik
meg: sose érezzük úgy, hogy
Csalog Zsolt „igazítana” a képen, retusálná akár fehérebbre,
akár feketébbre. A Kovács Dezsô-szerkesztette kötetnek van

egy merôben másféle, szívenütô ciklusa is. A gyógyíthatatlan
betegségének mibenlétével tisztában levô író szinte a legvégsô
pillanatig (1997. május 17-rôl
való a utolsó feljegyzés) figyeli
önmagát és juszt sem enged
semmiféle hazugságnak vagy a
még oly kegyes önáltatás kísértésének sem. „Ki a fenének
üzengetek itt?” – így hangzik az
utolsó kérdés. A folytatás végén
pedig egy szemérmes kérdôjel
jelez némi (mi már tudjuk,
hogy indokolt) optimizmust a
jövôt illetôen, tudniillik így
hangzik: „Valakiknek, akik
úgyis egészen mások, mint én,
és semmi értelmét nem veszik
úgysem az én >>közérdekû<<
palackpostáimnak?” Kedves
Zsolt, nagyon is vesszük, efelôl
nyugodt lehet.
N. V.
Kuczka Péter:
Seregek Ura
Hét Krajcár Kiadó
116 old. 500 Ft
A szerzô – aki az 1945 után indult költônemzedék emblematikus figurája - hosszú-hosszú
hallgatás után az elmúlt években számos új kötettel jelentkezett, amelyek sorában volt
angol-magyar nyelvû versválogatás (Tótfalusi István fordításában), 1957 és 93 között írt
verseit Út a folyóhoz címmel
adta ki a Hét Krajcár Kiadó,
amely Kuczka esszé- és tanulmánygyûjteményét is megjelentette.(Errôl a Határvidék
címû kötetrôl lapunk is közölt
recenziót.) Aztán kiderült, a
költô szépprózát is ír, novellái
Az utolsó kenet címmel jelentek meg tavaly. Kuczka tehát
nem csak az ’50-es évek sikeres
költôje, a Nyírségi napló alkotója, hanem a magyar irodalom egyik sokszínû, senki mással össze nem téveszthetô
egyénisége.
Most kiadott verseskönyvének elôképe kétségtelenül a Haláltánc címû verseskötet. A Seregek Ura 111 kilenc soros,
rímtelen, szándékosan száraz,
dísztelen verse a maga „egyszerûségében” és persze keménységében döbbenetes erôvel idézi
fel a magyar történelem egyik
tragikus korszakát, nevezetesen
az 1934 és 44 közötti idôszakot
– mindenekelôtt a Holocaustot, az Endlösungot, magát a

világháborút –, az akkori Magyarország majd minden társadalmi rétegét, az áldozatokat és
a tetteseket is megidézve, megszólaltatva. Monológok, portrék és helyzetrajzok. E 111 vers
a címoldal szerint 1964 és 1998
között keletkezett, de mintha
egy szuszra, egy lendülettel
mondaná el a költô mindazt,
aminek ô az egyik, adósságot
törlesztô és az alkotásokon keresztül ítélô tanúja.
„Ültem partjain Babylonnak”
– ugye, mindenkinek ismerôs
Ady Sötét vizek partján címû
gyönyörû versének kezdôsora és
utolsó sorpárja: „Ülök, csapdos
ár és hideg szél/ Babyloni sötét
vizeknél.” Nos hát így indítja
kötetét Kuczka Péter: „Ülök az
idô partján, sötét vizeknél...”
Kuczka
„oratóriumához”
méltó, adekvát botítót tervezett
Gyémánt László.
A kötetet szerkesztô Szepes
Erika soraival zárom Kuczka Péter kötetének ismertetését:
„mintha azt a varázslatos erôt
kívánná mûködtetni, ami a szómágia lényege: még egyszer
összefoglalni, kimondani és ezáltal megsemmisíteni mindazt a
borzalmat, amit a szavak közvetíteni tudnak”.
Cs.A.

Külföldi irodalom
Mario Vargas Llosa:
Levelek egy ifjú regényíróhoz
Európa Könyvkiadó, 1999
164 oldal. Ára: 950 Ft
Hogyan lesz író az ember? A
zseniális regényíró alkalmasint
mindent tud az irodalomról.
De át lehet-e adni a regényírás
tudományát másoknak? Az író
12 levélben tárja fel a mesterség
titkait – formailag egy ambiciózus pályakezdônek – de valójában minden irodalomszeretô
olvasónak. Mindenekelôtt a
buktatókról szól. A siker a pályán önmagában nem értékjelzô. Rá kell döbbenni, hogy az
irodalmi díjak, a közönségsiker
és könyvkereskedelem világában a hírnév különös és önkényes szabályoknak alávetett és
nem mindig a legérdemlegesebbeket preferálja. Számolni kell
azzal is, hogy az irodalom mûvelése – azzal, hogy szembesít
a való világgal – többnyire ki-
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meríti a lázadás fogalmát is.
Nem véletlen, hogy az inkvizíció, de valamennyi önkényuralmi rendszer is gyanakvással
tekintett az irodalom mûvelôire, sokaknak az üldöztetés lett
osztályrészük.
A levelekben Vargas Llosa az
írói hivatás belsô titkait elemzi.
Tartalmi és formai jegyeket tár
fel, az írói munka teljes eszköztárát. Az olvasó e szakmai fejtegetések során maga is behatol a
„regény belvilágába”, megismerkedik a technikai részletekkel, a regényidô átjárhatóságával, a valóság és a képzeletvilág
síkjaival. A regényírásnak nincsenek mindenre érvényes szabályai, a tehetség is nehezen definiálható fogalom. A levelek
esztétikai élménnyel ajándékozzák meg az olvasót, bepillantást
engedve az író alkotói világába.
Tausz Anikó

Nyelvtudomány
Benkô Loránd:
Név és történelem
Tanulmányok az Árpád-korból
Akadémiai Kiadó, 1998
185 old. 980 Ft
Benkô Loránd professzor e kötetében részben már korábban
közreadott (itt azonban kiegészített, módosított és javított),
részben pedig még sehol sem
publikált tanulmányait olvashatjuk. Maga a szerzô így tájékoztat bennünket könyve tartalmáról: „...a korai magyarság történetéhez kapcsolódó, általában
az Árpád korra vonatkozó névtani kérdésekkel” foglalkozott
az utóbb idôben. (Hadd jegyezzem meg, a kiváló tudós számos
nyelvemlékünk kiadását gondozta.)
Mûvének mintegy a fele egyik
krónikaírónk munkásságát vizsgálja nyelvészeti-nyelvtörténeti
szempontból, nevezetesen „P.
magiszter” munkamódszerét
elemzi. Vagyis azt, „a leleményes Anonymus” gestájában milyen szerepe van (volt) a helynév – személynév – történés
korrelációnak. A Mester „...vállalkozását... a maga nemében
végeredményben sikerrel teljesítette, saját kora számára nyilván
nagyot és emlékezeteset alkotva,
eljövendô korok nézôpontjából
pedig nyelvi, irodalmi, mûvelôdési, történelmi vonastkozásban

A Bizantinológiai Intézeti Alapítvány ajánlata
Varia byzantina – Bizánc világa sorozat nemcsak egyetemistáknak
jegyzetként, hanem mindenkinek, aki komolyan érdeklôdik a történelem iránt:

Dimitri Obolensky
A Bizánci Nemzetközösség

Fehér Béla:
Zöldvendéglô – Törökméz – Romfürdô

Dimitri OBOLENSKY:
A Bizánci Nemzetközösség.
Kelet-Európa 500–1453.

Fehér Béla immár egy évtizede a kortárs magyar próza
fontos és népszerû alkotója. Az eltelt idôszak írói fejlôdését mintegy összegzi az új kötet, amelyben a fellelhetetlen
regényeket újra közöljük.
Terjedelem: 468 oldal, kötés: 1/1 papír, bolti ár: 1000 Ft

A/5, 540 p., cérnafûzött, kartonált, 2990
Ft; ISBN 963 03 7390 4

Bizantinológiai Intézeti Alapítvány
1999

A földrajzi, gazdasági és politikai kényszerhelyzetek egyesítik Közép- és Kelet-Európa,
s a Balkán nemzeteit a bizánci eredetû kultúrában, tudatosan is vállalt világszemléletben és közös mentalitásban.

Kányádi Sándor:
45 vers – 45 Poems
Kányádi Sándor válogatott verseit angol és magyar nyelven adtuk közre – Tótfalusi István ihletett
fordításában.
Terjedelem: 144 oldal, kötés: plüss kötés, arany
nyomással és védôfóliával, bolti ár: 1000 Ft

Louis BRÉHIER: Bizánc tündöklése és hanyatlása.
2., javított kiadás 1 kötetben,
A/5, 710 p., cérnafûzött, kartonált, 3590 Ft; ISBN 963 03 7387 4
A Bizánc-trilógia I. kötete megismertet azzal a küzdelmes évezreddel, amelyben Konstantinápoly volt a mûvelt Európa központja, s innen sugárzott tovább a környezô népekre a kereszténység által új formát kapott antik kultúra.

A könyvek megvásárolhatóak illetve
megrendelhetôek a kiadóban:

Maecenas Könyvek,
Budapest, 1054 Szemere u. 21.,
Tel.: 311-2836

BIZANTINOLÓGIAI INTÉZETI ALAPÍTVÁNY
1088 Budapest, Gutenberg tér 4. II. 7.
Levélcím: 3524 Miskolc, Fényi Gy. tér 8.
E-mail: bizanc@gold.uni–miskolc.hu

Minden olvasónak tartalmas könyvhetet kívánunk!

A Medicina Kiadó
KÖNYVHETI ÚJDONSÁGA!

SZUHAY PÉTER
A magyarországi cigányság kultúrája:
etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája
206 oldal, kötve 2600 Ft
„Tekinthetjük olyan tankönyvnek, amely a magyarországi cigányságról összegyûjtött ismeretek lényegi összefoglalóját adja...
Másrészt
szöveggyûjtemény,
amely irodalmi és tudományos
szövegeket tartalmaz... Harmadrészt képeskönyv, amely a vizuális információk segítségével erôsíti a leírtakat, ezen túlmenôen
olyan élményeket ad, amelyek a
szövegbôl nem hámozhatók ki”
– írja könyvérôl a szerzô, szerkesztô Szuhay Péter.

A

KÖNYVEK MEGRENDELHETÔK A KIADÓ

KERESKEDELMI OSZTÁLYÁN :

1054 B UDAPEST , Z OLTÁN
T EL .: 302-6288
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könyvajánló
halhatatlan érdemeket szerzett”
– szögezi le Benkô Loránd.
Hallatlanul izgalmas, tanulságos, nemkülönben fontos, de –
valljuk be – korántsem könnyû
olvasmány a Névtelen mesterfogásait bemutató tanulmány-csokor. De mert a korai (kárpát-medencei) magyar történelemrôl
manapság tucatnyi dilettáns
könyv lát napvilágot, a megbízható, egzakt, valóban tudományos elemzéseket, magyarázatokat, elméleteket minden magyartanárnak, történelemtanárnak,
magára valamit is adó (elfogulatlan, elôítéletmentes) értelmiséginek ismerni, olvasnia kell. Különös figyelmet érdemel ez a kötete most, amikor a magyar államalapítás 1000. évfordulójának megünneplésére készülünk.
Ki-ki döntse el: romantikus
(avitt) illúziókra, legendákra, hiedelmekre vagy hiteles ( nyelvészeti módszerekkel igazolt) történelemképre, történeti (nemzet-) tudatra van-e szüksége.
Mondanom sem kell, a kötet
második felének vegyes tárgyú
névtanulmányai is bôven tartalmaznak megszívlelendô történelmi, filológiai, névtani, kronológiai
Cs. A.

Szociológia
László János:
Társas tudás, elbeszélés,
identitás
A társas tudás modern szociálpszichológiai elméletei
Scientia Humana/Kairosz
132 oldal, 1300 Ft
A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által
lebonyolított felsôoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg. Ezt elôre
kell bocsátanunk, miként a
könyv elején is olvasható. Jeleznünk illik, hogy ezúttal kemény szakkönyvrôl van szó,
melyet csakis azoknak ajánlhatunk, akik nem kezdôként vagy
alkalmi kíváncsiskodókként
merészkednek a narratív pszichológia berkeibe. Akik azonban el akarnak igazodni a szociálpszichológiának e szövevényes parcellájában, jó, ha végigrágják magukat e tudománytörténeti megközelítésû rend-

szerezô munkán, melynek sorai biztos tájékozódással vezetik át olvasójukat a társadalomlélektan határmezsgyéin. Nyelvészet, lélektan, kulturális antropológia, esztétika, kommunikációelmélet tudományterületek fogalmai közt kanyarog az
út, mely végül a megélt és a tudatban feldolgozott élettörténetnek a személyes és a csoportidentitásba való beépülésénél ér véget.
Számtalan olyan szaktudományi fogalom sorakozik e tanulmányban, melyeknek megismerése pontosabbá teheti
gondolkodásunkat, ám egyelôre távol állnak attól, hogy
úgy épüljenek be az általános
mûveltségbe (és legalább a mûveltebb réteg szókincsébe),
mint mondjuk a pszichoanalízis fogalomkészlete.
Nem tekinthetô tehát e kötet
ismeretterjesztô kézikönyvnek,
sokkal inkább alapos bevezetônek a szakmai felkészüléshez. Az
adott szociálpszichológiai iskola
nézôpontjából következezetesen
végigvitt
tudománytörténeti
gondolatmenetben a tudományos tételek szoros kronológiai
rendben és forrásmegjelöléssel
épülnek egymásra, kijelölvén az
alaposabb (és kritikai) megismerés útját. Külön értéke a könyvnek a bôséges irodalomjegyzék,
mely kétszáznál jóval több bibliográfiai adattal segíti a témakörben való tájékozódást.
T.P.I.
A siker lélektana
(Szociálpolitikai és szociológiai
tanulmányok a sikertôl)
Válogatta és szerkeszette:
Váriné Szilágyi Ibolya és
Solymosi Zsuzsa
Hatodik Síp Alapítvány,
Új Mandátum Kiadó, Budapest
226 oldal, 980 oldal
Különbözô társadalmi réteghez tartozók (építészek, agrármérnökök, közgazdászok) sikerrôl való vélekedését, s azt
vizsgálták a ’90-es évek Magyarországán a szociálpszichológusok, szociológusok, hogyan változott meg az utóbbi
idôkben a társadalmi siker jelentése, mit gondolnak az
egyes szakmákban dolgozók sikeres életpályának, mi áll a siker hátterében, a sikeres embernek megnô-e a társadalmi
mozgástere?

A megkérdezettek azokhoz az
értelmiségi rétegekhez tartoznak, amelyek a gazdasági rendszerváltáskor meglehetôsen eltérô sikeresélyekkel rendelkeztek. A kötet szerzôi és szerkesztôi – saját bevallásuk szerint –
azért választották a sikert és sikerességet kutatásuk tárgyául,
mert a nagyobb léptékû társadalmi változások jobban szembesítenek bennünket bizonyos
kérdésekkel. Bár a kutatás nem
volt hivatva „tisztázni”, hogy
pesszimisták-e a magyarok, ám
e kötetbôl erre a kérdésre is választ kaphat a figyelmes és érdeklôdô olvasó.
Míg a ’80-as évek második felének fiatal értelmiségére a vezetô
szereptôl való tartózkodás volt
jellemzô, addig a ’90-es évek elején – a mozgástér megnövekedésével – sokak kezdtek a siker
után ácsingózni, elérhetô közelségbe került a „saját” út, amelyet
az érvényesülésig meg kell tenni.
Egyeznek-e a ’90-es évek sikerképzetei a ’70-es, ’80-as évek sikerképzeteivel, s ha nem, akkor
miben, milyen irányban változtak? Milyen a mai magyar „sikerember”? Milyenek a sikerképzetei? A sikeresség képzete miért
tapad inkább a férfiakhoz, mint
a nôkhöz? Mire jó a férfiaknak
és mire a nôknek a karrier? A sikerhez milyen adottságok kellenek ma Magyarországon?
A kötet elsô tanulmánya, a Siker-minta, siker-ideológia és retorika címû elméleti és összehasonlító kultúrtörténeti áttekintést ad a sikerrôl és kudarcról.
A siker reprezentációja értelmiségi rétegeknél címû tanulmányból megtudhatjuk, milyen okok,
tényezôk játszanak bele a sikerbe?
A személyesen ismert sikerember és a hazai sikeres személy általánosított képeinek összevetése érdekes szembesülésre ad alkalmat: az érzelmek is, a társadalmi helyzet is belejátszik abba,
kit látunk sikeresnek?
A Kapitalizálódás értelmiségi
tükörben címû tanulmányból a
megkérdezettek vállalkozási hajlandóságára derül – többek között – fény. A Választások és
kényszerek címû tanulmányból
arra kapunk választ, hogy a fiatal
reformpárti agrárértelmiséget
miért érte váratlanul a rendszerváltás? A Közgazdászok és a siker-bôl és a Közgazdász-identitás és sikerkép a kilencvenes
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években címûbôl e szakma magára találásáról, Az építészek sikerképe és retorikája a ’70-es,
’80-as, ’90-es években címûbôl
pedig egy szakma sikerképzeteirôl nyerhetünk képet. Magából a
kötetbôl pedig a mai magyar valóságról...
– show –

Pszichológia
Viktor E. Frankl:
Orvosi lélekgondozás
A logoterápia és az egzisztenciaanalízis alapjai
UR, 272 oldal, 1200 Ft
Viktor E. Frankel a logoterápia, a pszichoanalízis és az individuál-pszichológia elméletének megalapozója. Kutatásának középpontjában az ember
létezésének
leglényegesebb
mozzanata áll: az értelem keresése. Olyan korszakban
élünk, amelyre a célnélküliség,
az unalom, az értelem és a
konkrét célkitûzések hiánya
jellemzô. A sikertelenség egy
újfajta neurózis-típushoz vezet. A mai ember egzisztenciális vákuumba került, amelyben
sem az ösztönei, sem a hagyományai nem mondják meg,
hogy mit kell tennie. Ennek az
állapotnak szembeszökô tünete a kezdeményezôképesség
bénultsága, vagy teljes hiánya.
A betegek és az orvosok egyaránt rádöbbentek arra, hogy a
lélekgyógyászat eszközeit meg
kell újítani. Az embernek igazodnia kell az értelemhez és az
értékek világhoz. Egyensúlyt
kell teremteni, amely egyensúlyban mindenki megnyugvást talál. Az emberi feszültségek feloldásakor a lélekgyógyász nemcsak az orvosi munkát végzi el, hanem ugyanakkor átalakítja az emberi sorsokat, új perspektívákat teremt.
A lélekgyógyászat esetében az
orvos és a beteg közötti kapcsolat nem nélkülözheti az
ôszinteséget, a bizalmat. A
gyógyító folyamatban alkalmaznunk kell a hagyományos
pszichológiai technikákat. Ám
mindez nem elég. El kell érnünk, hogy a beteg is keresse
az értelmet, velünk együtt
küzdjön azért, hogy az értelem
újra betöltse az életét.
Rajnai András
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Várjuk a Vörösmarty téren a Móra Kiadó sátránál
Dedikál

Békés Pál író és
Gyôrfi András grafikus
június 4-én, pénteken 16 órától és
június 5-én, szombaton 11 órától

Dedikál

Janikovszky Éva
június 6-án, vasárnap 15.30-tól

A KAIROSZ KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI AJÁNLATA

Nyirô József: Az én népem
Fr/5, 384 oldal, kötve 1680 Ft
Zordonabbul és mégis megbékéltebben, megrázóbban és
megnyugtatóbban még nem rajzolta meg soha senki a magyar kisebbségi élet sorsát, mint Nyirô József „Az én népem”-ben. A székely falu tengernyi verítéke és gyûszûnyi
öröme, a havasok zord lehelete és kibeszélhetetlen szépsége olyan közel jön az olvasóhoz, hogy a második fejezettôl nem tehet mást az ember, mint sír a sírókkal és örül az
örvendezôkkel.
Nyírô József: Az elszántak
Fr/5, 282 oldal, kötve 1580 Ft
A második világháború éveiben írt novelláiban is az emberek jósága mellett tesz hitet a szerzô. Bármilyen elesett embert, lezüllött életet vesz tollára, olyan történetet kerekít
hozzá, melybôl az elpusztíthatatlan emberi jóság bizonyossága csillan elô.

Bíró András: Liliomok, hollók, félholdak
Fr/5, 280 oldal, kartonált 1380 Ft
Az olvasó az Árpád-kor viharos története után, egy székely család életén keresztül ismerheti meg a magyar középkor évszázadait. Emberi közelségbe kerülnek az Anjou
uralkodók, köztük a visegrádi királytalálkozót szervezô Károly Róbert, a törökverô Hunyadi János, majd legendás
fia, Mátyás király.
Nicolaus Cusanus: Tudós tudatlanság (De docta ignorantia)
Fr/5, 208 oldal, kartonálva 1450 Ft
Nicolaus Cusanus (1401–1464) középkori filozófus a
természet, az ember és az Isten megismerésének módját
kívánta filozófiai fômûvének tekinthetô írásában megragadni.

Dénes Béla: Ávósvilág Magyarországon
Fr/5, 210 oldal, 1400 Ft
A szerzô zsidó orvosként megjárta az ÁVH börtöneit.
Emlékezéseinek foglalata ez a kötet.
Bodrog Miklós: Izgalmas lélektan C. G. Jung szellemében
kötve, ára 1680 Ft
Saját belsô lényünk elködlô határterületére ellátogatni lélegzetelállítóan izgalmas vállalkozás. Bátorság és alázat
egyaránt kívántatik hozzá, hogy javunkra szolgáló, nem
mindig szórakoztató, de érlelô, egészséges izgalmakban lehessen részünk.
A szerzô kiváló kalauzunk Jung pszichológiájának megismertetésében, aki a XX. századi lélektan egyik nagy alakja
és Freud nézeteinek továbbgondolója.

A könyvek minden nagyobb könyvesboltban kaphatók és a kiadónál is megrendelhetôk.
Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2/B. T/F: 359-9825
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Megjelent könyvek
1999. május 7–20.
A
Ab A. 1350. Ad A. 1358.. (Tom. 4.) , 1999.

ISBN: 963-446-106-9 kötött: 2800 Ft
A barokk és a bécsi klasszika zenéje.
(3.) [Budapest], Nemz. Tankvk., cop. 1999.

770 Ft
ABC. (1.) , [1999].

ISBN: 963-9178-51-9 fûzött: 575 Ft
A bûvészet könyve. [Budapest], Pallas,
[1999].

ISBN: 963-9117-26-9 fûzött: 600 Ft
A cinege cipôje: Verses-dalos könyv az állatokról. [Debrecen], Aquila, cop. 1999.

ISBN: 963-679-010-8 kötött: 817 Ft
Ady Endre: Ady Endre válogatott versei. [Budapest], Palatinus, 1999. (Egy (két) hang)

ISBN: 963-9127-75-2 kötött: 1200 Ft
Ágotai László: Ez az optimum matematikából érettségi és felvételi vizsgára készülôknek. Kisújszállás, Szalay Kvk., 1999.

ISBN: 963-9178-45-4 fûzött: 1350 Ft
A klasszika és a nemzeti romantika zenéje. (4.) [Budapest], Nemz. Tankvk., cop.
1999.

770 Ft
A középkor és a reneszánsz zenéje. (2.)
[Budapest], Nemz. Tankvk., cop. 1999.

770 Ft
A nevetés egészség. Dél-göcseji anekdoták, történetek. 2. bôv. kiad. Nagykanizsa,
Czupi, 1999.

ISBN: 963-85484-6-0 fûzött: 1120 Ft
Angol – amerikai jogi nyelv. 2. átd., bôv.
kiad. Budapest, HVG-ORAC, 1999.

ISBN: 963-8213-41-8 fûzött: 3920 Ft
Angyal Ádám: A vezetés mesterfogásai. Budapest, Kossuth, 1999. (VIP / Very Important
Publications)

ISBN: 963-09-4082-5 kötött: 2300 Ft
Antibiotikumkezelés az alapellátásban.
[Budapest], Springer Orvosi K., 1999. (Betegségek és antibiotikumok)

ISBN: 963-699-072-7 fûzött: 1940 Ft
Anyanyelv, világnyelv – Bábel? Mentsük
meg a nemzeti nyelveket!. Budapest, Hét
Krajcár, 1999.

ISBN: 963-8250-41-0 fûzött: 820 Ft
Apokrif levelek. Budapest, Telosz, 1999.
(Apokrif iratok)

ISBN: 963-8458-17-6 kötött: 1680 Ft
A politikai szocilizáció. Válogatás a francia
nyelvterület szakirodalmából. Budapest, Új
Mandátum, 1999.

ISBN: 963-9158-07-0 fûzött: 1380 Ft
A romantika és a XX. század zenéje. (5.)
[Budapest], Nemz. Tankvk., cop. 1999.

770 Ft

Ars poetica. Létösszegzô versek és ars poeticák a magyar költészetben. Kisújszállás,
Szalay Kvk., [1999].

ISBN: 963-9178-46-2 fûzött: 300 Ft
A szótól a szövegig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan körébôl. Budapest, Argumentum – ELTE Orosz
Irodalmi és Irodalomkutatási Doktori Iskolája
– Eötvös József Collegium Szlavisztikai Mûhelye, 1999. (Diszkurzívák)

Tiplik, csavarok, szegecsek, tûzés, ragasztás. Budapest, Cser K., 1999. (Csináld magad)

Both Mária – Csorba F. László: Az élôlény
és környezete. (1.) , 1999.

ISBN: 963-9003-44-1 fûzött: 1494 Ft

Brunelli, Roberto: Történetek egész évre: A
Szent Biblia. Budapest, M. Kvklub, 1999.

Békés megye. Megyetérkép = Komitatskarte
= Carte de comitat = County map. M. 1:175
000. települések és nevezetességek jegyzéke = Ortsverzeichnis, Sehenswürdigkeiten
= Town and village index, sights. Budapest,
MT, cop. 1999.

ISBN: 963-446-102-6 fûzött: 1300 Ft

ISBN: 963-9108-30-8 CM 252 Ft

Az Alföld társadalma. Nagykôrös, Arany J.
Múz., 1998. (Acta Musei de János Arany nominati 8.)

Békés Pál: És very, very a dobot a rózsaszín
plüsselefánt. [Budapest], Liget, 1999. (Liget
könyvek)

ISBN: 963-7134-23-9 fûzött: 2667 Ft

ISBN: 963-7907-83-1 fûzött: 780 Ft

Az apokalipszis keresztje? [Magyar asztrológusok a napfogyatkozásról]. Budapest,
Sindbad, 1999.

Berecz András: Vallomások, párbeszédek,
képek a hagyományos dalolásról, éneklésrôl. (1.) , [1997].

ISBN: 963-85930-3-2 fûzött: 1290 Ft

ISBN: 963-8344-59-8 fûzött: 1990 Ft

Az ember és a kutya. Vidám és szomorú
kutyatörténetek; Magyar írók novellái a kutyáról. [Budapest], Palatinus, 1999. (Magyar
novella)

Berend Mihály – Berendné Németh Éva
– Kovács Október: Biológia feladatgyûjtemény középiskolásoknak. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999. (Irány az egyetem!)

ISBN: 963-9127-80-9 kötött: 1600 Ft

ISBN: 963-18-9096-1 fûzött: 834 Ft

Az értékteremtô folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika.
[Budapest], Aula, 1999.

ISBN: 963-9215-15-5 kötött: 5900 Ft
Az ezeréves Magyarország. Hasonmás kiad. [Budapest], Pán Kft., 1999.

Berkes Klára: Ki(s)méregetô. 3–4. osztály.
[Budapest], Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9124-0 fûzött: 446 Ft
Berniczky Éva: Fejezetek az üvegházból.
Budapest, Hatodik Síp Alapítvány, 1999. Beregszász, Mandátum, 1999.

ISBN: 963-7965-32-7 kötött: 3980 Ft

ISBN: 963-8294-53-1 fûzött: 596 Ft

B
Bálint Ágnes: A szitakötôk szigetén. [Budapest], Santos, [1999].

ISBN: 963-8492-73-2 kötött: 980 Ft
Balkay Adolf – Hönig István: Írások a hajdani vadászvilágból. Balkay Adolf és Hönig
István. Budapest, TerraPrint, 1999.

ISBN: 963-9186-08-2 fûzött: 850 Ft
Baloghné Gáspár Anna – Czipszer Károlyné: Egyszeres könyvvitelt vezetô társas
és szja-s egyéni vállalakozók adózása és
könyvvezetése, 1999. [Budapest], Inter-Kortax, [1999]. (Verzál könyvek)

ISBN: 963-9095-73-7 fûzött: 2464 Ft
Bánffy Miklós: A koronás tízes. Válogatott
elbeszélések. Kolozsvár, Polis, 1998. (Remekírók diákkönyvtára)

ISBN: 973-9267-50-3 fûzött: 500 Ft
Bánosi György – Veresegyházi Béla: Eltûnt népek, eltûnt birodalmak kislexikona.
Utánny. [Budapest], Anno, [1999].

ISBN: 963-9199-29-X kötött: 600 Ft
Bártfai Barnabás: Hogyan használjam?. 3.
átd., bôv. kiad. Budapest, BBS-E BT, 1999.

ISBN: 963-03-5218-4 fûzött: 1490 Ft

Bíró András: Liliomok, hollók, félholdak. Egy
lófôszékely család története a középkorban
és az újkor kezdetén. [Szentendre], Kairosz,
cop. 1999.

ISBN: 963-9137-44-8 fûzött: 1380 Ft
Bíró Yvette: Profán mitológia. A film és a mágikus gondolkodás. 2. jav. kiad. Budapest,
Osiris, 1999. (Osiris könyvtár)

ISBN: 963-379-507-9 fûzött: 1180 Ft
Blahó András: Térjünk a tárgyra!. Tárgyalástan. [Budapest], Aula, 1999.

ISBN: 963-9215-16-3 fûzött: 1950 Ft
Bobrov, L. – Tyerehina, L.: 500 recept burgonyával. 3. kiad. Budapest, Auktor, cop.
1996.

ISBN: 963-7780-56-4 fûzött: 998 Ft
Bodnár László – Fodor István – Lehmann Antal: Természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-8330-2 fûzött: 2427 Ft
Bolberitz Pál: Bevezetés a logikába. Budapest, Jel, cop. 1998.

ISBN: 963-8344-75-X fûzött: 560 Ft
Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Budapest, Hermész Kör, 1999.

ISBN: 963-03-7395-5 fûzött: 1800 Ft

Bastian, Hans-Werner: Rögzítéstechnika.

ISBN: 963-18-9098-8 fûzött: 317 Ft
ISBN: 963-548-862-9 kötött: 1890 Ft
Buddha beszédei. [Budapest], Farkas L. I.,
1999.

ISBN: 963-7310-48-8 fûzött: 1400 Ft
Bustarret, Nicole: Mezei virágok. [Budapest], Passage, cop. 1999. (Kis természetbúvár)

ISBN: 963-228-120-9 fûzött: 420 Ft
Butzen, Fred – Hilton, Christopher: Linux
hálózatok. Budapest, Kiskapu, cop. 1999.

ISBN: 963-85970-6-2 fûzött: 2750 Ft

C
Cangjang-gjaco: Lelked szélfútta madártoll.
Cangjang-gjaco a 6. dalai láma szerelmes
versei. [Budapest], Írás K., cop. 1999.

ISBN: 963-8417-05-6 kötött: 1290 Ft
Cardelle, Frank D.: Az árnyékból a fényre.
Hogyan vehetjük újra kezünkbe sorsunk irányítását?. Budapest, Bioenergetic 1999.

ISBN: 963-8120-64-9 fûzött: 1400 Ft
Carver, Charles S. – Scheier, Michael:
Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris,
1998. (Osiris tankönyvek)

ISBN: 963-379-307-6 kötött: 3250 Ft
Chappell, Peter: Lelki gyógyítás homeopátiával. Önsegítô kézikönyv. Szentendre, Új
Paradigma, 1999.

ISBN: 963-85824-6-4 kötött: 1900 Ft
Chia, Mantak: Gyógyító szerelem. Titkos kínai tanítások a nô szexuális energiájának
gondozásához, fejlesztéséhez és finomításához. 3. váltl. utánny. [Budapest], Lunarimpex, 1999. (Mesterek és harci mûvészetek
12.)

ISBN: 963-85739-3-7 fûzött: 1260 Ft
Chopra, Deepak: A varázsló mágiája. Budapest, M. Kvklub, 1999.

ISBN: 963-548-883-1 kötött: 1350 Ft
Colombo, Marcello: Kanyonok földje. [A
Grand Canyon és a Vadnyugat]. [Budapest],
Gabo, cop. 1997. (A világ legszebb helyei)

ISBN: 963-8009-26-8 kötött: 4290 Ft
Cusanus, Nicolaus: A tudós tudatlanság.
[Szentendre], Paulus Hungarus – Kairosz,
[1999].

ISBN: 963-9137-42-1 fûzött: 1450 Ft
Cuvelier, Jean: Szeretnék egy tengerimalacot!. [Budapest], Passage, cop. 1999. (Kis
természetbúvár)

ISBN: 963-228-106-3 fûzött: 420 Ft

Cs

1999. február 12-tôl 1999. május 20-ig beérkezett határon túli könyvek a Custos-Zöld könyvesbolt forgalmazásában
Ady Endre: A szerelem eposzából

Vál. Kovács András Ferenc. Marosvásárhely,
1999. Mentor 221. p.
fve. 880 Ft

Antalné Tankó Mária: Gyimesi írott tojások

Kolozsvár, 1999, Erdélyi Múzeum Egyesület
fve. 600 Ft

Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga
hasznát...

Székelyudvarhely, 1995, Haász K., 128 p.
fve. 480 Ft
Bányai János: Hagyománytörés. Irodalmi tanulmányok

Újvidék, 1998, Fórum, 159 p.
fve. 1200 Ft
Berde
Mária,
Erdélyi regény

Sz.:

Csíkszereda, 1999, Pallas-Akadémia, 363 p.
fve. 2800

Marosvásárhely, 1999, Mentor, 379 p.
fve. 1120 Ft

Bukarest-Kolozsvár, 1998, Kriterion, 113 p.
fve. 980 Ft

fve. 700 Ft

Farkas Árpád: Bolhalakodalom (gyermekversek, illusztrált)

Csíkszereda, 1998, Pallas-Akadémia, 72 p.
fve. 1014 Ft

Losoncz Alpár: Az emlékezés hermeneutikája (filológiai értekezések)

Tóthfalu, 1997, Logos, 201 p.
fve. 980 Ft

Újvidék, 1998, Fórum, 197 p.
fve. 1270 Ft
Major Nándor: Elveszejtett ország

A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság

Beograd-Újvidék, 1997, Fórum, 382 p.
kve. 1900 Ft

Újvidék, 1993, Fórum, 243 p.
fve. 1300 Ft

Bölöni Domokos: Dégi Gyula pontozója

Jakabos Ödön: Kôrösi Csoma Sándor nyomában

A Bukaresti Petôfi Mûvelôdési Társaság
értesítôje 1994–1997.

Bukarest, 1998, Kriterio, 193 p.
fve. 800 Ft

Domokos Géza: Esély III. kötet

Csíkszereda, 1998, Pallas-Akadémia, 334 p.
fve. 1750 Ft

Nagy Miklós Kund: Mûterem. Beszélgetés
huszonegy Maros megyei képzômûvésszel.
Marosvásárhely, 1998, Impress, 211 p.

Tóthfalu, 1998, Logos, 290 p.
fve. 1000 Ft

Csíkszereda, 1998, Pallas-Akadémia, 452 p.,
10 t.
fve. 1350 Ft
A jugoszláviai magyar irodalom 1994.
évi bibliográfiája

Újvidék, 1998, Magyar Tanszék-Fórum, 186 p.
fve. 800 Ft

Kaláka kalendárium 1925. esztendôre

Kolozsvár, 1998, Tinivár, 382 p., 14 t.
fve. 1500 Ft
H.n., 1999, Udvarszék, 157 p.
fve. 980 Ft

Bukarest-Kolozsvár, 1998, Kriterion, 325 p.
kve. 850 Ft

Illés Sándor: A reménység hídja

Marosvásárhely, 1998, Impress, 122 p
fve. 600 Ft

Könczei Ádám: Házatlan csiga naplója
(1946–1983)
Lôrincz György: Áldozatok. Kisregény

Fodor Sándor: Bimbi tábornok

Bogdán László: Átiratok múzeumra (Versek)

Marosvásárhely, 1998, Metor, 183 p.
fve. 890 Ft

Fakszimile kiadás: Sztána-Kolozsvár, 1998,
Szentimrei Alapítvány

Egyed Emese: Mesék

Gubás Jenô: Veszendô végeken
Szentségvivôk.

(Írta) Szentimrei Jenô, rajzolta Kós Károly.
Sztána, 1924. Ft

Egyed Ákos: Erdély 1848–1849. II. kötet

fve. 700 Ft
Nagy-Tóth Ferenc: Régi eredélyi almák

Kolozsvár, 1998, Erdélyi Múzeum-Egyesüet,
352 p.
fve. 3600 Ft

Páskándi Géza: Erdélyi triptichon (drámák)

Bukarest-Kolozsvár, 1998, Kriterion, 290 p.fve. 1040 Ft

Páskándi Géza: Túlélés kapuja. Vál. versek
1949–1994.
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Kolozsvár, é.n., Polis, 486 p.
fve. 1200 Ft
Pusztai János: Csapdában

Bukarest-Kolozsvár, 1999, Kriterion, 507 p.
fve. 980 Ft

Robotos Imre: Álruhás vallomások. Karácsony Benô arcai

Nagyvárad, 1998, Literator, 152 p.
fve. 400 Ft
Szabó Miklós-Szögi László: Erdélyi peregrinusok.

Erdélyi diákok európai egyetemeken 17011849.
Marosvásárhely, 1998, Mentor, 604 p.
fve.
Székely János összes drámái

Kolozsvár, 1999, Polis, 401 p.
fve. 1300 Ft
Sz. Benedek István: Könyvek és álmok nyomában
Marosvásárhely, 1998, Mentor, 169 p.
fve. 980 Ft

Tüdôs S. Kinga: Székely fônemesi életmód a
XVIII. század alkonyán

Kolozsvár, 1998, Kriterion, 293 p.
kve. 2100 Ft
Vákár Katalin: A gyimesi fonákján varrott

Csíkszereda, 1998, Pallas-Akadémia,
fve. 3400 Ft

Wass Albert: Tizenhárom almafa

Marosvásárhely, 1999, Mentor, 259 p.
fve. 1120 Ft

KÖNYVKIADÓ
C I C E R Ó

DANIEL PENNAC
Foglalkozása:
bûnbak
11x18 cm 228 old.
990 Ft

Ünnepi Könyvhét
A könyveket a következô címen lehet megrendelni és/vagy megvásárolni:

FALUKÖNYV-CICERÓ Kft. Könyváruháza • 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 79.
Telefon/fax: 329-1619 • Telefon: 329-0879 e-mail: cicero@mail.matav.hu
Nyitva: hétfôtôl–péntekig 8–16.30 óráig

KAMARÁS ISTVÁN
Világverseny
a berekben

RALPH HELFER
Elefántok elefántja
16x22 cm 228 old.

FEJES ENDRE
Rozsdatemetô

1800 Ft

12x20 cm 200 old.
990 Ft

VARGA DOMOKOS
Kölyökkóstolgató
12x20 cm 200 old.
790 Ft

BERNARD MALAMUD
Új élet
12x19 cm 432 old.
1500 Ft

VARGA KATALIN
Tündérforgó
Békés Rozi színes rajzaival
21x29 cm 188 old.
2900 Ft

Könyvheti dedikációink idôpontjai
a Vörösmarty téren, a Gerbeaud elôtt, a Ciceró standján
június 3. csütörtök
16–18
GYÖRFI ANDRÁS,
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember c. mû illusztrátora
16–18
TILL KATALIN mûfordító,
Daniel Pennac: Foglalkozása: bûnbak c. regény fordítója
június 4. péntek
11–13
dr. SZÜTS LÁSZLÓ nyelvész, a Szójátéktár c. mû szerzôje
14–16
FÜLÖP GYÖRGY karikaturista és meseíró,
a Mesék a szeretetrôl c. mû szerzôje
16.30–18.30 SZENDE ALADÁR nyelvész,
a Süss föl nap! 116 magyar népmese c. mû válogatója
és összeállítója

Klemm Gabriella rajzaival
20x29 cm 40 old.
1200 Ft

FEJES ENDRE
Jó estét, nyár!
Jó estét szerelem!
12x20 cm 200 old.
990 Ft

június 5. szombat
11–13
ZSOLDOS VERA grafikusmûvész,
a Vidám Könyvek sorozat illusztrátora és meseíró
14–16
KAMARÁS ISTVÁN író, újságíró, szociológus,
aVilágverseny a berekben c. mû szerzôje
16.30–18.30 VARGA DOMOKOS író, újságíró, szociológus,
a Kölyökkóstolgató c. mû szerzôje
június 6. vasárnap
11–13
VARGA KATALIN író, költô,
a Tündérforgó. Mesebeli idôutazás a regék birodalmában
c. mû szerzôje és
BÉKÉS ROZI grafikusmûvész, a mû illusztrátora
14–16
FEJES ENDRE író, a Rozsdatemetô és a
Jó estét, nyár! Jó estét, szerelem! c. mû szerzôje
16–18
KAMARÁS ISTVÁN író, újságíró, szociológus,
aVilágverseny a berekben c. mû szerzôje

Az Athenaeum Kiadó
újdonságai
a könyvhéten:

A Mágus Kiadó újdonságai
Marion Merrick:
Itt a piros, hol a piros?
Magyarország angol szemmel
1982–1989
Ára: 1250 Ft
Sárándi József: Korvégkezdeteim
Önéletrajz dokumentumokban
elbeszélve
Ára: 980 Ft
Anna Seewell: Fekete Szépség
A Fekete Szépség egy ló „aki“
nemcsak gyönyörû állat, de vágyai
és érzelmei is vannak.
Ára: 450 Ft

Philip José Farmer: Ördögszem
A sci-fi irodalom nagy öregjének detektívregénye,
melyben feltárul a hétköznapi Amerika minden
tarkasága, titka és izgalma. 1390 Ft
Tábori Zoltán: Nekropolice
„Tanulmányi kirándulás” a rendôrnyomozói
munka alig ismert, kevéssé „mozgalmas”
területére, a rendôrségi orvosszakértôk „síri”
világába. 990 Ft
Megrendelés és további információ a kiadónál:
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 7.
Tel.: 269-2033

Megrendelhetô: Mágus Kiadó
1055 Budapest, Balassi B. u. 25.
Tel./fax: 353-4542
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Csalog Zsolt: Csendet akarok!. Budapest,
Ant-ko, 1999.

ISBN: 963-03-7505-2 fûzött: 1090 Ft
Csiky Péter: Szabadalom, újítás, védjegy.
[Budapest], Kalangya Kkt., 1999. (Hasznos
tudnivalók a vállalkozáshoz)

ISBN: 963-03-6846-3 fûzött: 728 Ft
Csukás István: Pom Pom meséi. [Budapest],
Gesta, cop. 1999.

ISBN: 963-8229-37-3 kötött: 1290 Ft

D

rosz – Szt. Gellért K., [1999].

rimpex, 1999. (Mesterek és harci mûvészetek 1.)

ISBN: 963-9137-51-0 kötött: 980 Ft
Feszty Masa – Ijjas Antal: Feszty Árpád
élete és mûvészete. Budapest, Jel, 1999.

ISBN: 963-8344-79-2 fûzött: 650 Ft
Follett, Ken: Az Éden kalapácsa. [Budapest],
Gabo – M. Kvklub, cop. 1999.

ISBN: 963-8009-48-9 963-548-951-X kötött:
1490 Ft
Forester, Robert: A csapda bezárul. (2.),
1999.

ISBN: 963-03-7530-3 fûzött: 998 Ft

DEF. (2.) , [1999].

ISBN: 963-9178-52-7 fûzött: 575 Ft
Deighton, Len: A Winter család. [Budapest],
I.P.C. Kv., cop. 1999.

ISBN: 963-635-154-6 fûzött: 980 Ft
Dél- és Kelet-Európa. (2.) Budapest, Holnap, cop. 1999.

ISBN: 963-346-304-1 kötött: 880 Ft
Demeude, Hugues – Perrin, Thierry: Portugália. Köln, Benedikt Taschen, cop. 1999.
Budapest, Vince, cop. 1999.

ISBN: 3-8228-8233-X kötött: 3995 Ft
DeMille, Nelson: Spencerville. Budapest, M.
Kvklub, 1999.

Frank, Manfred: A megértés határai. Egy
„rekonstruált” diskurzus Habermas és Lyotard között. [Budapest], Jószöveg Mûhely,
cop. 1999. (Jószöveg könyvek)

ISBN: 963-9134-25-2 fûzött: 998 Ft
Franyó István: Állatok és növények. Biológia
13–15 évesek számára: Feladatlapok. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999. (Biotéka)

ISBN: 963-18-9142-9 fûzött: 243 Ft
Franyó István – Paál Tamásné: Állatok és
növények. Biológia 13–15 évesek számára:
Munkafüzet. Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999. (Biotéka)

ISBN: 963-18-9130-5 fûzött: 319 Ft

G

ISBN: 963-548-812-2 kötött: 1490 Ft
Dénes Béla: Ávós világ Magyarországon.
Egy cionista orvos emlékiratai. [Szentendre],
Kairosz, 1999.

ISBN: 963-9137-43-X fûzött: 1380 Ft
Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához: [Felsôoktatási tankönyv]. 2. jav. kiad.
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-19-0058-4 kötött: 2175 Ft
Diósi Dávid: Qumrán és az ôskeresztények
avagy Veszélyben a kereszténység?. Kolozsvár, Polis, 1998.

ISBN: 973-9267-53-8 fûzött: 900 Ft
Domokos Sándor: Új Prométheusz. [Az elmúlt jövô regénye...]. Budapest, Jel, 1998.

ISBN: 963-8344-73-3 fûzött: 600 Ft
Dostoevskij, Fjodor Mihajlovic: Kell-e nekünk Európa?. Válogatás az író társadalompolitikai írásaiból. [Budapest], Kráter Mûhely
Egyes., cop. 1999. (Kráter klasszikusok 1.)

ISBN: 963-7583-97-1 fûzött: 896 Ft
Dudichné Vendl Mária – Koch Sándor:
Drágakövek. Különös tekintettel a mesterséges drágakövekre. Repr. kiad. Miskolc, ZPress K., 1999.

ISBN: 963-85735-4-6 fûzött: 3600 Ft

E

ISBN: 963-9127-81-7 kötött: 660 Ft
Európa kislexikon. Az Európai Unió és Magyarország. Budapest, Balassi, 1999.

ISBN: 963-03-7124-3 fûzött: 1600 Ft

É

Gabányi János: Magyar várak legendái. 2.
kiad. Budapest, Holnap, 1999.

ISBN: 963-346-258-4 kötött: 880 Ft
Gáll Ernô: A felelôsség új határai. Budapest,
Napvilág, cop. 1999.

ISBN: 963-13-4808-3 fûzött: 1200 Ft
Észak-, Nyugat- és Közép-Európa. (1.)
Budapest, Holnap, cop. 1999.

ISBN: 963-346-247-9 kötött: 880 Ft

F
Falvy Zoltán: A magyar zene története. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9533-5 fûzött: 690 Ft
Fazekas György – Franyó István: Állatok
és növények. Biológia 13–15 éveseknek.
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999. (Biotéka)

ISBN: 963-18-9049-X fûzött: 769 Ft
Fedina Lídia: Vacak a hetedik testvér. Budapest, M. Kvklub, 1999.

ISBN: 963-548-887-4 kötött: 1490 Ft
Fekete Ferenc: Erekciós zavarok. Új lehetôségek a merevedési zavarok kezelésében.
Budapest [etc.], Springer Orvosi K., 1999.

ISBN: 963-699-083-2 fûzött: 1690 Ft
Ferenczi Attila – Kendeffy Gábor: Latin a
szóbeli nyelvvizsgán. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999. (Nyelvvizsgázzunk!)

ISBN: 963-18-9141-0 fûzött: 609 Ft
Fésüs Éva: Mesebatyu. [Szentendre], Kai-

Hessayon, David Gerald: Építem a kertem.
3. kiad. Budapest, Park, cop. 1997. (Kertszakértô)

ISBN: 963-530-294-0 kötött: 2300 Ft
Hessayon, David Gerald: Virágkötészet.
Budapest, Park, cop. 1997. (Kertszakértô)

ISBN: 963-530-229-0 kötött: 2300 Ft
Holt, Victoria: A Paradicsom sziget. [Budapest], I.P.C. Kv., cop. 1999.

ISBN: 963-635-153-8 fûzött: 798 Ft
Horváth László, Gy.: Nindzsák. 5. bôv., átd.
kiad. [Budapest], Lunarimpex, 1999. (Mesterek és harci mûvészetek 15.)

ISBN: 963-9219-01-0 fûzött: 990 Ft
Hughes, David: Gerry és egyéb állatfajták.
Gerald Durrell arcképe. Budapest, Európa,
1999.

ISBN: 963-07-6515-2 kötött: 1300 Ft
Huntington, Samuel P.: A civilizációk
összecsapása és a világrend átalakulása.
Budapest, Európa, 1999, cop. 1998.

ISBN: 963-9082-41-4 fûzött: 790 Ft

Huoranszki Ferenc: Filozófia és utópia. Politikafilozófiai tanulmányok. Budapest, Osiris,
1999.

ISBN: 963-379-516-8 fûzött: 1100 Ft
Hynson, Colin: A vasút. [Pécs], Alexandra,
[1999]. (A technika története)

ISBN: 963-367-446-8 fûzött: 698 Ft

Gannett, Lewis: Özönvíz. [Debrecen], Aquila, cop. 1999. (Kondor könyvek)

I

ISBN: 963-679-008-6 kötött: 1490 Ft
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember. Történelmi regény. Debrecen, Tóth, [1999].

ISBN: 963-9029-83-1 fûzött: 875 Ft
Garland, Alex: A part. Budapest, Park, cop.
1999.

Idézetgyûjtemény. Debrecen, Tóth, [1999].

ISBN: 963-9081-34-5 fûzött: 675 Ft
Ila László – Sághi Balázs: Megjelenítôk,
háttértárolók, soros és párhuzamos interfész. 2. korszerûsített kiad. , 1999.

ISBN: 963-530-448-X kötött: 1950 Ft

ISBN: 963-545-230-6 fûzött: 1290 Ft

Gömöri György: A bujdosó Balassitól a meggyászolt Zrínyi Miklósig. Tanulmányok. [Budapest], Argumentum,1999.

Illyés Gyula: Puszták népe. Budapest, Osiris,
1999. (Millenniumi könyvtár)

ISBN: 963-379-592-3 kötött: 500 Ft

ISBN: 963-446-099-2 fûzött: 950 Ft
Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. 2. jav. kiad. [Budapest], Aula, 1999.

ISBN: 963-9215-06-6 kötött: 2320 Ft
Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az elemek kémiája. (1.) Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999.
Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az elemek kémiája. (2.) Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999.

fûzött
Greenwood, N. N. – Earnshaw, A.: Az elemek kémiája. (3.) Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999.

fûzött
Greshake, Gisbert: A szeretet ára. Elmélkedés a szenvedésrôl. [Szentendre], Kairosz –
Paulus Hungarus, cop. 1999.

ISBN: 963-9137-56-1 kötött: 850 Ft

Érettségi témakörök, tételek: Irodalom. 9.
kiad. [Budapest], Corvina, 1999.

ISBN: 963-9167-16-9 fûzött: 3431 Ft

ISBN: 963-07-6573-X kötött: 2300 Ft

fûzött

Eszkimó asszonyok bölcsessége. Minden idôk igazságáról és szépségérôl:
Összeállítás aleut, jupik, karibu és inuit-inupjak eszkimó asszonyok mondásaiból és énekeibôl. [Budapest], Palatinus, 1999. (A csend
ajándéka)

ISBN: 963-85565-0-1 fûzött: 630 Ft
Heck, André: Bevezetés a Maple használatába. Szeged, JGYF K., 1999.

Guy, John: Fegyverek és hadviselés. [Pécs],
Alexandra, [1999]. (A technika története)

ISBN: 963-367-452-2 fûzött: 698 Ft

J
Játékszertár: Tantermi és szabadtéri játékok. Debrecen, Tóth, [1999].

ISBN: 963-9081-16-7 fûzött: 600 Ft
Játsszunk együtt! [111 közösségi játék].
Kisújszállás, Szalay Kvk., [1999].

ISBN: 963-9178-44-6 fûzött: 675 Ft
Jelen Tamás – Simon Ferenc: Minôség,
kézmûvesség. [Budapest], Kalangya Kkt.,
1999. (Hasznos tudnivalók a vállalkozáshoz)

ISBN: 963-03-6845-5 fûzött: 728 Ft
Jelen Tibor – Nyárádi Gáborné: Innováció, marketing. [Budapest], Kalangya Kkt.,
1999. (Hasznos tudnivalók a vállalkozáshoz)

ISBN: 963-03-6844-7 fûzött: 728 Ft
Jókai Mór: Forradalmi és csataképek 1848és 1849-bôl. Kolozsvár, Polis, 1999. (Remekírók diákkönyvtára)

ISBN: 973-9267-48-7 fûzött: 500 Ft
Jordan, Robert: A nagy hajtóvadászat. (1.
köt.), 1999. (Az idô kereke)

ISBN: 963-9047-32-5 fûzött: 1198 Ft

H
Hajdúböszörmény. – Várostérkép. Stadtplan. Plan de ville. Town map. M. 1:20 000. Kinagyítás: 1:10 000. utcák és terek, hivatalok
és intézmények, parkolók, egyirányú utcák,
nevezetességek: Straüen und Pl„tze, Behörden und öffentliche Einrichungen, Sehenswürdigkeiten, Parkpl„tze, Einbahnstraüen,
Öffentliches Verkehrsnetz. Budapest, MT,
[1999].

ISBN: 963-9108-19-7 CM 252 Ft
Hajós György: Bevezetés a geometriába.
[Egyetemi tankönyv]. 12. kiad. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999, cop. 1971.

ISBN: 963-19-0116-5 fûzött: 1839 Ft
Harnack, G.-A. von – Janssen, F.: Gyógyszeradagolás gyermekkorban. Gyógyszerdózis-táblázatok a mindennapi gyakorlatban. M. nyelvû és hazai viszonyokra adapt.
Bp., Golden Book, cop. 1999.

ISBN: 963-8232-67-6 fûzött: 2950 Ft
Havasi András: Gyakorlati Tai Chi Chuan és
Chi Kung. 3. váltl. utánny. [Budapest], Luna-

József Attila: Medvetánc, Nagyon fáj. Versek: [gondozott szöveg]: 1934/1936. Budapest, Raabe Klett, 1999. (Matúra. 10.)

ISBN: 963-9194-20-4 fûzött: 758 Ft
József Jolán: József Attila élete. [Budapest],
Makai Á., [1999].

ISBN: 963-550-928-6 fûzött: 1300 Ft

K
Kalandozások a titkok birodalmában.
Reader's Digest válogatás: [Természet, tudomány, vallás, történelem]. Budapest, Reader's Digest K., cop. 1999.

ISBN: 963-8475-34-X kötött: 6850 Ft
Kányádi Sándor: Szitakötô tánca. [Budapest], General Press, [1999].

ISBN: 963-9076-49-X kötött: 998 Ft
Kaposvári Bertalan: A ló hosszú álma. Budapest, Seneca, cop. 1999. (Magyar könyvtár)

ISBN: 963-9162-28-0 kötött: 2180 Ft
Karácsony Imréné – Szilágyi Miklós –
Barna Péter: Üzemanyag normakönyv.
Budapest, Novorg, 1999.

www.konyvkereso.hu
Rendeljen könyvet az interneten!
Magyarország legnagyobb könyvkereskedelmi adatbázisán
keresztül, több mint 53 000 mûbôl válogathat.
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ISBN: 963-485-247-5 fûzött: 10080 Ft
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem. [Budapest], Akkord, [1999]. (Talentum diákkönyvtár)

ISBN: 963-645-022-6 fûzött: 298 Ft
Katona Attila: Fekete tûz. (2.) , 1999, cop.
1995.

ISBN: 963-04-9167-2 fûzött: 998 Ft
Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben.
Tudományos konferencia a Juhász Gyula
Tanárképzô Fôiskola Történettudományi
Tanszékén 1998. szeptember 24. Szeged,
Belvedere Meridionale [Szerk.], 1999. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár 12.)

ISBN: 963-03-6685-1 fûzött: 560 Ft
Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé. Budapest, Osiris, 1999.

ISBN: 963-379-515-X fûzött: 1200 Ft
Kézikönyv az ABC-költségelemzésrôl.
[Átfogó költséggazdálkodás]. 2. jav. kiad.
Budapest, Co-nex Kvk., 1999.

ISBN: 963-8401-19-2 0-415-55877-X
kötött: 3360 Ft
Kézmûvesek az ezredfordulón. [Budapest], MKK – Kalangya Kkt., [1999].

ISBN: 963-03-6371-2 kötött: 7056 Ft
Kieslich, Sabine: Sült húsok, steak-ek.
Pécs, Alexandra, [1999]. (Egyszerûen jó)

ISBN: 963-367-548-0 fûzött: 499 Ft
Ki kicsoda a történelemben? Who's who:
Ezeréves Magyarország: Aba Amádétól
Zsigmond királyig 800 híres ember a magyar
történelembôl. Bôv., átd. kiad. [Budapest],
Anno, cop. 1999.

ISBN: 963-9199-13-3 kötött: 1325 Ft
Kincses Károly – Sándor P. Tibor: Fotó –
város – történet. [Kecskemét], M. Fotográfiai
Múz., 1998. [Budapest], FSZEK.

ISBN: 963-8383-13-5 fûzött: 1980 Ft
Kingston, Karen: Feng shui: Rend a lelke
mindennek. Budapest, Édesvíz, 1999.

ISBN: 963-528-357-1 fûzött: 990 Ft
Király Zsolt: Blackbird. Elôkészítô tanfolyam
a “C” típusú középfokú angol nyelvvizsgára.
2. jav. kiad. Budapest, Akad. K., 1999.
(Exam pass)

ISBN: 963-05-5727-2 fûzött: 3990 Ft
Kiss Mária – Dán Irén: Textilfigurák mindenkinek. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999. (Mutatós matatós sorozat)

ISBN: 963-18-8907-6 fûzött: 399 Ft
Klarmann, Ulrich: Intarzia. Ötletek faliképek
készítéséhez. Budapest, Cser K., 1999.

ISBN: 963-9003-53-0 kötött: 1596 Ft
Kökény Sándor – Ábrahám István: Önállóan megtanulom a gépírást írógépen és
számítógépen. 2. jav. kiad. Budapest, Nemz.
Tankvk., 1999, cop. 1994.

ISBN: 963-18-9399-5 fûzött: 2230 Ft
Környezetvédelem. [Budapest], Kalangya
Kkt., 1999. (Hasznos tudnivalók a vállalkozáshoz)

ISBN: 963-03-6847-1 fûzött: 728 Ft
Kósa Csaba: Ragyogó malom. Veszprém,
Viza, [1999].

ISBN: 963-03-7520-6 fûzött: 498 Ft
Kovács József – Takács Gábor – Takács
Miklós: Analízis. ([3.]) 11. kiad. , 1999.

ISBN: 963-18-9649-8 fûzött: 1670 Ft
Kovács László: Tizenhárom töltény. Budapest, TerraPrint, 1999.

ISBN: 963-9186-09-0 fûzött: 750 Ft
Kuczka Péter: Seregek ura. Versek. Budapest, Hét Krajcár, 1964-1998.

ISBN: 963-8250-42-9 fûzött: 500 Ft
Kutas Gábor: Az alaszkai malamut. [Érd],
Elektra, 1999. (Kutyakönyvtár)

ISBN: 963-9205-02-8 fûzött: 670 Ft

L
Lakás és egészség. Miskolc, Z-Press K.,
[1999].

ISBN: 963-85735-3-8 fûzött: 1960 Ft
La Rochefoucauld, Francois de: Gondolatok. [Szentendre], Kairosz, [1999].

ISBN: 963-9137-57-X kötött: 900 Ft
Lázár Mária: Jó volt élni. [S.l.], Sessoms-Sztojanovics H., 1999.

ISBN: 963-550-832-8 fûzött: 1350 Ft
Lensveld, Jim: Harley-Davidson. [Az amerikai legenda]. [Budapest], Gabo, cop. 1996.

ISBN: 963-8009-68-3 kötött: 4450 Ft
Lévi-Strauss, Claude: Faj és történelem.
Budapest, Napvilág, 1999.

a
fel
gye
zé!
e
ö
v
t
i k
a
j
k
Mos
r
kma
boo

ISBN: 963-9082-40-6 fûzött: 750 Ft
Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae. (Vol.
5/1.) , 1999.

kötött: 4200 Ft
Livingston, Brian – Straub, Davis: A Windows 98 titkai. (1. köt.) , cop. 1999.

ISBN: 963-85970-4-6 fûzött: 2450 Ft
Lôrinc László: Középkor. (2.) , 1999.

ISBN: 963-8328-63-0 fûzött: 1320 Ft
Lôrincz L. László: Mau-mau. A McIntire-gyilkosságok. Budapest, Gesta, 1999.

ISBN: 963-8229-38-1 fûzött: 798 Ft

Nev. és Okt. Egyes., cop. 1999.

Osiris, 1999, cop. 1996. (Osiris tankönyvek)

ISBN: 963-7533-05-2 kötött: 1557 Ft

ISBN: 963-379-560-5 kötött: 2980 Ft

Mindig a gyerekkel van a baj? Az egyéni
bánásmód óvodai alkalmazása. [Budapest],
FPI, 1999.

MacDonald, Ross: Fulladásos halál. Budapest, Pallas Stúdió – Attraktor, 1999.
(Klasszikus detektívregények 11.)

ISBN: 963-9022-94-2 fûzött: 890 Ft
MacKenzie, Iain: Hadihajók. [Pécs], Alexandra, [1999]. (A technika története)

ISBN: 963-367-448-4 fûzött: 698 Ft
Macksey, Kenneth: A diadaltól az összeomlásig. A német hadvezetés végzetes tévedései Moltkétól Guderianig. Debrecen, Hajja,
[1999]. (20. századi hadtörténet)

ISBN: 963-9037-62-1 kötött: 1790 Ft
MacLean, Alistair: Golden gate. [Debrecen], Aquila, cop. 1999.

ISBN: 963-9073-75-X kötött: 1220 Ft
Magyar – francia rag- és névutószótár.
Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9069-4 fûzött: 1979 Ft
Magyar irodalmi arcképcsarnok. (1.),
1999.

fûzetlen: 417 Ft
Maier, Otto: Asztalos munkák a lakásban. 3.
kiad. utánny. Budapest, Cser K., 1999, cop.
1997. (Csináld magad)

ISBN: 963-9003-51-4 fûzött: 1494 Ft
Malamud, Bernard: A mesterember. [Budapest], Akkord – Ciceró, [1999]. (Bernard Malamud összes mûvei)

ISBN: 963-7803-10-6 kötött: 1490 Ft
Marik, Paul Ellis: Intenzív terápiás zsebkönyv. Budapest [etc.], Springer Orvosi K.,
1999.

ISBN: 963-699-070-0 fûzött: 2950 Ft
Marosi Ildikó – Teleki Mihály: Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal. [Budapest], Argumentum, 1999.

Mohay Péter: Játékok kicsiknek és nagyoknak. [Budapest], Földgyümölcse BT, cop.
1999.

ISBN: 963-03-7515-X fûzött: 333 Ft
Mohos András: Cash flow példatár. Budapest, Saldo, 1999.
Monos János: Capri. A csodák szigete: Útikönyv. Budapest, Seneca, [1999]. (Seneca
útikönyvek)

ISBN: 963-8038-64-0 fûzött: 1490 Ft
Móra Ferenc: A cinege cipôje. [Gyerekversek]. [Debrecen], Tóth, [1999].

ISBN: 963-9081-68-X kötött: 675 Ft
Móra Ferenc: Rab ember fiai. [Budapest], Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyvtár)

ISBN: 963-9198-18-8 fûzött: 100 Ft
Morgenstern, Christian: Fisches Nachtgesang. Budapest, Mágus, [1999]. (Kétnyelvû
kiskönyvtár)

ISBN: 963-8278-23-4 fûzött: 350 Ft
Móricz Zsigmond: Tragédia, Szegény emberek, Barbárok. Novellák: [gondozott szöveg]: 1909/1917/1931. Budapest, Raabe
Klett, 1999. (Matúra. 11.)

ISBN: 963-9194-21-2 fûzött: 648 Ft
Mór. – Várostérkép. Stadtplan. Plan de ville.
Town map. M. 1:20 500. Kinagyítás: 1:10
000. Utcák és terek, hivatalok és intézmények, parkolók, egyirányú utcák, nevezetességek: Straüen und Pl„tze, Behörden und öffentliche Einrichungen, Sehenswürdigkeiten,
Parkpl„tze, Einbahnstraüen, Öffentliches
Verkehrsnetz. Budapest, MT, [1999].

ISBN: 963-9108-17-0 CM 252 Ft
Mosoni Árpád: Környezetünk technikája.
9–10. osztály: Mûszaki ábrázolás II. [Budapest], Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9089-9 fûzött: 396 Ft
Munkácsy László: Jókai Mór: A kôszívû ember fiai: Munkafüzet. Budapest, Raabe Klett,
1999. (Matúra.)

ISBN: 963-9194-16-6 fûzött: 348 Ft

ISBN: 963-9133-41-8 fûzött: 1680 Ft
Mátyás Antal: A korai közgazdaságtan története. [egyetemi jegyzet]. 5. kiad. [Budapest],
Aula, 1999.

ISBN: 963-8347-66-X fûzött: 780 Ft
Patay László: Ez is elment vadászni.... Karcag, Karcag. Önkormányzat, 1999.

ISBN: 963-03-6408-5 fûzött: 1000 Ft
Pauler Ákos: Bevezetés a filozófiába. Repr.
kiad. [Szentendre], Kairosz, [1999].

ISBN: 963-9137-588 kötött: 2200 Ft
Pease, Allan – Garner, Alan: Szó-beszéd.
A társalgás mûvészete. 9. kiad. Budapest,
Park, cop. 1999. (Hétköznapi pszichológia)

ISBN: 963-530-401-3 fûzött: 890 Ft
Perry, Stephani Danelle: Az ôrjöngô halál.
Szeged, Szukits, [1999].

ISBN: 963-9151-53-X fûzött: 890 Ft
Pest megye. Megyetérkép = Komitatskarte =
Carte de comitat = County map. M. 1:175
000. települések és nevezetességek jegyzéke = Ortsverzeichnis, Sehenswürdigkeiten
= Town and village index, sights. Budapest,
MT, cop. 1999.

ISBN: 963-9108-36-6 CM 252 Ft
Pete Lászlóné: Készítsünk agyagfigurát!.
[Budapest], Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9593-9 fûzött: 380 Ft
Pete Lászlóné: Készítsünk batikot!. [Budapest], Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9594-7 fûzött: 380 Ft
Péter Jánosné – Wasztl Anna: Vadételek.
520 recept. [S.l.], Papp-Ker Kft., cop. 1999.

ISBN: 963-03-7117-0 fûzött: 598 Ft
Petik László: Magyar – angol szinonimaszótár. Húszezer angol szó. [Budapest], Inter M.
D., [1997].

ISBN: 963-85707-0-9 fûzött: 650 Ft
Petôfi Sándor: Az apostol. Debrecen, Tóth,
[1999].

ISBN: 963-9161-70-5 fûzött: 575 Ft
Petôfi Sándor: János vitéz. [Budapest], Diáktéka, [1999]. (Diák kiskönyvtár)
Peugeot 106. 1,0-1, 1-1,4-L benzinmotoros

Nagy Gy. György: A Kárpát-medence természeti szépségei. Növények, állatok, életközösségek. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9615-3 kötött: 2000 Ft
Nagy Károly: Nemzetközi jog. Budapest,
Püski, 1999.

ISBN: 963-9215-17-1 kötött: 4890 Ft
May, Karl: A vad Kurdisztánon át. Budapest,
Unikornis, 1999. (Karl May összes mûvei 2.)

ISBN: 963-427-339-4 kötött: 2100 Ft
McClelland, Deke: Photoshop 5 biblia. (1.
köt.) , cop. 1999.

ISBN: 963-85970-1-1 fûzött: 4200 Ft
mutatók.

Budapest,

ISBN: 963-621-903-6 fûzött: 800 Ft
Mess Béla: Szikével, tollal, puskával. Budapest, TerraPrint, 1999.

Nesbit, Edith: Az elvarázsolt kastély. Budapest, Mágus, 1997. (Könyvfalók könyvtára
6.)

ISBN: 963-8278-21-8 fûzött: 450 Ft
Nikolits Árpád: Igazolások a mennybemenetelhez. [Budapest], Háttér, 1999.

1999. ISBN: 963-327-324-2 kötött: 860 Ft
Micsoda város! Karikatúrák a 125 éves Budapestrôl: A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest gyûjteményének kiállítása. Budapest, FSZEK, 1998.

ISBN: 963-581-167-5 fûzött: 800 Ft
Milené Somogyi Ilona: Varróiskola. [Kezdôknek és haladóknak szabásminta melléklettel]. Miskolc, Z-Press K., 1999.

ISBN: 963-85735-5-4 fûzött: 1260 Ft
Miller, Arthur: Csúnyácska lány. Szeged,
Szukits, cop. 1999. (Modern klasszikusok)

ISBN: 963-9020-26-5 kötött: 990 Ft
Mills, Dick: Akvarista kézikönyv. Az akvárium
berendezése és az akváriumi halak tartása.
4. kiad. Budapest, Park, cop. 1996. (Família
könyvtár)

ISBN: 963-530-086-7 kötött: 2500 Ft
Mindell, Earl: Gyógyfüvek bibliája. [Budapest], Glória, cop. 1999.

ISBN: 963-7495-77-0 fûzött: 1100 Ft
Mindel, Nissan: Zsidó mesék, legendák, történetek. Budapest, Chabad Lubavics Zsidó

ISBN: 963-679-006-X kötött: 1490 Ft
Poós Zoltán: Króm. [Budapest], Filum, cop.
1999.

ISBN: 963-8347-67-8 fûzött: 650 Ft
Pszichológia. 2. átd. kiad. Budapest, Osiris,
1999. (Osiris tankönyvek)

ISBN: 963-379-540-0 kötött: 3250 Ft
Pusztai János: Önéletrajz. Gyermekkor, ifjúság: Ifjúság, férfikor: Férfikor, öregedés. Budapest, Püski, 1999.

ISBN: 963-9188-04-2 kötött: 2500 Ft
Putman, James: Múmiák. [Fedezzük fel a
múmiák titkát az ókori Egyiptom bebalzsamozott halottaitól a lápokban, homokban és
jégben megôrzôdött holttestekig]. Budapest,
Park, cop. 1999. (Szemtanú 38.)

ISBN: 963-530-414-5 kötött: 1950 Ft

R
Ráth-Végh István: Magyar kuriózumok.
[Érd], Elektra, [1999].

ISBN: 963-9205-09-5 kötött: 940 Ft
Reichholf, Josef: Szántók és mezôk világa.
A közép-európai kultúrtáj ökológiájáról. Budapest, M. Kvklub, 1999. (Természetkalauz)

ISBN: 963-548-854-8 kötött: 1590 Ft
Révész Tamás: Budapest. 2. rev. ed. Budapest, Herald, 1999.

ISBN: 963-02-999-2 kötött: 2500 Ft
Roberts, Nora: Korallzátony. [Budapest],
JLX, cop. 1999.

ISBN: 963-305-099-5 fûzött: 898 Ft
Rónai Mihály András: Itália virágoskertje.
Régi olasz remekírók. [Budapest], Glória,
cop. 1999.

ISBN: 963-7495-68-1 kötött: 1560 Ft
Rontó G. – Tarján I.: An introduction to biophysics. With medical orientation. 3. ed. Budapest, Akad. K., 1999.

ISBN: 963-05-7607-4 kötött: 5600 Ft
Roth, Philip: Amerikai pasztorál. Budapest,
Európa, 1999.

ISBN: 963-07-6519-5 kötött: 1900 Ft

A Nagyvilág Kiadó újdonságai
az Ünnepi Könyvhétre
Albert Camus:
A lázadó ember
1400 Ft
A nagy francia író és filozófus (1913–1960) profétikus
könyvének, mely vízválasztó lett a nyugati, baloldali
értelmiség történetében 2., javított kiadása. Camus bûnösnek
tartja korunkat, mert törvénnyé emelte a bûnt, ideológiákkal
mentegeti a gyilkosságot.

ISBN: 963-8128-54-2 fûzött: 798 Ft
Novák László: Egy nagykôrösi vadász fôhadnagy visszaemlékezése az 1848/49. évi
szabadságharcra. Nagykôrös, Arany J.
Múz., 1998. (Az Arany János Múzeum kismonográfiái 11.)

ISBN: 963-7134-21-2 kötött: 2167 Ft

Ny

ISBN: 963-9186-10-4 fûzött: 1100 Ft
Mészáros Lázár: Mészáros Lázár törökországi naplója, 1849–1850. [Budapest], Zrínyi
– Terebess, cop.

ISBN: 963-9005-502-9 kötött: 3360 Ft
Peyramaure, Michel: Navarra ifjú királya,
IV. Henrik. [Debrecen], Aquila, cop. 1999.
(Krónikás könyvek)

ISBN: 963-9188-19-0 kötött: 2800 Ft
Németh András – Skiera, Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-19-0168-8 fûzött: 2296 Ft

fûzött: 683 Ft
Mátyás Antal: A modern közgazdaságtan
története. [Budapest], Aula, 1999.

Mérlegelemzési
Saldo, 1999.

P
Pacskovszky Zsolt: Moribond. Regényfilm.
[Budapest], Filum, cop. 1999.

ISBN: 963-9198-23-4 fûzött: 100 Ft

N

ISBN: 963-446-103-4 fûzött: 950 Ft
Máthé Elek: Angol képleírási gyakorlatok, lépésrôl lépésre. Alap- közép- és felsôfokon:
[1–70 számozott színes fotómelléklettel].
Budapest, Paginarum – Librotrade, 1999.
(Paginarum nyelvkönyvek – vizsgázóknak
sorozat)

ISBN: 963-9186-06-6 kötött: 1500 Ft

ISBN: 963-501-158-X fûzött: 600 Ft

ISBN: 963-621-899-4 fûzött: 500 Ft

M

Ötven vadász emlékeibôl. (6.), 1998. (Vadász Könyvklub sorozat)

és 1,4 L dízelmotoros modellek, 1991–1994:
Javítási kézikönyv. Budapest, Maróti-Godai,
cop. 1999.

Nyirô József: Az elszántak. [Szentendre],
Kairosz, [1999].

ISBN: 963-9137-47-2 kötött: 1580 Ft

O
Ocskay Miklós: Iskolatitkári és óvodatitkári
ismeretek kézikönyve: 2. sz. pótkötet. [Budapest], Flaccus, cop. 1999.

ISBN: 963-8578-93-9 fûzött: 370 Ft
Oppermann, Joachim: Dinoszauruszok.
Budapest, Tessloff és Babilon, [1999], cop.
1995. (Mi micsoda 29.)

ISBN: 963-9737-77-3 kötött: 1490 Ft

Ö
Önarckép háttérrel. Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai. Budapest, Pólya,
1998.

ISBN: 963-85809-1-7 fûzött: 1195 Ft

Ferencz Gyôzô:
Hol a költészet mostanában?
Esszék, tanulmányok
1200 Ft
Az elmúlt másfél évtizedben írt esszék és tanulmányok az irodalmat és környékét járják be, vizsgálják kapcsolatát a politikával, oktatással, költôkrôl írott esszéi – akár Ezra Poundról, akár
Nemes Nagy Ágnesrôl, Rába Györgyrôl, vagy Derek
Walcottról van szó – a hazai költészetkritikát jelentôsen
gazdagítja. Mivel szerzôje magyar költô és az angol-amerikai
költészet egyetemi tanára, szerkesztô, mûfordító képes arra a kettôslátásra, amely egyszerre szakszerû és élményszerû, egyszerre ítéli meg a költészetet
kívülrôl, kritikai módszerekkel és belülrôl, alkotástechnikai
problémák ismeretében.
Parkmotívumok ellenfényben
Modern svéd elbeszélések
980 Ft
A Nagyvilág sikeres antológiáinak újabb kötete a legújabb
svéd irodalom legjavából nyújt válogatást a huszadik századi
svéd próza legjobbjainak mûveibôl.

Örsi Julianna: A Nagykunság 1848–49-ben.
Karcag, Barbaricum Kvmûhely, 1999.

ISBN: 963-9145-04-1 fûzött: 400 Ft
Ôsi népzenék és a középkor zenéje. (1.)
[Budapest], Nemz. Tankvk., cop. 1999.

770 Ft
Összehasonlító politológia. Budapest,
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Megrendelhetô: Nagyvilág 1054 Budapest, Széchenyi u. 1.
Tel./fax: 35-94-293, 33-21-160

Rotyis József: Tôzsdei befektetôk kézikönyve. Utánny. Budapest, Co-nex Kvk., 1998.

ISBN: 963-8401-27-3 kötött: 2912 Ft
Ryneveld, Edna Copeland: Tranzitok kézikönyve. Asztrológiai kalauz a sikeres életvezetéshez. [Budapest], Sindbad – Mediter
Kft., 1999.

ISBN: 963-85930-6-7 fûzött: 1680 Ft

S

ISBN: 963-8344-80-6 fûzött: 590 Ft

ISBN: 963-7134-22-0 fûzött: 1333 Ft

Singer, Isaac Bashevis: Apám bíróságán.
Budapest, Filum, cop. 1999.

ISBN: 963-8347-62-7 kötött: 1600 Ft
Spencer, LaVyrle: Kisvárosi lány. [Debrecen], Aquila, 1999. (Vadrózsa könyvek)

ISBN: 963-679-012-4 kötött: 1490 Ft
Stone, Katherine: Illúziók. 2. kiad. [Budapest], General Press, 1999.

ISBN: 963-9076-54-6 kötött: 999 Ft

Sacks, Oliver: Antropológus a Marson. Budapest, Osiris, 1999. (Osiris könyvtár.)

ISBN: 963-379-485-4 fûzött: 1480 Ft
Saladini, Albert – Szymezak, Pascal:
Harley-Davidson. Történelem, találkozók, új
modellek, egyedi motorok. [Pécs], Alexandra, [1999].

Stroke kézikönyv. Agyi érkatasztrófák tünettana, diagnosztikája, kezelése és komplex
ellátásának korszerû szervezése. 2. bôv. kiad. Budapest [etc.], Springer Orvosi K.,
1999.

ISBN: 963-699-079-4 fûzött: 1950 Ft

Sz

ISBN: 963-367-489-1 kötött: 7980 Ft
Saláták és zöldséges falatkák. Budapest,
M. Kvklub, 1999. (Nagymama recepttára)

ISBN: 963-548-894-7 kötött: 1490 Ft
Sára Péter: Ôsi szavaink nyomában iráni és
turáni tájakon. Közös gyökerû szavaink. Budapest, Püski, 1999.

ISBN: 963-9188-21-2 fûzött: 450 Ft
Sator, Günther: Feng shui. A harmonikus
élet mûvészete. [Kaposvár], Holló, [1999].
(Egészséges életmód)

ISBN: 963-9202-25-8 kötött: 1690 Ft
Saul, John Ralston: Sötétség. Szeged,
Szukits, cop. 1999.

ISBN: 963-8199-02-4 fûzött: 990 Ft
Scharnitzky Viktor: 1996–1998. (12. köt.),
1999.

ISBN: 963-19-0054-1 fûzött: 693 Ft
Schechter, Bruce: Agyam nyitva áll!. Erdôs
Pál matematikai utazásai. Budapest, Vince –
Park, cop. 1999.

ISBN: 963-530-406-4 kötött: 1950 Ft
Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd. 19.
századi angol írónôk. Debrecen, Kossuth
Egy. K., 1999. (Orbis litterarum / világirodalmi sorozat 6.)

ISBN: 963-472-327-6 fûzött: 600 Ft
Sepúlveda, Luis: Az öreg, aki szerelmes regényeket olvasott. Budapest, Európa, 1999.

ISBN: 963-07-6513-6 kötött: 950 Ft
Simon Péter: Kilenc vadlúd az égen. Kilenc
novella – három trilógiában. Budapest, Jel,
cop. 1999.

Székely András – Székely Nyina: Sag za
ságom. Orosz nyelvkönyv kezdôknek. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9070-8 fûzött: 1024 Ft
Székely János: Székely János összes drámái. Kolozsvár, Polis, 1999.

ISBN: 973-9267-51-3 fûzött: 1300 Ft
Székfoglalók, 1995–1998. (1. köt.) Budapest, MTA, 1999. (Akadémiai mûhely)

ISBN: 963-508-146-4 fûzött:
Székfoglalók, 1995–1998. (2. köt.) Budapest, MTA, 1999. (Akadémiai mûhely)

ISBN: 963-508-147-2 fûzött:
Szélesi Sándor: Egy ghoul vacsorája. Fantasy regény. [Debrecen], Cherubion, 1999.
(Osiris könyvek 59.)

ISBN: 963-9110-44-2 fûzött: 698 Ft

Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába. 6. kiad. Budapest, Nemz. Tankvk.,
1999, cop. 1998.

ISBN: 963-19-0199-8 fûzött: 921 Ft
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Megyetérkép = Komitatskarte = Carte de comitat =
County map. M. 1:175 000. Települések és
nevezetességek jegyzéke = Ortsverzeichnis,
Sehenswürdigkeiten = Town and village index, sights. Budapest, MT, cop. 1999.

ISBN: 963-9108-32-4 CM 252 Ft
Szakács Imre: Számvitel A-tól Z-ig. 5. jav. kiad. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1999.

ISBN: 963-222-815-4 fûzött: 5152 Ft
Szalay, Fridrich – Senk, Bohuslav: Gekkókat tartunk. Terráriumi állatok. [Pécs], Alexandra, [1999].

ISBN: 963-367-455-7 fûzött: 1667 Ft
Szarvas. – Várostérkép. Stadtplan. Plan de
ville. Town map. M. 1:12 500. Arborétum:
1:12 500. utcák és terek, hivatalok és intézmények, parkolók, egyirányú utcák, nevezetességek: Straüen und Platze, Behörden
und öffentliche Einrichungen, Sehenswürdigkeiten, Parkplatze, Einbahnstraüen, Öffentliches Verkehrsnetz. Budapest, MT,
[1999].

ISBN: 963-9108-27-8 CM 252 Ft
Szász László: A mûhely hiánya. Irodalomtörténeti esszék. Nagykôrös, Arany J. Múz.,
1998. (Az Arany János Múzeum kismonográfiái 12.)

Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján. Konferencia a Szegedi Hittudományi Fôiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén 1996. szeptember 19-20..
Szeged, Belvedere Meridionale [Szerk.],
1998. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár
11.)

ISBN: 963-04-9768-9 fûzött: 560 Ft
Szepes Mária: Pöttyös Panni. Budapest,
Édesvíz, 1999.

ISBN: 963-528-373-3 kötött: 1250 Ft
Szepes Mária: Raguel hét tanítványa. (1.
köt.) Budapest, Édesvíz, 1999.

ISBN: 963-528-347-4 fûzött: 1500 Ft
Szepes Mária: Raguel hét tanítványa. (2.
köt.) Budapest, Édesvíz, 1999.

ISBN: 963-528-353-9 fûzött: 1300 Ft
Szerb Antal: A fehér mágus. Elbeszélések.
Budapest, Osiris, 1999. (Millenniumi könyvtár)

ISBN: 963-379-583-4 kötött: 500 Ft
Szilágyi Gábor: Elemi képtan elemei. Az
álló- és mozgófényképrôl. Budapest, M. Filmint., 1999.

ISBN: 963-7147-39-X fûzött: 1475 Ft

T
Tabucchi, Antonio: Állítja Pereira. Tanúvallomás. Budapest, Európa, 1999.

ISBN: 963-07-6518-7 kötött: 980 Ft
Tall, Jeff: Tengeralattjárók. [Pécs], Alexandra, [1999]. (A technika története)

ISBN: 963-367-447-6 fûzött: 698 Ft
Tamási Áron: Bölcsô és bagoly. Budapest,
Osiris, 1999. (Millenniumi könyvtár)

Siklósi Horváth Klára
ismét
a Könyvnapon!
A szerzô tavaly nagy sikert elért angol nyelvû
GULLIVER könyvét most magyar nyelven is
megjelenteti a Littera Nova Kiadó.
A díszes kiállítású

Gulliver Bolgorogyban
szatírikus kisregény Kurcsics László mûvészi illusztrációival, Gulliver új izgalmas kalandjait követi
végig. A Ljugyka szigeti bolyongásokban a „létezett”
szocializmus karikatúráját szellemes
fordulatokkal rajzolja meg.

Littera Nova Kiadó
1074 Budapest
Hársfa u. 21.
Tel./fax: 322-3249
Tel.: 06-30-9773-653

ISBN: 963-379-588-5 kötött: 500 Ft
Tanárszöveg diákduma. Kisújszállás, Szalay Kvk., [1999].

ISBN: 963-9178-07-1 fûzött: 300 Ft
Tarallo, Pietro: Mexikó. Budapest, Biográf,
1998. (Kilátó sorozat)

ISBN: 963-9051-27-6 kötött: 2980 Ft
Társadalombiztosítási törvények, 1999.
A hozzájuk kapcsolódó jogszabályokkal és
végrehajtási rendeletekkel. Budapest, Közgazd. és Jogi Kvk., 1999.

ISBN: 963-224-374-9 fûzött: 3360 Ft
Taverne, Jean: Toscana. Budapest, Vince,
[1999].

ISBN: 3-8228-8234-8 kötött: 3995 Ft
Thomas, Dylan: A sziget. [Budapest], Novella, cop. 1998.

ISBN: 963-7953-28-0 fûzött: 598 Ft
Tiszaföldvár. – Várostérkép. Stadtplan. Plan
de ville. Town map. M. 1:17 500. utcák és terek, hivatalok és intézmények, parkolók,
egyirányú utcák, nevezetességek: Straüen
und Platze, Behörden und öffentliche Einrichungen, Sehenswürdigkeiten, Parkplatze,
Einbahnstraüen, Öffentliches Verkehrsnetz.
Budapest, MT, [1999].

ISBN: 963-9108-15-4 CM 252 Ft
Török Ferenc: Koko, a király. 2. bôv. kiad.
Budapest, Nyik-ki BT, 1999.

ISBN: 963-03-7381-5 fûzött: 1180 Ft
Török Gyula: Ikrek. Budapest, Osiris, 1999.
(Millenniumi könyvtár)

ISBN: 963-379-593-1 kötött: 500 Ft
Tóth József: Fényképezôgéppel Görögországban. Budapest, Iránytû, 1999.

ISBN: 963-03-6952-4 fûzött: 1867 Ft
Trentai Gábor: Beszéljünk másképp az asztrológiáról. 2. átd. kiad. Budapest, Sindbad,
1999.

ISBN: 963-85930-4-0 fûzött: 1490 Ft
Twain, Mark: Taming the bicycle. Budapest,
Mágus, [1999]. (Kétnyelvû kiskönyvtár 1.)

és Babilon, [1999], cop. 1992. (Mi micsoda
12.)

ISBN: 963-7937-56-0 kötött: 1490 Ft
Übelacker, Erich: Az idô. Budapest, Tessloff
és Babilon, [1999], cop. 1992. (Mi micsoda
13.)

ISBN: 963-7937-11-0 kötött: 1490 Ft
Ünnepeink. Mûsorokra, köszöntôkre készülôk könyve s mindazoké, akik szeretnének
szívhez szólóbb ünnepeket ülni. 2. kiad. Budapest, Hét Krajcár, 1999.

ISBN: 963-8250-17-8 fûzött: 780 Ft

V
Varga Árpád József: Az adózás rendjérôl
szóló törvény magyarázatokkal. Különös tekintettel az egyes adókötelezettségek teljesítésére, elmulasztásuk jogkövetkezményeire, valamint az adóellenôrzés és végrehajtás szabályaira. [Budapest], Interkortax,
1999. (Verzál könyvek)

ISBN: 963-9095-72-9 fûzött: 2072 Ft
Varga Domokos György: K. I. kicsoda?.
Nem én gyúrtam össze, így találtam. Budapest, LKD, 1999.

ISBN: 963-03-7469-2 kötött: 970 Ft
Varga Domokos: Nem születtünk szülônek.
Tapasztalatok, tanulságok, töprengések. Budapest, Hét Krajcár, 1999.

ISBN: 963-8250-40-2 fûzött: 780 Ft
Varley, Carol – Miles, Lisa: Földrajzi kisenciklopédia. 6. kiad. Budapest, Park, cop.
1999.

ISBN: 963-530-412-9 kötött: 1700 Ft
Varró Aladár Béla: Magyar fûszeres növények termelése, gyûjtése, alkalmazása.
Nyíregyháza, Black & White, cop. 1999.

ISBN: 963-9064-51-3 fûzött: 499 Ft
Vekerdy Tamás: Az iskoláskor. (2. r.) 3. kiad.
, cop. 1999. (Hétköznapi pszichológia)

ISBN: 963-530-426-9 fûzött: 790 Ft
Vermes Géza: A qumráni közösség és a holttengeri tekercsek története. Budapest, Osiris, 1998. (Osiris könyvtár)

ISBN: 963-379-366-1 fûzött: 1280 Ft
Verne, Jules: Hector Servadac. Budapest,
Unikornis, 1999. (Jules Verne összes mûvei
23.)

ISBN: 963-427-303-3 kötött: 2300 Ft
Vogel, Günter – Angermann, Harmut: Biológia. (2.) 2. kiad. , 1999.

ISBN: 963-85962-4-4 kötött: 4980 Ft
Voormann, Christina – Dandekar, Govin:
Babamasszázs. érintés, gyengédség, melegség. (\|8) [Kaposvár], Holló, cop. 1999.
(Egészséges életmód)

ISBN: 963-9202-27-4 kötött: 1690 Ft

Y
Yang Jwing-ming: A Nyolc Brokáttekercs.
[Egészségmegôrzô és -fejlesztô Wai Dan
Chi Kung gyakorlatsorozat]. 3. váltl. utánny.
[Budapest], Lunarimpex, 1999. (Mesterek és
harci mûvészetek 2.)

ISBN: 963-85565-1-X fûzött: 675 Ft
Young, Michael J.: Visual C++ 6 mesteri
szinten. [Teljeskörû tankönyv és forrásmû].
(1. köt.) Budapest, Kiskapu, cop. 1998.

ISBN: 963-03-6465-8 fûzött:
Young, Michael J.: Visual C++ 6 mesteri
szinten. [Teljeskörû tankönyv és forrásmû].
(2. köt.) Budapest, Kiskapu, cop. 1998.

ISBN: 963-03-6464-6 fûzött:

Z
Zalán Magda: Hazatérô vidám földmûves.
Érzelmes utazás Itáliában. [Budapest], Argumentum, 1999.

ISBN: 963-446-107-7 fûzött: 950 Ft
Zátonyi Sándor – Zátonyi Sándor (ifj.):
Fizika 7: Témazáró feladatlapok. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9136-4 fûzött: 209 Ft
Zátonyi Sándor – Zátonyi Sándor (ifj.):
Fizika 8. Budapest, Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9379-0 fûzött: 688 Ft
Zátonyi Sándor – Zátonyi Sándor (ifj.):
Fizika 8: Témazáró feladatlapok. Budapest,
Nemz. Tankvk., 1999.

ISBN: 963-18-9137-2 fûzött: 196 Ft
Závodszky Géza: Hazáért, szabadságért.
Magyar történetek. Budapest, Korona, 1999.

ISBN: 963-9191-17-5 kötött: 1450 Ft

ISBN: 963-8278-20-X fûzött: 450 Ft

Ü
Übelacker, Erich: A bolygók és az ûrkutatás.
Budapest, Tessloff és Babilon, [1999], cop.
1995. (Mi micsoda 27.)

ISBN: 963-7937-32-3 kötött: 1490 Ft
Übelacker, Erich: A Nap. Budapest, Tessloff
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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).

W

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93.
T.: 437-24-43, F.: 437-24-42
Nyitva tartás: H–Cs.: 8–16h, P.: 8–13h
Villámlevél (e-mail) vevoszolg@wkdc.hu

K

KÖNYVKERESKEDELMI KÖZPONT

ÚJDONSÁGAINKBÓL
Melinda Vernay-Lekanov:
Tesztek a nyelvvizsgán-francia (középfok) ......................................... 2380 Ft
Éva Somogyi: Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates
Der österreichisch-ungarischen Monarchie ................................... 16 240 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ
e-mail: custservice:e@akkrt.hu
internet: www.akkrt.hu

Kémia újabb eredményei 84 ....................................................... 1300 Ft
Kacsukné dr. Bruckner Lívia – Kiss Tamás:
Bevezetés az üzleti informatikába ..................................................... 3800 Ft
Roderick R. Stuart:
Csapatépítô játékok trénereknek ....................................................... 5900 Ft
Dr. Majoros Pál:
Iparvállalatok beszerzésgazdaságtana ................................................ 1780 Ft

vevoszolg@muszakikiado.hu

Dr. Pálinkás Jenô:
A vezetés és a technológiafejlesztés etikai kérdései .......................... 1950 Ft
Robert S. Kaplan – David P. Norton:
Balanced Scorecard (BSC módszertan) ............................................ 6496 Ft

KJK KERSZÖV
e-mail: vevoszolg@kjk.hu
Intenet: www.kjk.hu

Elliot Aronson:
A társas lény ....................................................................................... 3808 Ft
Önkormányzatok által kezelt adók ........................................... 5824 Ft

Keresse Partner boltjainkat!
AKADÉMIAI KIADÓ

MÛSZAKI
KÖNYVKIADÓ

KIS MAGISZTER

KANDÓ KÁLMÁN

KÖNYVESBOLT

KÖNYVESBOLT

1053 Budapest, Magyar u. 40.

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.

1051 Budapest, Nádor u. 8.

Tel.: 327-77-96

Tel.: 311-22-73 Fax: 311-24-43

Tel.: 317-40-35 Fax: 318-16-52
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KJK KERSZÖV
KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI
KÖNYVESBOLT

A HELIKON KIADÓ
KÖNYVHETI AJÁNLATA

KIADÓ

A

KÖNYVHETI AJÁNLATA

Gorombaságok könyve
Szerkesztette: Nyerges András
1680 Ft

„Paranoiás volt-e akár Hitler, akár
Sztálin, mint azt a történettudósok egy része feltételezi? Véleményem szerint egyikük se volt az.
Hitler személyisége rejtett magában beteges vonásokat, sôt a beteges tünetek a csapások súlya alatt
el is hatalmasodtak rajta, de sosem jutott odáig, hogy >>klinikai
esetnek<< lehetett volna tekinteni”. ...„Sztálin ezzel szemben,
benyomásom szerint, paranoid se
volt. Lépései egyáltalán nem úgy
tûnnek, mint amelyeket rettegés,
páni félelem diktált volna, sokkal
inkább a hatalmi racionalitás...”
Ormos Mária

„...Ahelyett, hogy pironkodva
dugdosnánk e mûveket, mondjuk ki végre büszkén, hogy ez a
»gorombaság« valójában mit is
jelent: a pengeéles szellem ôszinte megnyilatkozását, a személyes érzelmektôl nem befolyásolt
igazságérzetet, a minôség mindenekfeletti tiszteletét, s ami
ezzel egyértelmû: a tévedések,
kisiklások és sunyiskodások kérlelhetetlen leleplezését. Hozzá
még: szalonképességre nem
sokat adó, vitriolos stílust. És
igen: olykor személyeskedést is.”

...„Sem Hitler, sem Sztálin döntései nem vezethetôk le paranoiás
megbetegedésbôl. Mai szemmel
nézve az igazi probléma nem az,
hogy ilyen személyiségek hatalomra juthattak, hanem az, hogy
onnan semmilyen szervezett erô nem kívánta vagy nem tudta eltávolítani ôket. És ismét visszatértünk a rendszer kérdéséhez, azokhoz az
emberekhez és intézményekhez, amelyek a >>paranoid vezér<< számára az ideológiai, politikai és szervezeti-tudományi feltételeket megteremtették és nap mint nap újratermelték.”
Krausz Tamás
328 oldal, kötve, 1600 Ft

Márai Sándor
Napló 1984–1989
1180 Ft

Elôkészületben
Andor László, Surányi Róbert
Roosevelt – Churchill
Hajdú Tibor, Litván György
Károlyi Mihály – Jászi Oszkár
Erdôdy Gábor, Hermann Róbert
Batthány Lajos – Szemere Bertalan
Ormos Mária, Harsányi Iván

Kapocsy György
Szülôföldünk szép határa

Mussolini – Franco
Niederhauser Emil, Alekszandr Kamenszkij

A Kárpát-medence természeti
világa és az ember

Mária Terézia – Nagy Katalin
Diószegi István, Pölöskei Ferenc
Bismarck – Tisza Kálmán

fekete fehér

„...»Negyvenhárom évet éltem
eddig. S ha még egyszer ennyi
idôn át élek? S nyolcvanhat
leszek? Többet tudok majd?...«
A sorok különösen konganak át
43-ból, amikor a könyvet kinyomtatták, 85-be, amikor most
olvasom. A kérdésbôl valóság
lett, a 86-ot egy év híján megéltem. És nem tudok többet.
Inkább csak kapargatom össze,
amit negyvenhárom év elôtt
már tudtam, de közben elhullajtottam, elfeledtem.”

Sipos Péter, Karsai László
Horthy Miklós – Szálasi Ferenc
Vadász Sándor, Andrej Szaharov
Napóleon – I. Sándor
Horváth Gyula, Anderle Ádám
Peron – Che Guevara
Polonyi Péter, A. Sajti Enikô

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

Mao Ce-tung – Tito

TERJESZTI A PANNONICA HOLDING RT.
1136 Budapest, Hollán Ernô u. 13–15.
Telefon és fax: 320-4838, 320-4839
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