
KONYV HET
VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM • 2002. FEBRUÁR 7. K U L T U R Á L I S  K É T H E T I L A P

144 FTw w w . k o n y v 7 . h u¨ ´

A Mezôgazdasági Könyvhónap újdonságait keresse a

Libri Mezôgazdasági Könyvesboltban
1054 Budapest, Vécsey utca 5. Telefon: 311-0882

Mezôgazdasági
Könyvhónap 2002

Interjú
Sumonyi Zoltánnal
Lelkes Lajossal
Farkas Józseffel

Írófaggató
Petôcz András

Nyerges András
Mroz•ek,

az ismeretlen
ismerôs

Ember
és gondolat 
Bereczky
Loránd

Kertész Ákos
Lehet-e ésszerû
az idealizmus?

Fotó: Szabó J. Judit

Beszélgetés

Bálint Tiborral

Tarján Tamás
Élô testamentumok





w w w. k o n y v 7 . h u 3

Elôzô számunkban, erôsen föllelkesed-
ve a könyvek alapján megszületett tö-
megsikereken, a könyv diadaláról ejtet-
tem néhány keresetlen szót. Nem lenne
teljes az eszmefuttatás, ha nem tennék
hozzá néhány kiegészítô gondolatot. A
könyvek természetesen nem csupán a
filmmûvészetet termékenyítették meg,
nyugodtan mondhatjuk, hogy a szín-
házzal például életre szóló szimbiózis-
ban léteznek, de minden mûvészeti ág-
ban megtalálhatók azok a mûvek, ame-
lyek ihletôje valamilyen könyv alakban
megjelent irodalmi alkotás volt. 

A könyvek univerzálisak is, abban az
értelemben, hogy a világon minden le-
képezhetô könyvekben, és mindent le is
képeznek az írók, a szerzôk. A magyar-
országi tízezres könyvtermés igazolja
ezt, és ennek a könyvtermésnek a végte-
len változatossága, amely örömmel tölt-
heti el mindazokat, akik erre figyelnek.

Ha alaposan végiggondoljuk, megálla-
píthatjuk: csakugyan nincs téma, a vi-
lágnak olyan jelensége, híres és hírhedt
személyisége, ami vagy aki ne bukkanna
föl egy vagy akár  több könyv témája-
ként. Ha nem mai kiadványként, akkor
korábban megjelent könyvként, antik-
váriumban vagy könyvaukciókon föllel-
hetô ritkaságként.

Ha a könyv univerzalitását vizslató
tekintetünket elmúlt idôkre is kiter-
jesztjük, akkor aztán igazán szédítô
számokhoz juthatunk el. Évi tíz-
ezerféle könyv tíz év alatt százezerfé-
le, ötven év alatt félmilliárdféle, és
még mindig csak a magyar történelem
második világháború utáni néhány
événél tartunk, s így visszafelé számol-
va milyen sokáig tartana eljutni, és
milyen nagy számhoz jutnánk el, ha a
magyarországi könyvkiadás elsô meg-
jelent könyvét tekintjük az abszolút
zéró pontnak: 1473 pünkösdje, ami-
kor Hess András budai mûhelyében
elkészült a Chronica Hungarorum.
Hány éves is a magyar könyvkiadás?
Hirtelen még kiszámolni sem könnyû,
de megvan az eredmény: 529. És ez
még csak Magyarország. 

A világ számtalan országában hány
könyv jelent meg az „idôk kezdete”
óta?…

Szerintem a könyvszakma szép szakma.
Kiss József
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– Miként szánta rá magát költô-
ként erre a prózai idôutazásra?

– Költônek tartom magamat
még mindig, noha ’95-ben je-
lent meg az utolsó versesköte-
tem. Írtam én már prózát, de
nem történelmi regényt. Né-
hány éve azonban megkere-
sett a Magyar Könyvklub,
hogy jó lenne, ha születne egy
magyar történelmi regény. Ôk
akkor sorban adták ki az
összes Habsburgról külföldi
szerzôk életrajzi könyveit; sze-
gény Rudolf és összes testvére,
elfelejtett és megjegyzett gye-
rekei, a család betegségei lek-
tûr szinten mind terítékre ke-
rültek. A felkérés nyomán
eszembe jutott, hogy gyerek-
koromban szerettem volna
egy olyan könyvet írni, mint
az Egri csillagok. 

– Hogyan talált rá fôszereplôjé-
re, Batthyány Boldizsárra, akirôl
a históriában járatosabbaknak is
vajmi kevés információjuk van?

– Évek óta ô a kedvenc figu-
rám. Úgy kerültem vele kap-
csolatba, hogy 1991-ben a
Batthyány Társaság tagja vol-
tam. Ez, az akkor egészségügyi
célok megvalósítására alakult
karitatív szervezet, amely
egyébként ma is létezik, Bat-
thyány Strattmann László her-
cegrôl, a szemorvosról vette a
nevét. Úgy gondolták, a Pen
Clubból is legyen tagja, mint-
egy mûvészeti szekciója a gré-
miumnak. A díszelnök, az

Ausztriában élô gróf Batthyá-
ny Zsigmond azzal a kéréssel
fordult a társasághoz, hogy
adja ki az Ôseim címû kézira-
tát, de elôbb egy kicsit át kel-
lene nézni a nyelvezetét,
mondta, hiszen ô az ötvenes
években távozott Magyaror-
szágról, azóta nemigen tartóz-
kodik anyanyelvi környezet-
ben. Nos, ebben az átfésülen-
dô óriási anyagban leltem rá a
Batthyány Boldizsár figurájá-
ra, akitôl egy csomó levéltári
anyag is maradt a XVI. század-
ból. Például 1560-ban ír az ap-
jának Amboise-ból, Franciaor-
szágból, ahol a királyi testôr-
ség tagja. Fiatal ember, elvé-
gezvén a Sorbonne-t, magyar
fôúrként Miksa király javasla-
tára odakerül egy évre az ural-
kodóházba. De épp akkor kez-
dôdik a hugenotta mozgalom,
bekövetkezik a mészárlás. Bol-
dizsár mindennek szemtanú-
ja, s a történtekrôl beszámol
az apjának, nagyon óvatosan,
a sorok között. Már ettôl iz-
galmas lett a személye. Ami-
kor a regény ötlete szóba ke-
rült, döntöttem: az ô életét
írom meg. Elôször egy kötetre
gondoltam, de amikor befe-
jeztem, azt írtam oda, hogy
vége az elsô résznek. Legalább
ilyen érdekesen fog folytatód-
ni? – kérdezték. Mondtam,
hogy igen. Befejeztem az
újabb kötetet, s megint oda-
biggyesztettem, hogy vége a

második résznek. Hát meny-
nyit akarsz írni? – faggattak.
Magyar történelmi regénybôl
Móricz Zsigmond Erdélye óta
trilógiát illik írni, válaszoltam.
Csak Boldizsár életével foglal-
koztam. Ô 1538-ban született,
és 1590-ig élt. Ez ötvenkét év,
de mindaz, ami ezalatt Ma-
gyarországon történt, benne
van a regényben. Beleesik a
szigetvári csatavesztés, csak-
úgy, mint az, hogy mi történik
akkortájt Európában. Batthyá-
ny Boldizsár Franciaország-
ban Stuart Máriával szokott
testôrként együtt reggelizni,
aki akkor fiatal királyné, Fe-
renc francia király felesége.
Boldizsár persze beleszeret.
Mária 19, Boldizsár 21 éves. A
király 18 esztendôs és nagybe-
teg, meg is halt. A társadalmi
különbség óriási kettejük kö-
zött, természetesen csak nézni
lehet a fiatal királynét. De a
magyar fiatalember ott van a
sûrûjében a történelemnek.
Hazakerülése után elveszi Zrí-
nyi Miklós lányát. Fél éve há-
zasok, amikor a szigetvári csa-
ta zajlik. A családja nem enge-
di oda. Akkor elkezd gondol-
kodni: végignéztem a huge-
notta mészárlást, a lelkemben
titkosan protestáns vagyok, át
is térek, itt meg azt mondják,
hogy ne segítsünk az apósnak,
mert katolikus?

– Mennyi a fikció a történetben?
Sokat kellett kitalálnia saját kút-
fôbôl a rendelkezésre álló anyag-
hoz?

– A dátumok, a történelmi
események, a személyek mind
hitelesek. Az embernek van
néhány cölöpe, át kell ívelni
ezeket, hogy a cölöpbôl híd
legyen, hogy átérjünk a túlsó
partra. A híd pallóját nagyjá-
ból én találtam ki. 

– Át kell-e magát programoznia
a költônek, aki a versekre és vers-
szakokra hangolódott, hogy pró-
zát írjon?

– Elkezdtem mesélni, mint-
ha társaságban beszélném el a
sztorikat, mint ahogy magá-
nak elmondtam. Én, mint eb-
ben a dologban kicsit konzer-
vatív szemléletû író, hagyo-
mányos, mondjuk, mikszá-
thos hangvétellel dolgoztam.
Nem mintha nekem a poszt-
modern írók ellen valami kifo-
gásom lenne, csak én nem tu-
dok úgy írni. Még azon nôt-

tem föl, hogy Mikszáthot,
Móriczot olvastam vagy Ro-
ger Martin du Gard-ot. 

– Mennyire „élt benne” ebben a
korban?

– Eléggé, mert bele kellett
bújni a történetbe. Szeretni
kell a figurákat, és én megsze-
rettem ôket.

– Hogyan tudta nyelvileg meg-
oldani a feladatot?

– Nagyon egyszerûen. Ne-
kem az a véleményem, hogy a
nyelv nem változott annyit,
mint ahogyan ezt a nyelvtör-
ténészek állítják. Az a meg-
gyôzôdésem, hogy például a
Halotti beszédet, mint a legré-
gebbi magyar nyelvemléket a
magyarul nem tudó francia
bencések írták csak le olyan
kacifántosan. Nagy valószínû-
séggel az emberek Deákiban
akkor is azt mondták, hogy
„Látjátok feleim, mik va-
gyunk, por és hamu vagyunk”.
A téves lejegyzés miatt hiszik
sokan, hogy elôdeink valami-
fajta ôsmagyar nyelvet beszél-
tek. Ha létezett is ez a bizo-
nyos, a maitól olyannyira kü-
lönbözô változat, Isten tudja,
hogy hangzott. De ha a leg-
ôsibb népdalaink szövegébôl
indulunk ki, akkor azt látom,
hogy régen is olyan normáli-
san beszéltek magyarul, mint
ma. Na nem, mint ahogy ma
mi beszélünk, hanem ahogy
húsz–harminc–ötven évvel
ezelôtt, az én gyerek- és ifjúko-
romban még Szatmár megyé-
ben beszéltek. Csengerben
voltam kisgyerek, de ott olyan
móriczi nyelvet használtak,
remélem, ma is azt beszélik,
amelyben világos mondatokat
fogalmaztak, jól hangsúlyoz-
tak. Tehát egyszerûen elmesé-
lem ezt a történetet, úgy, hogy
mindenki megértse tizenkét
éves kortól a nyolcvanévesig.

Mátraházi Zsuzsa

4

Idôutazás a XVI.
századi francia és
magyar történelembe
Sumonyi Zoltán mesél
regénytrilógiájáról
A Batthyány-családról jelent meg történelmi regénye Sumonyi
Zoltánnak, s a mû olyan magas példányszámot ért el, ami szo-
katlan az utóbbi években a piacon. Ahhoz képest pedig kitörôen
nagy az érdeklôdés a könyv iránt, hogy tudjuk: korunkban a ter-
jedelmes köteteknek már a látványa is riasztja az idôszûkével
kínlódó vásárlót, a régmúlt történelem pedig nem tartozik a si-
kertémák közé.
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■ A Magyar Kultúra Napján
Bálint Tibor, Bartis Attila és
Garaczi László Márai Sán-
dor-díjat vehetett át Rocken-
bauer Zoltán minisztertôl az
Iparmûvészeti Múzeumban,
ahol kiállítás nyílt a Nemzeti
Kulturális Örökség Miniszté-
riuma által támogatott köny-
vekbôl. A díjazottak másnap
este kerekasztal-beszélgeté-
sen vettek részt, s felolvasást
tartottak. Ezt az alkalmat
megragadva rövid beszélge-
tésre kértük az idén hetvene-
dik születésnapját ünneplô
Bálint Tibort.

Még csak hat óra. A hivata-
los program kezdetéig bôven
van idô. Bálint Tibor gépelt
kézirattal a kezében, csönde-
sen üldögél az egyik széken.
Körülötte csend és nyugalom.

– Újra átfutottam a novellát,
amit majd felolvasok, kicsit el-
töprengetem, hogyan kezd-
jem majd – mondja halkan. –
Az Egyszer mindenkit szólítanak
címû írásomat választottam.
Egy öregasszonyról szól, akit
haldoklás közben a családja
kifoszt. Nincs türelmük meg-
várni, amíg meghal, a néni
még magánál van, mialatt az
utolsó tûig mindent elvisznek
a lakásból. Teljesen érzéketlen
és rideg vele szemben min-
denki, még a gyereke is. A sze-
rencsétlen haldokló iránt rész-
vétet egyedül az új gazda, a jó-
módú zöldségkereskedô mu-
tat, akinek eladták a vidéki
családi házat. A néni a végén
utolsó erejét összeszedve, a
számára teljesen idegen em-
bertôl kéri: ,,Ne engedd, hogy
elvigyenek! ... Hadd haljak
meg itt... Irgalmazz!” És az
ember a szemét lehunyva, fö-
lényes jósággal bólint, mint
egy isten, aki megelégelte a
szenvedést. Ez az egyik legdrá-
maibb hangvételû novellám.
Megfigyeltem, hogy mennyire
drámaian hat a közönségre,

amikor részletesen sorolom
fel az egyes tárgyak nevét,
amiket a néni haldoklása köz-
ben elvisznek a szállítómun-
kások. Olyan, mintha egy hul-
larablást szemléltetnék. Eb-
ben a novellában sok mindent
összefoglaltam, amit a világ-
ról, és a benne élô idôsekrôl
gondoltam. 

– Ez a novella a Nekem már fáj
az utazás címû kötetébôl bármi-
kor felidézhetô. A kötet Elôszavá-
ban úgy fogalmazott: „Egyszó-
val: a tapasztalat igéi igéztek meg
engem, ezért vonzódtam az idôs
emberekhez, és már elsô számba
vehetô novellám is egy öreg bor-
bélyról szólt, jóllehet az arckép in-
kább csak ürügy volt arra, hogy
egy sereg valóságos és kitalált tit-
kot közöljek e szánalomra méltó
aggastyán életérôl”.

– Sokszor írtam az idôsekrôl,
mert úgy gondoltam, hogy az
életkor nagyobb távlatot ad a
mondanivalónak. Engem az
idôs emberek igéztek meg, ôk
intettek elôször felém, és én
úgy éreztem, szájukból a böl-
csesség édes, megnyugtató
szavát hallom. Hatvan, het-
ven, vagy nyolcvan év távlatá-
ból mindenki másképpen te-
kint vissza az élet nagy drámá-
ira. Az olyan ember, aki fél
lábbal már a sírban van, úgy
hat rám a szavaival, mintha
hegycsúcsról vagy tengerpart-
ról hallanám. Mert csak a
megszenvedett élet tud távla-
tot és mélységet adni a szavak-
nak. A történelem személye-
sen átélt epizódjaira. 

– Ha mondanivalóját tárcá-
ban, karcolatban, vagy novellá-
ban mesélte el, úgy tett, mintha
zsebtükörben villantaná meg a
színes, nyüzsgô világ valamely
részletét. Elôveszi még idônként a
,,zsebtükrét”?

– Egy jó tárcában benne van
az egész élet sava-borsa. A no-
vellában a kötött, feszes terje-
delem ellenére egy egész élet-

sorsot is meg lehet fogalmaz-
ni, ezért ez a mûfaj, ha úgy
tetszik, a dráma ,,kisöccse”.
Óriási hiány van a rövid mû-
fajokból. A klasszikus tárcaro-
vatok átpolitizálódtak. A
szépprózát igényesen mûvelô
szerzôk idôvel eltûntek a szer-
kesztôségekbôl, holott a no-
vellának, a tárcának, a karco-
latnak mindig is komoly ha-
gyományai voltak a magyar
irodalomban. Most sorolhat-
nám a neveket hosszasan, ne-
kem mégis Nagy Lajos jut el-
sôként az eszembe. Elhivatott
tárcaszerzô volt, a kávéház-
ban naponta írta egymás után
a történeteit, s ezek honorári-
umából átmenetileg fedezni
tudta mindennapos kiadásait,
szerény jövedelmet biztosí-
tott vele magának. Ma, ami-
kor rendkívül csekély juttatást
élvez egy író – elôfordul,
hogy tiszteletdíj helyett tiszte-
letpéldányokkal honorálják
az elvégzett munkát –, egyál-
talán nem kifizetôdô a rövid
mûfajokat mûvelni. Sajnos.
Nem tudom, hogyan lehetne
visszafordítani ezt  folyama-
tot. Én mindenestre mostan-
ság tárcákat írok, népmûvelô
szándékkal. Az élet erkölcsi
oldalát igyekszem vizsgálni,
kivetíteni a mai gazdasági
nyomorúságból, abból az al-
bérleti viszonyból, amelyben
mi megalázó módon élünk
Erdélyben. 

– Ha most gondolatban  végig-
tekinti a mûveit, melyikre gondol
vissza legszívesebben?

– Számomra a mérleg mind-
az, amit eddig megírtam, kü-
lön összegzô mû megírására
nem készülök. Van egy család-
regényem, a Zokogó majom,
ebben benne van az én élet-
sorsom is. Nem véleményt
mondtam a hôseimrôl, ha-
nem ábrázoltam ôket. Csehov
mondta, hogy az író egyik leg-
fôbb feladata az ábrázolás, és
nem a véleményének az el-
mondása. Ha jól ábrázol, ak-
kor abból félreérthetetlenül
kiderül, hogy mi a véleménye.
Erre törekedtem a Zokogó
majomban, akárcsak a Zarán-
doklás a panaszfalhoz címû re-
gényemben, vagy legutóbb a
Bábel toronyházában. Érdekes
címet sohasem lehet büntetle-
nül adni, mert azok mindig
visszaütnek. Így történt ez a

Zokogó majom esetében is.
Egyik kiváló szobrász barátom
mindig felkiáltott, amikor be-
léptem a mûtermébe, ahol
rendszerint vendégekkel mú-
latta az idôt: ,,Itt a Zokogó
majom! – kiabálta és rám mu-
tatott. – Megjött a majom!”
Úgy gondoltam, ennyit még
elviselhetek, ha a sikernek ez
az ára, hát legyen így.

– Mivel tölti legszívesebben az
idejét olyankor, ha nem dolgozik?

– A szabadidômet olvasással
töltöm.

– Olvassa Márai Sándort is?
– Márai Sándor már régóta a

szívemhez nôtt, bármelyik
könyvét olvastam, mindig úgy
éreztem, hogy lelki megtisztu-
lást nyerek. Mind a mai napig
gyászolom a szívemben ôt.

Bálint Tibor felesége szinte
észrevétlenül intve jelez,
hogy kezdôdik a felolvasást
bevezetendô kerekasztal-be-
szélgetés. A szerzô barátságo-
san üdvözöl mindenkit, he-
lyet foglal. A kezében ott a
kilencflekkes, gépelt novella,
amelyet rövidesen felolvas,
már elhatározta, hogy így
kezdi majd: ,,Egyszer min-
denkit szólítanak, csak en-
gem felejtett itt az Isten! ...”

Borbély László 
Fotó: Szabó J. Judit

A bölcsesség édes,
megnyugtató szavai
Beszélgetés
Bálint Tiborral

Lapzártánk után kaptuk a hírt,
hogy néhány nappal a kitün-
tetése átvételét, illetve a fenti
interjú elkészültét követôen
Bálint Tibor kolozsvári ottho-
nában váratlanul elhunyt.

(A szerk.)
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■ A Mezôgazdasági Könyvhó-
nap idén február 4-én vette kez-
detét és tart a hó végéig. Jócs-
kán lapzártánk után, e szá-
munk megjelenése elôtt né-
hány nappal zajlott (e sorok írá-
sa idején ez még jövô idô) le az
ünnepélyes megnyitó a Magyar
Mezôgazdasági Múzeumban,
amelyen átadták Az Év Szerzô-
je Díjat, ami természetesen ez
esetben a mezôgazdasági témá-
ban publikáló szerzôkre vonat-
kozik. Elôzetesen tájékoztatást
kértünk a szervezôktôl, akiktôl
megtudtuk, hogy 2002-ben Az
Év Szerzôje Mihók Sándor, aki
a zsûri döntése alapján a Fajta-
tan c. sorozatban megjelent Ló
és szamár c. kötetével érdemel-
te ki a kitüntetô címet. Az in-
doklásból megtudtuk, hogy
több lovaskönyv is jelent meg
az utóbbi idôkben, de a magyar
fajták tudományos leírása és
rendszerezése egyedül ebben a
mûben található meg. 
A Mezôgazdasági Könyvhó-
nap rendezôinek egyébként is
céljuk, hogy a mezôgazdasági
könyvkiadás azon mûveire hív-
ják fel a figyelmet, amelyek ma-
gyar szerzôktôl születve a ma-
gyar viszonyoknak megfelelô
ismereteket közvetítik a szak-
embereknek és a gyakorlati élet-
ben azokat használóknak. 
A Mezôgazdasági Könyvhó-
napnak két fontos témája van,
tudtuk meg ugyancsak a szerve-
zôktôl, az egyik Magyarország
európai uniós csatlakozásának
hatása a magyar mezôgazdaság-

ra, a másik is ezzel függ össze:
a hungarikumok szerepe a ma-
gyar mezôgazdaságban és az
exportban. 
A Mezôgazdasági Könyvhó-
nap itt következô programjá-
nak közös sajátsága, hogy
mindegyik helyszínen olyan
szerzôk lesznek az elôadók,
akiknek könyve jelent meg az
elmúlt évben, illetve illetékesek
az elôadások témáiban, mint
például a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
EU-integrációs fôosztályának
vezetô munkatársai.

Kirakat-
versennyel
indul a
Mezôgazdasági
Könyvhónap
A Mezôgazda
Kiadó
hitvallása
és
üzletpolitikája
■ Az agrártársadalom könyv-
szükségleteit kielégítô Mezô-
gazdasági Könyvkiadót Erdei
Ferenc alapította, ahogyan a

februári Mezôgazdasági
Könyvhónapoknak is ô volt a
kitalálója. Ez a több évtizedes
agrárhagyomány a Mezôgaz-
dasági Kiadó 1991-es jogutód
nélküli felszámolásával meg-
szûnt. Új könyvkiadók alakul-
tak, köztük a szakmai jogutód-
nak tekintett Mezôgazda Ki-
adó. Vezetôje, dr. Lelkes Lajos
1996-ban újraindította a Me-
zôgazdasági Könyvhónap el-
nevezésû programsorozatot,
melynek minden évben több
város ad otthont, célja pedig,
hogy a vidéki értelmiség és
mezôgazda találkozhasson a
szakirodalommal, és a szak-
könyvek – szakbolt híján is–
elérjék olvasóikat. A Mezô-
gazda kiadóként sokszínû vá-
lasztékkal rendelkezik: a nö-
vényvédelem, növényter-
mesztés, kertészet, állatte-
nyésztés, szôlészet-borászat,
vadászat és erdészet mellett
ökoturizmussal, vidékfejlesz-
téssel és EU-s kiadványokkal is
foglalkoznak. Évente körülbe-
lül 60 könyvet jelentetnek
meg (500–3000 példányszám-
ban), közülük több mint 90%
új, magyar fejlesztés, a mara-
dék fordítás. 

– A mezôgazdasági könyvki-
adás a szakkönyvkiadáson be-
lül is sajátos – véli dr. Lelkes
Lajos, a Mezôgazda Kiadó ve-
zetôje. – Nem lehet importálni
a világ bármely részérôl. A he-
lyi éghajlati és földrajzi viszo-
nyoknak megfelelô szakmun-
kákat kell megíratni helyi szak-

emberekkel. Ez pedig pénz és
idô. Az általános témák közül
néhányat – mint genetika, vagy
állatorvosi sebészet – le lehet
fordíttatni még, de a konkrét
mûvelésre vonatkozó, a klímá-
val összefüggésben lévô köny-
veket magyar szerzôktôl kell
megrendelni. A magyar szak-
emberállomány jól és magasan
képzett. De kevesen vannak
közülük, akik megfelelô szín-
vonalon képesek publikálni.
Az egyetemi tanárok rendkívül
elfoglaltak, ezért sokat kell vár-
ni, hogy egy-egy munka elké-
szüljön. Tudomásul kell venni,
hogy más nálunk egy istálló,
mint Németországban. Más a
búza. Más a bor és más a kert-
kultúra. Mások a hagyomá-
nyok, ezeket pedig figyelmen
kívül hagyni nem lehet. Hiába
akarnánk mi az angolkert tradí-
cióját a most oly népszerû
könyvek alapján meghonosíta-
ni, nem menne, mert a környe-
zet nem alkalmas rá. 

– A Mezôgazda tehát nem kö-
veti a mostanság divatos irány-
vonalat? Gondolok a különbözô
borkalauzokra, lovaskönyvekre,
vagy kertépítési kalauzokra?

– Dehogynem. Csak éppen a
mi szakértôinkkel és szaktudá-
sunkkal. Megjelentettünk pél-
dául a borról egy sorozatot,
melyben van borászati lexi-
kon, bortermelés amatôrök-
nek és profiknak, illetve a bor-
fajták megismertetése. Felhív-
juk a figyelmet az újdonságok-
ra, de persze a hagyományo-
kat is tiszteletben tartjuk.
Tesszük ezt olyan módon,
hogy könyveinket az egyete-
misták, fôiskolások, vagy az
onnan kikerült szakemberek
egyaránt forgathassák. Köny-
veink nagy része egyszerre
tankönyv és szakkönyv. Drága
kiadó vagyunk, hiszen az én
kollégáim mind agrármérnö-
kök és szakmunkát végeznek.
A szakmai címlisták összeállí-
tása sem olcsó mulatság.

– Ön újraélesztette a Mezôgaz-
dasági Könyvhónap  sok évtizedes
hagyományát, egyik házigazdája
a rendezvénynek. Mik az idei
szakmai fórum legjellemzôbb té-
mái?

– Az 1996-ban újraindított
Mezôgazdasági Könyvhónap-
hoz gyakorlatilag az összes je-
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A 2002. évi
Mezôgazdasági Könyvhónap

rendezvényei
Február 7. Debrecen, Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum
Február 12. Budapest, Libri Mezôgazdasági Könyvesbolt
Február 14. Hódmezôvásárhely, Hotel Fekete Sas
Február 21. Kaposvár, Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar
Február 28. Budapest, Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium: záróünnepség

A 2002. évi Mezôgazdasági Könyvhónap támogatói: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, FVM Agrármarketing Centrum, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nem-
zeti Kulturális Alapprogram. A eseménysorozat rendezôi: Agrárkiadók Szervezô Bizottság, Bu-
dapesti Agrárkamara, Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése
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lentôs agrárkiadó (Agrárszak-
oktatási Intézet, Agroinform
Kiadóház, Gazda Kiadó, Me-
zôgazdaság Kft, Magyar Mezô-
gazdasági Múzeum, Mezôgaz-
da Kiadó, Országos Mezôgaz-
dasági Könyvtár, Szaktudás Ki-
adó Ház Rt), valamint Sári
Enikô  szervezésében a szakla-
pok és tudományos lapok csat-
lakoztak. Az idei Mezôgazda-
sági Könyvhónap a hungariku-
mok és az EU-csatlakozás je-
gyében telik. Útjára indítot-
tunk egy könyvsorozatot, mely
a jellegzetesen magyar állat- és
növényfajtákkal foglalkozik,
hagyományos és korszerû ter-
mesztésükkel és tenyésztésük-
kel. Közülük a könyvhónap
alatt bemutatjuk Szalay István
Régi magyar baromfifajták,
Hajdu Edit–Ésik Andrásné Új
magyar szôlôfajták, Márkus Fe-
renc és Kapitány József A fû-
szerpaprika termesztése és fel-
dolgozása, valamint Halmágyi
Levente–Szalay László: Méhle-
gelô képekben címû szakmun-
káját. Az EU-s csatlakozásra ké-
szülve megjelentettük Halmai
Péter Az Európai Unió agrár-
rendszere, Hámori Balázs
négynyelvû EU-s fogalomtár,
valamint Jansik Csaba A kül-
földi tôkebefektetetések a ma-
gyar élelmiszeriparban címû
köteteit. A meghívottak külön-
féle hungarikumokat láthatnak
és ízlelhetnek: szilvapálinkát
Szatmárcsekérôl, magyar bor-
fajtákat, magyar baromfifajtá-
kat és magyaros ételeket. Ün-
nepi kiállításunkat – ahogyan
minden évben – a földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter, dr. Vonza András nyit-
ja meg, Jókai Anna írót pedig
felkértük tiszteletbeli elôadó-
nak. A helyszínek részben ál-
landók (Budapest, Debrecen,
Hódmezôvásárhely), részben
évente változók, mivel igyek-
szünk minden olyan városba
eljutni, ahol mûködik valami-
lyen agrárképzô intézmény,
vagy idôszakonként nagyobb
agrárkiállítást és vásárt tarta-
nak. Így a Dunántúlról idén
Kaposvárra látgatunk el.

– Meglehetôsen kevés agrárki-
adványt látni a könyvesboltok-
ban. A könyvhónap alatt mit
tesznek a kiadványok népszerûsí-
téséért?

– Nagy gondot jelent szá-
mukra, hogy a magyar nyelvû
könyvállomány megnövekedé-
sével a mezôgazdaság kiszorult
a városi könyvesboltokból. Rá-
adásul a boltosok képzettsége
sincs meg ahhoz, hogy tudják,
mit érdemes megvenniük. Mi-
vel nincs szakboltunk – az or-
szág egyetlen mezôgazdasági
szakboltja a belvárosban mû-
ködik – még nehezebb a hely-
zet. Pedig a mezôgazdaság Ma-
gyarországon a lakosság jelen-
tôs százalékának megélhetést
nyújt. Még akkor is, ha többsé-
gük nem bejegyzett mezôgaz-
dász. De otthon fóliázik, csir-
két nevel, bort termel. Érdekel-
né ôket a szakirodalom, ha
hozzá tudnának jutni. Nagyke-
reskedésünkben, a Könyvistál-
lóban, minden magyarországi
agrárkönyv megtalálható és
megrendelhetô, nem csak a mi
kiadványaink. Lépésrôl lépésre
többen keresnek meg minket.
Az agrárkiállításokon találko-
zunk a gazdaboltosokkal, akik-
kel megállapodásokat kötünk
a terjesztésre. Fejlett a csomag-
küldô szolgálatunk is. A lakos-
ság ezer ágon kötôdik a mezô-
gazdasághoz, és nemcsak a
kert és a kutya érdekli ôket.
Önálló szakkönyvesboltokat
nem bírunk fenntartani, bár a
nagyobb egyetemi városok-
ban, szeretnénk, ha lennének
olyan szakkönyvboltok, ahol
az agrárirodalom is méltó he-
lyet kapna. A Mezôgazdasági
Könyvhónap alatt kirakatver-
senyt rendezünk a boltok szá-
mára. Ezzel akarjuk ösztönöz-
ni a vidéki – meg a pesti –
könyvesboltokat, hogy a
csúcsidôszaknak úgysem ne-
vezhetô februárban igyekezze-
nek a mezôgazdasági kiadvá-
nyokat a kirakatban megjelen-
tetni, és megismertetni az ol-
vasókkal. Hogy az emberek
tudják, máskor is érdemes eb-
be a boltba bemenni, ha a me-
zôgazdaság érdekli ôket. Idén
differenciáljuk a boltokat: kü-
lön versenyben indulnak az
üzletláncok, a mezôgazda bolt
és a kisbolt. Szeretnénk a
könyvszakmával elhitetni,
hogy érdemes az aktualitások-
ra figyelni, legyen az Könyv-
hét, Könyvfesztivál vagy Me-
zôgazdasági Könyvhónap.

Nemcsak
szellemi
javak
a gazdának
■ A mezôgazdasági szakköny-
vek rendszeres vásárlóinak
nyilván nem kell bemutatni
sem a Szaktudás Kiadó Ház
Részvénytársaságot, sem elôd-
jét, a Mezôgazdasági Szaktu-
dás Kiadót. A névváltoztatás
nem látszott meg a cég forgal-
mán – tudtuk meg Farkas Jó-
zsef elnök-vezérigazgatótól,
aki elmondta, hogy jelenleg
182 könyvük kapható a pia-
con, s ez a mennyiség képes
eltartani a kiadót.

– Üzleti okok miatt úgy lát-
tuk jónak, ha egyik cégünk, a
Dinasztia Kft. ezentúl csakis az
iskolai és pedagógiai könyvek
kiadásával foglalkozik, a másik,
a Szaktudás Kiadó Ház Rt. pe-
dig a mezôgazdasági szakköny-
veinket és az agrár- oktatásban
ajánlott tankönyveinket gon-
dozza, ezért döntöttünk a név-
változtatás mellett. Ôsszel ke-
rek évfordulót ünnepelhet-
tünk, ekkor volt tíz éve annak,
hogy mezôgazdasági könyvek
és a témához kapcsolódó
egyéb szakirodalom kiadásába
kezdtünk. Ezalatt 470 könyvet
adtunk ki, tavaly 53 új címünk
volt. Ez csupán önerôbôl ter-
mészetesen nem valósulhatott
volna meg. A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um 50 százalékos támogatást
biztosít azoknak a könyvek-
nek, amelyeket a pályázat útján
elfogad a mindennapos gya-
korlati felhasználásra, vagy
egyetemi tankönyvnek javasol-
ja. Anyagi biztonságot tudunk
nyújtani azoknak a szerzôk-
nek, akik minket választanak.

– Hogyan oldják meg a terjesz-
tést?

– Sajnos, a lehetséges vevô és
az általunk neki kínált könyv
földrajzilag ritkán találkozik.
Vásárlóink zöme ritkán jut el a
városok forgalmas könyvesbolt-
jaiba, ezért oda kell szállítanunk
a gazdaboltokba a könyveket. A
kicsi vidéki könyvesüzletekkel
közvetlen a kapcsolatunk.

Emellett nem feledkezünk meg
a nagy üzlethálózatokról sem,
igaz, ott kevesebb példány fogy
el az általunk kiadott könyvek-
bôl. A legbiztosabb módszer-
nek továbbra is az ígérkezik, ha
a nyilvántartott törzsvásárlóin-
kat rendszeresen értesítjük új ki-
adványainkról és megrendelôla-
pot küldünk nekik. A Szabad
Földben és más szaklapokban a
könyveink ismertetésével
együtt megrendelôlapot is köz-
zéteszünk, hogy a vásárlást
megkönnyítsük azok számára,
akik ritkán jutnak el a városi üz-
letekbe.

– Milyen könyveket ajánlana a
vásárlók figyelmébe a kiadó kíná-
latából?

– Az állattenyésztô gazdák
figyelmét szeretném felhívni
dr. Böô István állatorvos köny-
vére, a Gazdasági állataink be-
tegségmegelôzésére. A szerzô 30
éve praktizál Békés megyében,
ez a tizenötödik szakkönyve.
Február 14-én Hódmezôvásár-
helyen dedikál és elôadást is
tart az érdeklôdôknek. Körül-
belül húsz éve nincs hasonló
kiadvány, ezért remélhetôleg
sokan keresik majd dr. Márkus
Ferenc és dr. Kapitány József A
fûszerpaprika termesztése címû
könyvét. A téma iránt érdeklô-
dôk nélkülözhetetlen tanácso-
kat és információkat kaphat-
nak dr. Juhász Csaba Minôség-
biztosítás a mezôgazdaságban, és
dr. Radics László Alternatív nö-
vények termesztése I. címû mun-
káiból. Korábbi kiadványaink-
hoz hasonlóan, most is szám-
talan olyan témát, és tudniva-
lót kínálunk, amely a gyakor-
lati megvalósítás után piaci jö-
vedelmet hozhat a gazdának.

Felfedezni
az elfeledett
növényeket
■ Dr. Radics László a Szent
István Egyetem Kertészettu-
dományi Karán, az Ökológi-
ai és Fenntartó Gazdálkodási
Rendszerek Tanszék vezetô-
je, fô  kutatási területe, a
gyomnövények tápanyagigé-
nye, az ökológiai gazdálko-
dási kutatások és klímaválto-

M E Z Ô G A Z D A S Á G I  K Ö N Y V H Ó N A P



w w w. k o n y v 7 . h u8

zás hatása az európai gyom-
növényzetre, nyolc évig volt
az MTV/2 Gazdaképzô mû-
sorának növénytermesztô
szakértôje. Az általa szer-
kesztett Alternatív növények
termesztése I címû könyvben
szerzôtársaival közösen ajánl
a termelôknek olyan növé-
nyeket – például a kenyérga-
bona és a kukorica helyett a
tönkölybúzát, vagy a durum
búzát és egyéb növényeket –,
amelyek piaci eladása nem
probléma, jótékony hatással
van a természetes technoló-
giára, a munkaidô kihaszná-
lására, védi a környezetet és
az emberek egészségét.

– Szükség van arra, hogy a
sokféleséget terjesszük vidé-
ken – mondta el dr. Radics
László. – Magyarországon
körülbelül száznegyven ter-
mesztett növényféleség van,
ebbôl jó ha tizenötöt ter-
mesztenek, az összes többit
nem ismerik a termelôk.
Ezen a helyzeten szeretnénk
változtatni azzal, hogy eze-
ket a mára elfeledett növé-
nyeket visszahozzuk a köztu-
datba. Lehet, hogy a könyv-
ben leírtak sokaknak újdon-
ságot jelentenek, pedig nem
,,szenzációs felfedezéseket”
adunk közre, hanem elfele-
dett ismereteket. Nem sza-
bad engedni azt, hogy a sok-
színûség elmúljon és egyre
kevesebb választási lehetôsé-
gük maradjon a termelôknek.
A lehetôségekhez mérten
mindenkinek törekedni kel-
lene a sokféleségre, a változa-
tosságra. Az elsô kiadás óta
folyamatosan érkezô vissza-
jelzések egyértelmûen  jelzik,
hogy a hazai parasztság rend-
kívül fogékony az újdonság-
ra. Nyitottak az új informáci-
ók iránt, szívesen tájékozód-
nak. Ezt tapasztaltam akkor
is, amikor a Gazdaképzô cí-
mû televíziós magazin mun-
katársa voltam. Ha a termelô
érdeklôdését sikerül felkelte-
ni, akkor már könnyen lehet
rávenni arra, hogy gyarapítsa
a szaktudását. A korábbi nö-
vénytermesztési könyvek kö-
rülbelül egy oldalt szenteltek
minden egyes növénynek,
ezért kevés ismeretet nyújtot-
tak azoknak, akik termeszte-

ni szerették volna ezeket. Az
Alternatív növények termeszté-
sében legalább egy nyomdai
ívet szántunk minden egyes
növényre, ebbôl pontosan és
részletesen kiderül minden
fontos tudnivaló, amely elen-
gedhetetlen a termesztésük-
höz. A könyv elsô kiadása ta-
valy tavasszal jelent meg,
gyorsan elfogyott, hamar si-
keres lett, így a kiadó és én
sem panaszkodhatom. Úgy
érzem, hogy a gazdálkodók
sem teszik, ha rájönnek,
hogy hasznosan kamatoztat-
hatják a közkincsé tett tudás-
anyagot. Egyre többen fogé-
konyak a környezetbarát gaz-
dálkodás iránt. A könyv meg-
ismerése és gyakorlati alkal-
mazása nagy lépést jelenthet
az ehhez vezetô úton. Szeret-
ném, ha az elképzeléseink és
a terveink a jövôben is termé-
keny talajra hullanának.

Dr. Radics László szerkeszté-
sében idén jelenik meg az
Ökológiai gazdálkodás címû
egyetemi tankönyv második
része, amelyet szintén a Szak-
tudás Kiadó Ház Rt. gondoz.

Borbély László

Kereskedôk a
Mezôgazdasági
Könyvhónapról

Nagy Mónika,
Magyar
Könyvklub
■ Egy olyan könyvkereskedô
cégnél, amelyiknek zömmel
vidéken vannak boltjai, nagy a
jelentôsége egy olyan rendez-
vénynek, mint a Mezôgazda-
sági Könyvhónap – mondja
Nagy Mónika, a Magyar
Könyvklub marketingszakem-
bere. – Jónak tartom az idôzí-
tést is, a február amolyan
csendes hónap a földeken dol-
gozók számára. Ez a felkészü-
lés idôszaka, mondhatjuk,

hogy van egy kis idô áttekinte-
ni a teendôket, beszerezni és
elolvasni a hasznos tudnivaló-
kat tartalmazó könyveket. Az
országos hálózatunk révén
Pécstôl Nyíregyházáig min-
den vidéki nagyvárosban, me-
gyeszékhelyen üzemeltetünk
könyvesboltot, és fontos fel-
adatunknak tekintjük az or-
szág mezôgazdasági szakköny-
vekkel való ellátását. Az üzle-
tek könyvkínálatát, a könyv-
készleteket a tájegységhez, a
mezôgazdasági irányzatokhoz
igazítjuk, s folyamatosan fi-
gyeljük, milyen igény merül
fel, mit keresnek a vásárlóink.
A boltjainkban az általáno-
sabb ismeretterjesztô kötetek
és a szûkebb szakirodalom
egyaránt jelen van, a hazai
mezôgazdasági kiadók kötete-
inek szinte teljes palettája az
olvasók rendelkezésére áll. A
boltban fellelhetô könyveken
kívül kérésre bármely, a vásár-
lók által keresett szakkönyvet
rövid idô alatt beszerezzük, és
a boltba szállítjuk.

Az elmúlt évek során a Me-
zôgazdasági Könyvhónap
megrendezését szép siker kí-
sérte, a vásárlók megszokták,
várják ezt az akciót.

Természetesen mindenben
igyekszünk a kiadók segítségé-
re lenni, ismertetôanyagokat
kínálunk a vásárlóknak, köny-
vesboltjainkban a könyveket
mind a kirakatokban, mind a
boltbelsôben kiemelten mu-
tatjuk be, és minden üzletünk
részt vesz az országosan meg-
hirdetésre kerülô kirakatver-
senyben. Büszkén jelenthet-
jük ki, hogy igazán ötletes,
szép kirakatok készülnek, a
múlt évben a Móra Ferenc
Könyvesbolt lett a második
helyezett.

A könyvkereslet alakulása
tájegységenként változó. A
borászattal, a borkultúrával
foglalkozó köteteket ország-
szerte keresik a szôlôsgazdák.
Az állattartással foglalkozó
szakkönyvek megoszlása már
nagyobb szórást mutat, a
nyúltenyésztéssel, a galambá-
szattal foglalkozó szakkönyve-
ket a kisgazdák vásárolják in-
kább, akik a házi fogyasztás
mellett a vágásra is tartanak ál-
latot. A lovassporttal, a lóte-

nyésztéssel foglalkozó köny-
vek vásárlói már szûkebb réte-
get tesznek ki, ez egy speciáli-
sabb terület. A népszerûbb
szakirodalomhoz tartoznak
például az ôszibarack- vagy a
málnatermesztéssel foglalko-
zó könyvek, amelyeket a ki-
sebb területen gazdálkodók, a
kiskerttulajdonosok keresnek.

Zömérôl elmondható, hogy
bár a szakkönyvek ára elég
borsos, országszerte nagy a ke-
reslet irántuk, a gazdálkodók
számára fontos a megfelelô
szakmai információ.

Horváth Júlia,
a Fókusz
Könyváruház
vezetôje
■ A Mezôgazdasági Könyv-
hónap alkalmából kiemelten
figyelemmel kísérjük a szak-
kiadók kínálatát. Legfonto-
sabb partnereink – a teljesség
igénye nélkül – a Mezôgaz-
da, a Szaktudás, a Holló és
Társa, a Pécsi Direkt és a Gra-
fo. Üdítô a változás, mert
hosszú idôn keresztül egyet-
len kiadó volt, aki ellátta a
piacot mezôgazdasági szak-
könyvekkel. A mai helyzet
ezen a téren is sokkal jobb. A
megnövekedett érdeklôdés-
nek köszönhetô, hogy a Me-
zôgazda némi szünet után is-
mét felelevenítette a Mezô-
gazdasági Könyvhónap meg-
rendezését. A könyvkínálat
önmagában is nagy érdeklô-
désre számít az olvasók, a vá-
sárlók körében, de ezt fokoz-
za, hogy ilyenkor a kirakatok
is ünnepi ruhába öltöznek. A
meghirdetett kirakatverse-
nyeket többnyire a szakbol-
tok nyerik meg, azonban a
legutóbbi alkalommal mi is
elismerésben részesültünk. 

A könyvhónap megrendezé-
sére a munkakezdés elôtti idô-
pont nagyon megfelelô. Bár
egész évben tartunk mezôgaz-
daságot érintô könyveket,
ilyenkor a választék szélesebb
és a mennyiség is megnövek-
szik. Megugrik a forgalom, akár
háromszorosára is, ennek érde-
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kében átrendezzük a készlete-
inket. Többnyire a kiskert- tu-
lajdonosok „rohamára” számí-
tunk, a metszéssel, a virágok
ápolásával, a kisállattartással
foglalkozó könyveket keresnek.
Kiemelten nagy az érdeklôdés a
lovakkal foglalkozó könyvek
iránt. Természetesen a pro-
fesszionális olvasókat is megcé-
lozzuk, egyetemi tankönyvek,
jegyzetek, sorozatok iránt is
megnô ilyenkor az érdeklôdés.

Nagy népszerûségnek örven-
denek a virágkötészettel, -ápo-
lással foglalkozó könyvek, a
gyepgondozást érintô kiadvá-
nyok. Ebben az évben is meg-
rendezésre kerül az Iparmûvé-
szeti Múzeumban a szárazvi-
rág-vásár, amelyhez csatlako-
zunk: a témát érintô könyve-
ket nagy sikerrel kínáljuk az
oda látogatóknak.

A Mezôgazdasági Könyvhó-
nap alkalmával a boltunkat is
átrendezzük, az emeletrôl le-
hozzuk a mezôgazdasági
szakkönyveket a földszinti el-
adótérbe, s ügyelünk a látvá-
nyos kihelyezésre, s természe-
tesen arra is, hogy ha valami
kifogy, nagyon gyorsan után-
rendelünk.

Keresztúri
László,
a Libri
Mezôgazdasági
Könyvesboltjá-
nak a vezetôje
■ A mi üzletünk az egyetlen a
könyvszakmában, amelyik ki-
zárólag mezôgazdasági köny-
vek árusításával foglalkozik.
Pontosítanék, mert ugyan áru-
sítunk más könyveket is, de a
mezôgazdasági kínálat teljes
spektruma megtalálható itt az
üzletünkben. Az FVM közel-
sége a napi informáltságot je-
lenti: az ottani szakemberek is
innen szerzik be a szakirodal-
mat, a könyvtárat mi látjuk el.
Annak ellenére, hogy az ötve-
nes évek óta konkurencia nél-
kül létezünk, mégis figyelünk
arra, hogy az üzletünk „olva-

sóbarát” legyen. Átalakítunk,
kialakítunk, berendezünk.
Legújabb „kínálatunk” az an-
tikvárium és a terrárium – töb-
bek között van gabonasiklónk,
malajziai cakkos hátú teknô-
sünk –, melyekkel elsôsorban a
vásárlók gyerekeit kápráztatjuk
el és kötjük le, amíg az apuka
a könyveket böngészi.

A szakkönyvvásárlók három
jól körülhatárolható körbe so-
rolhatók: a vezetô agrárértel-
miség, a középszintû gazdál-
kodók és a családi gazdálkodó,
végül pedig a hobbisták. A kö-
zépszint a legfogékonyabb,
ami szomorú, hogy az olvasás
iránti érdeklôdés – úgy általá-
ban – visszaesett. Mi valljuk,
hogy jó szakember csak
kimûvelt ember lehet, ezért
tartunk szépirodalmat is az üz-
letünkben. Nagy érdeklôdés
övezi a borászattal foglalkozó
könyveket és mindent, ami a
lovakkal foglalkozik, legyen az
tenyésztés, tartás. A paraszt-
gazdák között is egyre többen
megértik, hogy a könyvekbe
fektetett forintok megtérülnek.
A tartalom mellett egyre fon-
tosabb a minôség is, az igé-
nyes, szép kiállítású könyvek
iránt nagyobb a kereslet. 

Bár az EU-csatlakozás ráirá-
nyította a figyelmet a külföldi
szakirodalomra is, azonban a
hazai szerzôk még ma is el-
sôbbséget élveznek, mert ezek
jobban igazodnak a hazai vi-
szonyokhoz. Egy jó szaklektor
kész arra, hogy a külföldi szak-
irodalmat adaptálja. Van hi-
ányirodalom is, például a bio-
és megújuló-energiával foglal-
kozó könyveket keresik, azon-
ban kevésfajta található a kí-
nálatban. Többet kellene írni.

A tavalyi év is nagyon erôs
volt, s remélhetôleg, ilyen lesz
az idei is. 14 százalékos forga-
lomemelkedésünk volt. 

Az elektronikus információ-
terjesztés területén alig-alig be-
szélhetünk eredményekrôl. Ki-
csi a kereslet a CD-ROM-ok
iránt, s az internetes böngészés
sem terjedt el. Kevés számító-
gép van vidéken, a falvakban.
Bizonyára idôvel ez is válto-
zik. Az üzletünkben megtalál-
ható CD-n a mezôgazdasági
szótár, az állatorvosi és a hatá-
lyos jogszabályok.
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5. Könyvkirakat-verseny
a 2002. évi

Mezôgazdasági Könyvhónapon

A Könyvistálló
nemes versenyt hirdet

a szép szakmai kirakatokért!

Kategóriák
1. Könyvesbolt-láncok

2. Egyéni könyvesboltok, gazdaboltok,
vadászboltok, vetômagboltok, egyetemi-fôiskolai

árusítóhelyek

Díjak
– Kategóriánként I–II–III.

– Értéke
250 ezer forint
150 ezer forint
100 ezer forint

forgalmi árú szakkönyv, amely
– a Mezôgazda Kiadó Könyvistálló

nagykereskedésében az agrárkiadók mûveibôl
választható.

Nevezés
– Három darab színes fotóval, melyet

– 2002. február 11-ig kell eljuttatni
a Könyvistálló címére:

1165 Budapest, Koronafürt u. 44.

Bírálat
Az elôzsûrizés után a

MAGYAR MEZÔGAZDASÁG újságírói
és fotósai a helyszínekre utazva személyesen

tesznek javaslatot a díjazottakra.

Eredményhirdetés – Díjátadás
2002. február 28-án a Földmûvelésügyi és Vidék-

fejlesztési Minisztériumban a Mezôgazdasági
Könyvhónap záró rendezvényén.
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JÓKAI ANNA: Napok (regény, 3. ki-
ad. – életmûsorozat) B/5, fûzött, ke-
ménytáblás, 612 o., 3950 Ft
A Kossuth-díjas írónô nagy sikerû re-
génye ma  is idôszerû: a 20. század el-
sô harmadától a hetvenes évekig kö-
vethetjük nyomon a regényhôs útját,
tudati fejlôdését és közel fél évszázad
színes, nemegyszer  tragikus társadal-
mi rajzát.
KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ: Az
ellenállás melankóliája (regény – har-
madik kiadás), 384 o., A/5, cérnaf., 
keménytáblás, fóliázott egészpapír
köt., 1950 Ft
A nyolcvanas évek végének  magyar
és európai könyvsikerébôl nemrégi-
ben készült film Tarr Béla rendeze-
sében (Werckmeister-harmóniák).
Ahogy Krasznahorkai  regénye,
mely a 20. századi Közép-Európa
közösségeinek válságáról szól, né-
met nyelvterületen elnyerte az év
legjobb külföldi regényének díját, a
film is jelentôs hazai és nemzetközi
figyelmet keltett.
LENGYEL BALÁZS: Ki találkozik
önmagával? (esszék) A/5, karton, szí-
nes borító, 276 o., 1800 Ft
A Széchenyi-díjas irodalomtörténész,
esszéista, az Újhold szerkesztôje Ba-
bits, Kassák, Mándy, Mészöly Mik-
lós, Weöres, Ottlik életmûvérôl írt
kritikáit, esszéit adja közre a kötet-
ben. A könyv igazi csemegéje az Er-
délyi út címû, Nemes Nagy Ágnessel
1956 nyarán közösen írt napló. 

MIKLÓSSY ENDRE: Túl a tornyon,
melyet porbul rakott a szél
(XX. századi gondolkodók) 
A/5, ragasztott kartonkötésben
410 o. 1700 Ft
Az ismert kultúrtörténész századunk
jeles – sokáig tiltott, elhallgatott –
gondolkodói hagyományát: Fülep
Lajos, Hamvas Béla, Kerényi Károly,
Szabó Lajos, Várkonyi Nándor és Ka-
rácsony Sándor életmûvét elemzi. 
SALAMON PÁL: A menyegzô
(regény) A/5, ragasztott kartonkötés,
224 o., 1800 Ft
A Sorel-ház írójának új regénye egy
tizenhárom éves zsidó fiúnak és egy
tizennégy éves keresztény lánynak az
ismert történelem legsötétebb napjai-
ban fellobbanó szerelmérôl szól.
VÁRKONYI NÁNDOR: Az írás és
a könyv története (mûvelôdéstörténet,
életmûsor., 8. kötet), 450 o., 
B/5, ff. illusztr., cérnaf., keménytábl.
egész vászonköt., színes fóliázott vé-
dôborítóval,  3500 Ft 
Az írás és a könyvnyomtatás történe-
tét tekinti át a szerzô a kezdetektôl a
19. századig, idôn és téren átívelô,
széles panorámát rajzolva az emberi
civilizáció e különleges, fontos jelen-
ségérôl.

Címünk: 1068 Bp. Városligeti fasor
38. Telefon/fax: 351-0593
www.szephalom-konyvmuhely.hu
Kiadónkban vásárlóinknak 20%
engedményt adunk!

A KORTÁRS KIADÓ
TAVASZI ÚJDONSÁGAI

Géczi János:
A visszavont tekintet

Versek és képversek. 120 o., 1500 Ft

Illyés Gyula:
Petôfi Sándor

600 o., keménytáblás, 2500 Ft

Kodolányi Gyula:
Táncban a sötéttel

Összegyûjtött versek a költô
60. születésnapjára. 240 o., 1942 Ft

Péterfy Jenô zenekritikái 1874–1881
Szöveggondozó: Wilheim András

Veress Miklós:
Éjszaka gyûrött atlaszon

Hatvan vers a költô 60. születésnapjára. 160 o., 1700 Ft

A KÖNYVEK KAPHATÓK A KÖNYVESBOLTOKBAN,
ILLETVE MEGRENDELHETÔK ÉS MEGVÁSÁROLHATÓK

A KORTÁRS KÖNYVKIADÓNÁL:
1062 Budapest ,  Bajza u.  18.

Telefon/fax:  343-60-82
eamil:  korkiadó@axelero.hu

BLAHÓ ANDRÁS–PRANDLER ÁRPÁD
NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEK
Szerkesztette: PRANDLER ÁRPÁD

Mennyit és hogyan fejlôdtek a nemzetközi szervezetek
az I. világháború, a Nemzetek Szövetsége megalapítása
óta? A nemzetközi szervezetek alapelvei kiállták-e a lé-
nyegesen megváltozott idôk próbáját, vagy idejétmúlt-
nak bizonyultak? A nemzetközi globális és regionális in-
tézmények, szervezetek térhódítása 1945 után változta-
tott-e a világpolitika és a világgazdaság mechanizmusa-
in? Hatottak-e e szervezetek a világpolitikát és világgaz-
daságot alakító tényezôk – nemzetállamok, transznacio-
nális intézmények és vállalatok – magatartására, vagy
ezek változatlanok maradtak? Lényeges szolgáltatásokat nyújtottak-e e szerveze-
tek a világrend és világrendszer fenntartását figyelembe véve? Ha igen, használták-
e, s helyesen használták-e a nemzetállamok és vezetôik e szolgáltatásokat? A nem-
zetközi szervezetek és intézmények marginálisak-e, vagy éppen ôk a jövôre adott
válasz, esetleg csak átmenetek egy új nemzetközi rend és rendszer kialakításában? 
484 oldal, kötött, 4300 Ft

KERTÉSZ JUDIT
RENDSZERES SPANYOL NYELVTAN
KÖZÉPFOKON

„E nyelvtankönyv a Rendszeres spanyol nyelvtan rövi-
dített változata. Nagyobb közönséghez szól, a mini-
mális nyelvi elôképzettséggel rendelkezô magyar anya-
nyelvû tanulók is bátran forgathatják. De nemcsak a
nyelvtanulóknak, hanem a kollégáknak és a leendô
kollégáknak is segítséget kíván nyújtani azzal, hogy a
didaktikai követelményeket és a magyar anyanyelvûek sajátos nehézségeit
szem elôtt tartva igyekszik közérthetôen bemutatni a mai spanyol nyelvtan
rendszerét. A könyv szerkezetileg következetesen épül fel, ezért tanári irányí-
tás nélkül is használható...” Részlet a szerzô Elôszavából.
388 oldal, kötött, 4950 Ft

1093 Budapest, Közraktár u. 2/B. Telefon/fax: 456-0432

A CICERÓ KIADÓ AJÁNLJA
1133 Bp., Pozsonyi út 61. Telefon/fax: 239-0180, fax: 329-0879

E-mail: cicero@axelero.hu

Klasszikusok fiataloknak
A megújított sorozatban, a közelmúltban jelent meg:
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 1400 Ft
Mark Twain: Huckleberry Finn 1400 Ft
Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza 1500 Ft
Török Sándor: Gilikoti 1500 Ft
Collodi: Pinokkió 1500 Ft

Februárban jelenik meg:
Vázsonyi Endre: Fortélyos mester királysága kb. 1600 Ft
Fortélyos mester a ravaszdi róka. Ô az, aki csúfot ûz az erdô lakóiból, aki
gátlástalanul becsapja a jóhiszemû állatokat, aki a biztosnak vélt kelepcé-
bôl is kivágja magát, s ô az, aki végül is pórul jár, mert hiszen ravaszkodás-
sal, fondorlattal nem lehet örökké boldogulni.

Márciusban jelenik meg: 
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi kb. 1600 Ft

A Falu – Kertész sorozat megvásárolható kötetei
(cca 72 oldal, színes és fekete-fehér melléklet, egységár 1290 Ft)

Susanne Bruns: Amit a nagyapáink még tudtak 1., 2., 3.
változatlan utánnyomás

Susanne Bruns: Amit nagyapáink még tudtak 4.
A népszerû „nagyapáink” sorozat újabb kötete az elôzôekhez hasonlóan ré-
gi termelési módszereket elevenít fel, amelyek könnyen újra meghonosítha-
tók: zöldségek, teafélék, gyümölcsök hajdani termesztési módszereit, a
komposztkészítés mesterfogásait és még sok érdekes „titkot”.

Horst Stohl: Szobabonsai
Ewald Kleiner: Sziklakertek. Függôkertek
Sigrid Heuer: Szobanövények sikeres ápolása és szaporítása

A Széphalom Könyvmûhely  a jánla ta

Az Aula Kiadó ajánlata
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– Ön éppen húsz éve fôigazgató-
ja a Magyar Nemzeti Galériának.
Azóta rendszerek, kormányok vál-
toztak, ön maradt rendületlenül.
Rosszmájúak azt mondhatják:
íme egy túlélômûvész. Jóhiszemûek
viszont azt: szakember, végezte a
dolgát. Mi történt valójában?

– Munkám nem rendszer-,
kurzus- vagy kormányfüggô.
Mûvészettörténész vagyok, aki
arra kapott megbízást, hogy
irányítsa, tartsa egybe azt a
gyûjteményt és gondozóit,
amelynek jogelôdje, a Nemzeti
Képcsarnok már 1851-ben lét-
rejött. Az Esterházy-képtár
1870-es megvásárlása, Ipolyi
Arnold püspök 1871-beli ado-
mányozása révén e képzômû-
vészeti együttes tovább gazda-
godott. Az 1896-ban alapított
Szépmûvészeti Múzeum ma-
gyar részét 1928-ban elkülöní-
tették, s ezután történt vele
még egy s más. 1957-tôl a haj-
dani Kúriába került, a Kossuth
térre, onnan 1975-ben a Buda-
vári Palotába. Magam már ide
szerzôdtem 1982-ben. E kalan-
dos elôzményeket és elôdeim
szakértô és szeretetteli értékôr-
zô-védô szolgálatát és szétága-
zó munkásságát ismerve, ne-
mes kötelességemnek éreztem
ezt folytatni. Közel százezer
mûtárgy látható itt, vagy kiállí-
tásra vár raktárainkban, ennek
ôrzése, karbantartása, restaurá-
lása, feldolgozása, fölmutatása,
kiállítása, elhelyezése a kulturá-
lis közgondolkodásban nem
napi politikai feladat. Mûvé-

szettörténeti iskolázottságomat
így nem monográfiák sokasá-
gába írtam, hanem transzfor-
máltam múzeumi munkámba.
S mivel itt is „kell egy csapat”,
ezt próbáltam megtartani, új
munkatársakkal ütôképessé
tenni, hogy maga az intéz-
mény is mûködôképes legyen.

– Tehát nem érzi elvetélt mûvé-
szettörténésznek magát? Hiszen a
szakma bizonyára publikációkon
méri a teljesítményt. Ön viszont
ehelyett hivatalnoki, közszolgálati
feladatot vállalt...

– Írtam is azért, és 1974 óta ta-
nítom a 19–20. századi egyete-
mes és magyar mûvészet törté-
netét. Ha kiállításmegnyitói-
mat, más publikációimat egy-
begyûjteném, kitelnék belôlük
néhány kötet. Megjegyezve:
szeretek röviden fogalmazni.
Mert akiben letisztul a monda-
nivaló, így is elmondhatja a leg-
jobb tudása szerinti lényeget.
Mégsem kerülöm meg a kér-
dést. Az intézmény irányításá-
ban legfontosabb feladatom-
nak éreztem, hogy megteremt-
sem, szavatoljam a gyûjtemény
fenntartásához, gondozásához
stb. szükséges feltételeket. Sze-
rencsém volt: kitûnô kollégák-
kal hozott össze a sors, így hoz-
ta ezt a természetes szakmai ki-
választódás. Itt nincs gyûlölkö-
dés. Beszélgetéssel, vitával meg-
egyezünk ebben-abban, aztán
ki-ki végzi a maga dolgát. Tud-
va: a vita nem helyettesíti a
munkát. S bár persze számon
kérem azt, amit el kell végezni,

nem hiszek az utasításos stílus-
ban. Nem felejtettem el kérni.
S úgy tapasztalom: e módszer
és modor eredményre vezet.

– Tudós, kutató ember lévén nyil-
vánvalóan van kedvelt korszaka,
vannak kedvenc mûtárgyai, szem-
ben azokkal, amelyekhez nem fûzi
különösebb rokonszenv. Miképp
ütközteti elfogultságait a munkája
révén kötelezô tárgyilagossággal?
Vagy épp ez a feszültség ösztönzi?

– Nem tagadom vonzalmai-
mat, de önfegyelemmel kordá-
ban tartom ôket. Tudva: mások
esetleg mást tekintenek szív-
ügyüknek, különleges értéknek.
S ez így van rendjén. Fölada-
tom épp az, hogy – a feltételek
megteremtésével – katalizátora
legyek munkatársaim tevékeny-
ségének, akik (napi munkáju-
kon túl) jelentôs mûvészettör-
téneti kutatásokat is végeznek.
Szívósságukat, szemléletmód-
juk sokféleségét tisztelettel
szorgalmazom, figyelem, kísé-
rem. Tudomásul véve, hogy
van, aki egy-egy kor történeti,
társadalmi, gazdasági, kulturális
összképébe ágyazza a mûvé-
szettörténet adott jelenségét, al-
kotóját. (Ugratásképpen mon-
dogatjuk: nem zavarja semmi,
csak maga a mû). És van, aki ta-
lán kicsit lazábban kezeli a tör-
téneti tényeket, összefüggése-
ket, ám briliáns esztétikai meg-
állapításokra képes egyes vitat-
hatatlan értékek megítélésében
és „értékgyanús” mûvek fölfe-
dezésében. Mindkét kutatási
módszer kitûnô eredményekre
vezethet és vezet is. De minden
kutató, ha igazi személyiség,
különbözik a többiektôl. S ne-
kem, afféle szellemi mene-
dzserként persze nagy örömöm
telik e sokféleségben.

– Akad azért olyan ember is, aki
teóriákat állít fel, és azokba szusza-
kolná áldozatait. S eme igyekezetét
a lehetô legtudományosabb – ma-
gyarán: tudományoskodó – mezbe
öltözteti, madárnyelven adja elô...

– Van ilyen veszély, de azért
a szakma igazi mûvelôi tudják:
minden általános teória, skatu-
lya, rubrika végül is csôdhöz
vezet. Ha az illetô számos je-
lenség egybejátszó vagy azonos
mozzanatait erôszakolja is ki-
spekulált rendszerébe, abba az
igazi alkotás úgysem fog bele-
férni. Mert épp attól mûvészet

a mûvészet, hogy nem gyömö-
szölhetô klisébe. És hát mun-
kánkban annyi a praxis, hogy
itt nemigen van mód ilyen osz-
tályozósdira. Kollégáim nem is
hajlamosak efféle dolgozatok
írására. De az egybegyûjtött ér-
tékek sem hajlandók teoretizált
tételeket igazolni.

– Megszemélyesítette a gyûjte-
mény darabjait. Gondolom, tuda-
tosan tartja ôket – bármennyien
vannak is – külön-külön személyi-
ségnek. Vagyis a galéria százezer-
nyi értéke nem halott mûtárgyak
sokasága, hanem eleven, mozgó
együttes, amely kortársainkat is
befogadja...

– Valóban, hiszen immár az
államalapítástól napjainkig
ôrizzük, gondozzuk képzômû-
vészetünk maradandó alkotása-
it. A régi idôkéit éppúgy, mint a
19–20. század, illetve jelenünk
mûveit. Amirôl úgy véljük, kor-
jellemzô érték, azt próbáljuk
beszerezni. Ami egyébként
nemcsak anyagi gondokkal jár,
hanem – mivel kortársaink ko-
rábban nem ismert anyagokat is
használnak, és ritkán foglalkoz-
nak a konzerválhatósággal –
ezek „tartósításával” is törôd-
nünk kell. Hiszen egyik legfôbb
kötelességünk, hogy úgy óvjuk
gyûjteményünk minden darab-
ját – kiállításon, raktárban egy-
aránt –, hogy ne csak tökéletes,
naprakész nyilvántartásunk le-
gyen mindenrôl, hanem abban
a tudatban: galériánkban a
nemzet trezorba helyezte pótol-
hatatlan kincseit.

– Közhelyek közhelye, hogy a szó
elszáll, az írás marad. Tehát: ön
ugyan intézményt irányított, érté-
ket ôrzött, gondozott, tanított, ki-
állításokat megnyitott, publikált
stb., nem érzi-e mégis mulasztás-
nak, hogy kortanúként nem je-
gyezte fel legalább azt, ami nem
csupán magánügye?

– Memoárra gondol? Lírai
szöveget, elérzékenyült emléke-
zést én aligha írok. Ám, ha lesz
rá idôm, lehetôségem, azt, ami
tevékenységembôl, találkozása-
imból, igyekezetembôl doku-
mentumértékû, talán mégis-
csak egybeszerkesztem. Abban
a reményben, hogy a bennün-
ket követôk e réven néhány ve-
lünk egykorú tényben, jelen-
ségben így egy kicsit könnyeb-
ben eligazodnak.

E M B E R  É S  G O N D O L A T

Bereczky Loránddal
beszélget
Nádor Tamás
Húsz éve jár a Magyar Nemzeti Galériába, húsz éve jár hozzá
a magyar nemzet galériája. A régieké, de fôképp a 19–20. száza-
dé. Egy sokszorosan összetett korszaké, mely egyszersmind érdek-
lôdésének, kutatásainak homlokterében áll, és amelyet fôigazga-
tói munkásságában sem kíván mellôzni. Életmûve nem könyvek
sokadalmában, hanem épp e gyûjtemény gondozásában, ôrzôinek
egybetartásában, ösztönzésében, állandó kiállításainak és alkal-
mi tárlatainak tervezésében, kivitelezésében testesül meg. Mond-
hatni: e hagyományteremtésbe és fönntartásba oltotta invenció-
ját, szemléletét, igyekezetét. Azok egyike tehát, akik láthatatlan
írással is maradandó betûket, sorokat, „monográfiákat” írtak
mûvészetünk történetébe.
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oltam valami irodában
valami ügyet intézni,
ahol föltettek nekem

egy kérdést. Na most az átlag
civil ember hivatalos ügyek-
ben sohasem ismeri ki magát;
hirtelen nem tudtam, hazud-
jak-e vagy mondjam meg az
igazat. Mi lenne jobb? Végül
is igazat mondtam – ebbôl
sem lett komolyabb baj. 

De nem ez az érdekes. Az
érdekes az, amit az esemény
kapcsán a feleségemnek
mondtam: 

„Ezek az idôs hölgyek túl
kedvesek voltak hozzám, túl
rokonszenvesek voltak ahhoz,
hogy pofám lett volna hazud-
ni nekik.” És alighogy ezt kiej-
tettem a számon, azonnal rá-
döbbentem: hát ettôl vagyok
én hülye, ettôl vagyok szüle-
tett balfácán! Biztos, hogy
honfitársaim kilencvenöt szá-
zaléka úgy gondolta volna: ha
ezek az ügyintézô hölgyek ro-
konszenvesek, és még kedve-
sek is velem, ez a legalkalma-
sabb szituáció, hogy jól átver-
jem ôket: szemrebbenés nél-
kül hazudjak. 

Na most ennek a fényében
próbáljunk válaszolni arra,
mi az idealizmus? Ki az ide-
alista? 

Szigorúan kettôs tudattal
élünk itt az európai vadkelet-
tôl az amerikai vadnyugatig.
Egyfelôl tudjuk, mi az erköl-
csös, a tisztességes. A mi kul-
túránk arra az erkölcsi alap-
törvényre épül, hogy szeresd

felebarátodat, mint önmaga-
dat. Ez gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy amit magadnak
nem kívánnál, ne tedd em-
bertársaddal sem. Aki vét az
alaptörvények ellen, arra az
alaptörvények többé nem vo-
natkoznak. Ha olyat teszel fe-
lebarátod ellen, amit magad-
nak nem kívánnál, ne csodál-
kozz, ha embertársaid (a tár-
sadalom) védekezni fognak
ellened. Szankciókat alkal-
maznak, elveszik a szabad
mozgásodat, esetleg meg is
ölnek (kivégeznek). 

Eddig rendben volnánk. Ez a
morál. (És a jog.) Azonban ez

az értékrend nem mûködik. Ez
a balfácánok, a palimadarak, a
rászedettek, a hülyék érték-
rendje. Aki így akar élni, elta-
possák, abból törvényszerûen
vesztes lesz. Az a másik érték-
rend, az mûködik. Amely sze-

rint akkor gyôzhetsz, ha nem
szereted a felebarátodat, ha azt
teszed ellene, amit magad el-
len nem tennél, és nem is tûrsz
el másoktól sem, amely szerint
a szankciókat nem a vétkesek,
hanem a vétlenek ellen alkal-
mazza a társadalom. 

Az elsôt hirdetjük, de a má-
sodik mûködik. Ez van.

Most feleljünk rá: ki az idea-
lista? 

Idealista az, aki fütyül rá,
hogy ez van. Aki azt mondja:
nem ennek kell lennie! Az elsô
értékrendnek kell mûködnie,
mert amíg másokat rászednek,
megtaposnak, megaláznak, ki-

zsákmányolnak, akár meg is
gyilkolnak, addig én is ki va-
gyok téve annak, hogy bármi-
kor rászedjenek, megtapossa-
nak, megalázzanak, kizsákmá-
nyoljanak, esetleg meg is gyil-
koljanak. Vagyis a legtermésze-
tesebb önzés mondatja velem,
hogy a szeretet törvényének
kell érvényesülnie. És ha azt
mondom, a vesztesekkel érzek
együtt, velük vagyok szolidáris,
és az erômet nem arra haszná-
lom, hogy legázoljak minden-
kit magam elôtt, hanem, hogy
megakadályozzam mások legá-
zolását is, akkor racionálisan
gondolkodom és ésszerûen
cselekszem. 

Mert a világ kicsi lett, min-
den mindennel összefügg. Az
emberiség olyan hatalmas erô-
ket birtokol, hogy ha nem fé-
kezi meg az agresszív, terjesz-
kedô, harácsoló, szélsôséges
esetben gyilkos ösztöneit, ha
nem a morált választja, nem a
föntebb tárgyalt elsô érték-
rend szerint él, záros idôn be-
lül elpusztítja saját életterét a
Földön, elpusztítja önmagát. 

Rubicsek Sándor Idealista röp-
irata ennek az racionális idea-
lizmusnak a nevében íródott.
Legközelebb, ha élünk, errôl a
könyvrôl szeretnék beszélni.

K e r t é s z  Á k o s
Lehet -e  ésszerû
az  idea l i zmus?

V

■ Az idén Bálint Tibor, Bartis
Attila és Garaczi László része-
sült Márai Sándor-díjban, az
elismeréseket a hagyományok
szerint a Magyar Kultúra Nap-
ján nyújtotta át Rockenbauer
Zoltán, a nemzeti kulturális
örökség minisztere Budapes-
ten, az Iparmûvészeti Múze-
umban rendezett ünnepségen. 

Az 1995-ben alapított kitün-
tetés életmûért, vagy a díj ado-
mányozását megelôzô évben
megjelent kimagasló értékû
prózakötetért, valamint ma-
gyar író külföldi elismerést
szerzett munkásságáért ado-
mányozható. 

Mint a méltatás tartalmaz-
za: az 1932-ben Kolozsvárott
született Bálint Tibor írói in-
dulását az 1963-ban napvilá-
got látott Csendes utca címû
elbeszélések és karcolatok
gyûjteménye jelentette. Hat

évvel késôbb jelent meg kor-
szakos nagy regénye, a Zoko-
gó majom, alcíme szerint az
„Egy élhetetlen család törté-
nete”, amely a XX. század
egyik mérföldköve immár a
magyar prózatörténetben.
Hasonlóan nagy sikert ara-
tott a mû folytatásának is te-
kinthetô regény, a Zarándok-
lás a panaszfalhoz. Mindkét
alkotást nagydíjjal jutalmazta
a Román Írószövetség. Bálint
Tibor jelentôs mûfordítói
munkásságot is folytat. 

Bartis Attila 1968-ban szüle-
tett Marosvásárhelyen, család-
jával 1984-ben települtek Ma-
gyarországra. Elsô kötete, A sé-
ta címû regénye 1995-ben je-
lent meg, amelyet 1999-ben
német kiadó is közreadott. A
kéklô pára címû novelláskötete
1998-ben látott napvilágot. A
tavalyi Ünnepi Könyvhét

egyik nagy sikere volt A nyuga-
lom címû nagyregénye. 

Garaczi László 1956-ban
született Budapesten. A ma-
gyar irodalom újabb generá-
ciójának jeles képviselôje, a
nehezen meghatározható
posztmodern egyik vezér-
alakja. Elsô kispróza-kötete, a

Plasztik 1985-ben jelent meg.
Garaczi László nevéhez
olyan kötetek fûzôdnek,
mint a Nincs alvás!, a Bálnák
tánca, Mintha élnél, Pompásan
buszozunk! A csodálatos vadál-
latok címû színpadi játékát ez
idô tájt Bécsben játsszák.
(www.nkom.hu)

Márai Sándor-díj

A Budapesti Közgazdaságtu-
dományi és Államigazgatási
Egyetemen a Közgazdasági,
jogi és társadalomtudományi
szakkönyvkiállítás idén negye-
dik alkalommal kerül megren-
dezésre a Saldo Rt., valamint a
Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése
szervezésében 2002. március
12–13-án. A kiállítás résztvevôi:
Aula Kiadó, Arcanum Adatbá-
zis Kft., Dialóg Campus, HVG-
Orac Lap- és Könyvkiadó Kft.,
KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Ki-
adó Kft., Magyar Könyvvizsgá-
ló Kamara Oktatási Központ,
Napvilág Kiadó, Nemzeti Tan-

könyvkiadó Rt., Penta Unió
Oktatási Centrum, Perfekt
Gazdasági Tanácsadó Oktató
és Kiadó Rt., Rejtjel Kiadó, Sal-
do Kiadó, Századvég Kiadó,
Szent István Társulat, Tri-Me-
ster, Unió Szakkönyvkiadó,
Veszprémi Egyetemi Kiadó. A
kiállítást szakkönyvbemutatók,
író-olvasótalálkozók kísérik.

A kiállítás ünnepélyes meg-
nyitójára március 12-én 11 óra-
kor kerül sor, azt követôen 12
órakor Bart István, az MKKE
elnöke tart elôadást „A repro-
gráfiai díjak, és elosztásuk” cím-
mel. A kiállítás 9–17 óráig tart
nyitva, a látogatás díjtalan.
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O L V A S Ó S Z E M Ü V E G

■ Számomra minden a Tangó-
val kezdôdött. Pontosabban a
Tangó nyomtatott változatával,
az 1967-es Nagyvilágban. Akkor
még csak (már?) három éve volt,
hogy Mroz·ek megírta ezt a –
mindmáig életmûve csúcsát je-
lentô – darabot, ehhez (és az ak-
kori viszonyokhoz) képest elké-
pesztôen gyorsan jutott el hoz-
zánk. Színpadra persze csak ti-
zenkét évvel ezután, de a mû is-
meretében ezen már nem cso-
dálkoztunk. A Tangó reveláció
volt. 1967-ben és 1979-ben, a re-
mek szolnoki premieren is. Ma-
gam részérôl azt gondolom, ta-
lán ma is annak éreznénk, ha
lenne, aki hozzányúlna. Min-
denesetre tény, hogy akkor egy-
bôl megtanultam Mroz·ek nevét
és rögtön nekiláttam megkeres-
ni, mit lehetne tôle még olvasni
magyarul. Néhány rövid prózá-
ját találtam meg: talán más is
emlékszik A zsiráf, Az elefánt,
Az oroszlán címûekre –
Mroz·ek-étvágyam, Mroz·ek-
szomjam ezektôl is csak nôtt.
Talán nem fölösleges megje-
gyezni, hogy ezek az évek, a hat-
vanasok, Örkény István nagy
íróvá válásának évei voltak s
egyúttal annak az évei is, hogy a
groteszk és az abszurd (az írók
többségének esetében külön-kü-
lön) uralkodó szemléletté és stí-
lussá vált. Még harcot kellett
folytatni azért, hogy egyáltalán
polgárjogot nyerjen, de már
érezhetô volt, hogy gyôzni fog.
Igaz (és errôl sem szabad megfe-
ledkezni), volt olyan, elvben if-
jú esztéta, aki a Kortársban nem
átallotta leírni, a szerkesztô meg
leadni, hogy „a groteszk sosem
válhat mûvészi minôséggé”, de
ez volt az az eset, amikor a való-
ság – kivételesen – felül tudott
kerekedni a teóriákon. Abban a
világban, melyben akkor éltünk,
ez nemhogy nem volt kevés, de
nagyon is nagy szó volt. A kité-
rô – mert tudom: annak látszik
– valójában a lényegrôl szól:
Mroz·ek iránti rajongásomban
(meg talán másokéban is) egy ki-
csit az is benne volt, hogy túl
mûvein, örültünk annak: lám,
az egyszerre groteszk és abszurd
szemlélet Örkényen kívül másra
is jellemzô, és ha ez a más ép-

pen egy lengyel író, az még sze-
rencsésebb dolog, mert – és itt a
csehekre is gondolni kell – azt
jelzi, hogy valamiképpen annak
az életformának, társadalmi be-
rendezkedésnek, mely Közép-
Kelet-Európa úgynevezett (de
csak úgynevezett) „szocialista”
államaiban dívik, ez felel meg, s
amíg a rendszer végképp ki nem
múlt, meg is felelt mindvégig.
Mroz·eket úgy olvastuk, mintha
magyar szerzô volna, mert hát
amikrôl szóltak az írásai, azok –
a lényeget illetôen – nálunk is
ugyanúgy megvoltak, az apró
differenciáknál szembeötlôbbek
voltak az azonosságok.

Most, hogy az Európa Könyv-
kiadónál szépen sorjáznak apró
prózájának kötetei (jelenleg ép-
pen a negyediknél, az Ismeret-
len barátom címûnél tartunk,
de legalább még kettô ígérke-
zik), úgy olvasom újra a valaha,
például az 1978-as Zuhanás
közben c. kötetbôl ismerôs no-
velláit, hogy fura érzés kerülget:
emlékszem minden motívumra,
s az egész valahogy mégis isme-
retlennek tûnik. Persze, nem
mindegyik. Mindjárt a kötetnyi-
tó, Forradalom címû, akár a
rendszerváltás utáni idôk embe-
rének groteszk portréja is lehet-
ne: a szoba, amelyet átrendez-
nek, egész az értelmetlenségig,
csak azért, hogy nagyon más le-
gyen, mint amilyen volt, ám így
meg lehetetlen élni benne, majd
végül – hibáival együtt – vissza-
alakul olyanná, amilyet a gazdá-
ja elviselhetetlennek érzett: alig
két oldalon is remekmû és úgy
tûnik, ha túlélte ezeket a válto-
zásokat, túl fog élni mindent,
bármely kor bármely embertí-
pusa a magáénak fogja érezni.
Ehhez azonban az elvontságnak
egy bizonyos magasabb szintje
kellett, mint amilyen például a
keletkezésekor szenzációsnak
hitt Az utolsó ítélet címûben je-
len van. Utóbbi valóságos tûzi-
játék olyan ötletekbôl, melyek a
„mennyország” szocialista vari-
ánsáról bizonyítják be, hogy va-
lójában kibírhatatlanabb, mint a
pokolnak mondott kapitaliz-
mus. Az angyal, akinek akkorká-
ra van kurtítva a szárnya, hogy
valamiképp el ne tudjon röp-

penni vele ebbôl a mennybôl –
pazar politikai parabola volt, s
mert nem sejthettük, hogy ez a
rendszer valaha is véget érhet,
akkoriban föl se tételeztük,
hogy jöhet idô, amikor már
nem találjuk mulatságosnak,
mert nem érvényes többé. (Azt
meg végképp nem gondoltuk,
hogy a benne foglalt szimbó-
lum, pár évnyi kapitalizmusban
élés után olykor fordítva érvé-
nyesnek fog tûnni). Száz szónak
is egy a vége: Mroz·ek, ez ma
már világosan látszik, túl közel
ment a politikához, amúgy jo-
gos indulatai elfedték elôle a
tényt, hogy a hatás gyakran nem
a mûvészi értéknek, hanem a
mindannyiunk számára jólesô
elégtételnek: az irodalmi fricská-
nak szólt. 

Az Ismeretlen barátom (és a
megelôzô: Lolo és más történe-
tek) címû kötet ettôl olyan isme-
retlen: belenézünk a tükörbe, és
az arc helyett, amit megszok-
tunk, furcsa új vonások néznek
vissza ránk. Amit Mroz·eknél
mellékesnek hittünk, most külö-
nös módon fölértékelôdik, és
amit legjobban élveztünk, azt
elkezdjük kritikusabban vizsgál-
ni, a puszta tartalom meg a „bá-
torság” helyett a mûvészi kifeje-
zés eszközeivel piszmogunk,
mennyit nyomnak ma a mérle-
gen. És az ember már csak
olyan, hogy ha ebbe belekezd,
nem bír leállni. Most hirtelen az
is föltûnik, ami azelôtt sose:
Mroz·ek, sajnos, néha szájbarág,
néha meg szónokol. Eszembe
jut, hogy volt 1988-ban egy
rendhagyó kötetkéje Levélkék
címmel. Abban ô – aki pedig
igazán nem tartozik a lépten-
nyomon „önvalló”, minden
ürüggyel interjúkat adó írók kö-
zé – egy helyütt megengedett
magának egy érdekes kis szemé-
lyes közlést. Így szólt: „Hát igen,
az ötvenes évek. Megint prédi-
kációk, bár más ügyben. Akkor
már nemcsak olvastam, de írtam
is. Elsô kísérleteimet magasztos
célok ihlették. Észre se vettem,
hogyan lett belôlem felnôtt, pá-
toszon nevelt lengyel. De mivel
nem lehet csak pátoszon élni, a
szervezetem kitermelte az anti-
testecskét: a viccelôdést, gúnyo-
lódást. Jó, de mi van a kettô kö-
zött? Azt hiszem, nekünk hi-
ányzik valami a viccelôdés meg

a mennydörgés között. Mint
lengyel író, aki nem akar sem or-
dítani, sem viccelni, fájdalma-
san érzem ezt a hiányt”. Érezni
érezte, teszem hozzá, de azért –
ez látszik kisprózáinak válogatá-
sán – legtöbbször mégiscsak vic-
celôdött és mennydörgés fôként
a színpadi mûveiben tárolódott,
a Tangóban, az Emigránsokban.
Nem akarnék most, valamiféle
neofita indulattól vezérelve,
egyszerre igazságtalan lenni az-
zal a Mroz·ekkel, aki korábban
olyan fontos bálvány volt a szá-
momra. Alighanem hasonló-
képp járnék más kedvencemmel
is, akiket a hatvanas–hetvenes–
nyolcvanas évek mutattak jelen-
tôsnek – jelentôsebbnek tényle-
ges nagyságuknál. (Közbevetô-
leg: Örkény kivétel, ôt nemrég
újraolvastam és mit sem ártott
neki az idô...) Azonkívül meg ki
tudja, Mroz·ek él, alkot, rá is új
élmények zúdulnak és lehet,
hogy talán már írja, tán rég meg
is írta azt vagy azokat a mûveit,
amelyek ennek a mostani rend-
szernek a csakis az ô tollára illô
tükörképei. Azt is a már emlege-
tett Levélkékben olvastam (és
miért is ne lenne éppoly igaz a
jelenre is), hogy Mroz·ek fájdal-
masan kínlódik egy gonddal,
mely a világnak ezen a részén
minden írót érint: „...Még min-
dig nem beszéltük ki magunkat.
Ami nem azt jelenti, hogy nem
beszéltünk. De még mennyit!
Csakhogy nem a magunk hang-
ján. Trombiták voltunk, melye-
ket mások fújtak...” Azám, de a
hang, ami ebbôl a trombitából
kijött, máig ott van a fülünkben.
És nagyon bízom benne, hogy
még jönnek olyan új Mroz·ek-
prózák (meg drámák, persze),
amik az utánunk jövô nemzedé-
kek számára is ilyen el nem fe-
ledhetô trombitaszót fognak je-
lenteni.

Slawomir Mroz·ek:
Lolo és más történetek
Ismeretlen barátom
Európa Könyvkiadó
298 ill. 181 old. 1800, ill. 1600 Ft.

Mroz•ek, az ismeretlen ismerôs
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– „Üvöltés és jajongás és sikoltás és elnémulás”:
Ön ugyan az akusztikus verseit jellemezte így, de talán
egész költészetét lefedik ezek a kifejezések. A költészet le-
hetôségeivel folytatott kísérletezésnek nincs határa, leg-
alábbis köteteit figyelve ez volt a látszat. Az utóbbi idô-
ben viszont, kívülrôl úgy tûnik, a Petôcz-vers is átesik
egyfajta, persze Önre jellemzô, klasszicizálódáson.
Meddig kell és meddig lehet avantgárd költônek lenni?

– Amennyiben avantgárd alatt nyitottságot
értünk, akkor szívesen maradok avantgárd köl-
tô. Egyébként pedig nem szeretem ezt a jelzôt,
van benne valamiféle címkézés. A sokszínûsé-
get szeretem. Szeretem az irodalom legkülön-
bözôbb lehetôségeit. És, ez is kétségtelen, van
benne valami ösztönös lázadás. Szeretem
meglapni mindazokat, akik kíváncsiak írása-
imra, azzal, hogy mindig mást csinálok, mint
amire számítanak. Erdély Miklós, aki a nyolc-
vanas években mûvészetével nagy hatással
volt rám, 1985-ben azt mondta egy beszélge-
tésen, hogy „az nem jó, ha mindenki avant-
gárd. Ha mindenki avantgárd, akkor én in-
kább nem leszek az.” Ma is úgy gondolom, ez
a meghatározás áll hozzám a legközelebb. Ha
mindenki egy bizonyos módon gondolkodik,
akkor én inkább másképpen szeretem látni
magam körül a világot. Szeretek ellentmonda-
ni. Szeretek másképpen gondokodni.

– Nem csak írta (rajzolta, elôadta, filmezte) a vers
hatáslehetôségeivel folytatott kísérleteit, de ezek értel-
mezésében, fogalmi meghatározásában is részt vett
kritikákkal, tanulmányokkal. Ihlet, fantázia, extá-
zis miképp egyeztethetô össze a történetiségben gon-
dolkozást, fegyelmezettséget, tudatosságot követelô
prózával? Önnél ez a kettô nem zárja ki egymást?

– Engedje meg, hogy különválasszam a szép-
prózát és a tanulmányírást. A nyolcvanas
években, amikor új, pontosabban kevésbé el-
ismert mûfajokkal, vizuális költészettel, akusz-
tikus versekkel is foglalkoztam, önértelmezé-

semhez szükségem volt elméleti háttérre, tör-
téneti visszatekintésre. Ebben az idôben meg-
lehetôsen sok tanulmányt írtam, ezek közül jó
néhány az irodalom határterületeivel foglalko-
zott. Könyv is összeállt tanulmányaimból, kri-
tikáimból, A jelben-létezés méltósága volt a címe,
és nagyon jól összefoglalta akkori irodalmi-
mûvészeti ars poéticámat. Ma is fontos köny-
vemnek érzem. Tanulmány és kritika valóban
tudatosságot feltételez, de ez a tudatosság nem
zárja ki az alkotói invenciót. Sôt, segíti azt. A
Nyugat nagy költôi közül többen irodalomkri-
tikusként is maradandót alkottak.

A széppróza egészen más. Ott valóban keve-
redik ihlet és fegyelem. Ma már egyébként
nem írok tanulmányokat, kritikát is csak
hosszas rábeszélésre. 

– A század elsô felében többé-kevésbé elmaradt
formabontás folytatói, felélesztôi között hosszú ide-
ig Ön volt az egyik legfiatalabb és leglázadóbb sze-
mélyiség. Túl a negyvenen azonban az ember mint-
egy beleérik a középnemzedékbe, a derékhadba. Mi-
lyen a viszonya a most indulókkal? Úgy kezelik-e,
mint „öreg” költôt, vagy éveitôl függetlenül maguk
közé számítják?

– Azt remélem, soha nem leszek „öreg köl-
tô”. Ezért is fontos a nyitottság. Sôt, van olyan
nálam fiatalabb költô, akit éppen „öregsége”,
merevsége miatt nem tartok jónak. A játékos-
ság, a jó értelemben vett kísérletezés, a sokszí-
nûség legyen a mindenkori fiataloké. Furcsa a
számomra, ha valaki merevnek, konzervatív-
nak születik. Persze, lehet, hogy ez is konzer-
vativizmus, ez a gondokodás. Hiszek a szabad-
ságban, éppen ezért el kell fogadjam, hogy a
költészet szabadságához a fiatal költô konzer-
vativizmusa is hozzátartozhat. Általában is el-
mondhatom, kíváncsi vagyok arra, mit és ho-
gyan írnak a nálam fiatalabbak. És ez a kíván-
csiság minden esetben segít: jó a kapcsolatom
a nálam fiatalabb szerzôkkel, könyveiket sokan
elküldik, irodalmi estjeikre meghívnak. De,
szerencsére, nem tartanak „fiatal” szerzônek.

– Avantgárd költô létére immár a harmadik gyer-
mekvers-kötetét publikálja. A Bojtorján mintha
Weöres Bóbitájának legjobb hagyományait folytat-
ná, játékosságában, ritmikájában, kedves szertelen-
ségében is. Mi – vagy inkább talán ki – ihlet arra
egy ilyen költôt, hogy ezt a másik arcát is fölfedezze
és megmutassa?

– A gyerekirodalom, a mese, a gyerekvers
ugyanolyan fontos, mint bármi egyéb mûfaj
az irodalmon belül. Amikor ezekben a mûfa-
jokban gondolkodom, akkor saját gyerekma-
gam írom bele történetbe, versbe. Nincs más
ihletforrás. Van viszont nagyon magas szintû
hagyomány, melyet kiemelten fontosnak ér-
zek. Weöres, Tamkó Sirató, mások. Ôket kö-

vetem. Nincs „egyik” arc vagy „másik” arc. A
Bojtorján versei is én vagyok.

– Egyik, 1994-ben készült interjújában arról be-
szélt, hogy van egy regényterve, amit szeretne meg-
valósítani. Hol tart vele? Mikor olvashatjuk?

– A széppróza új világ a számomra, mostaná-
ban hódítottam meg magamnak. Vagy ponto-
sabban, most hódítom. Írtam egy családre-
gényt, fejezeteket írtam egy családregénybôl,
Egykor volt házibarátaink címmel. Majdnem az
egészet olvashatták az Élet és Irodalomban. Ez
a könyv, remélem, ebben az évben megjelenik.
Ha tetszik, ez az elsô regényem. Nem igazán
regény, inkább történetfüzér, bár a szereplôk
mindegyik elbeszélésben ugyanazok. Egy kis-
fiú a történetek fôhôse, Czigler Tóni, aki gye-
rekszemmel és kissé csodálkozva nézi a család-
ja körül megjelenô felnôtteket. A történetek ki-
sebbik része saját családom legendáriumához
tartozik, de a fôhôs mégsem én vagyok.

– Sokoldalúsága feltûnô: rendezett videofilmet, írt
hangjátékokat, hírlapi publicisztikát, szerkesztett
több folyóiratot is, alapítója egy izgalmas képzômû-
vészeti underground stúdiónak, igen termékeny köl-
tô, rendszeres résztvevôje a világ minden táján köl-
tészeti fesztiváloknak és a felsorolás még így is héza-
gos. Ennyi és ennyiféle munka mellett mikor él és ho-
gyan él Petôcz András?

– A válasz igen egyszerû: akkor és úgy élek,
amikor és ahogy írok. Nincs hétköznap, nincs
vasárnap.

– Írófaggatók végén azt szoktam kérdezni beszélge-
tôpartnereimtôl: mi készül a mûhelyükben. Öntôl –
utalva az eddigiekre – ezt úgy kérdezem: mi min-
den készül a mûhelyében? 

– Igaza van, valóban nem csak egyetlen, de
sokféle tervem van. Körülbelül négy kézirat ké-
szül most, egyszerre. Ugyanakkor babonás is
vagyok: nem szeretek arról beszélni, ami szüle-
tik, arról szeretek beszélni, ami már megszüle-
tett. Akkor hiszem el, hogy valami megvaló-
sult, ha már tôlem függetlenedik. Ha fogható,
ha megérinthetô, ha tárgyiasul. Ha könyv lett.
De annyit elárulhatok, hogy a 2000-ben meg-
jelent Medúza címû könyvembôl megismert
Seymour Glass verseit folyamatosan írom, és
remélem, egy bôvebb válogatást nem olyan so-
kára közreadhatok. Végül is Seymour Glass
szerettette meg velem az irodalmat. Annyival
tartozom neki, hogy végre megírom a verseit. 

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Petôcz Andrást
Petôcz András (1959) író, költô, képzômû-
vész. Az ELTE magyar–történelem szakán
szerez diplomát 1985-ben. 1979 óta publikál.
1981 és 1983 között a Jelenlét vezetô szer-
kesztôje. Videofilmeket készít a Balázs Béla
Stúdióban, 1985-ben egyéni kiállítása van a
Liget Galériában. Alapítója a Médium Art
nevû underground stúdiónak. 1989 és 1992
között a Magyar Mûhely szerkesztôje, 1998-
tól a Budapesti Jelenlét fôszerkesztôje. Eddig
18 önálló kötete jelent meg, szerkesztette a
Kassák-emlékkönyvet és a Médium Art mun-
kásságát bemutató antológiát. Akusztikus
versei egy Sáry Lászlóval közös hanglemezen
hallhatók. Munkásságát Kassák-, Graves- és
József Attila-díjjal ismerték el.
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Aligha kétséges, hogy a legna-
gyobb filológiai „mozgolódás”
pillanatnyilag a Szabó Lôrinc-
életmû körül tapasztalható. Ez a
szakmai dinamizmus, mely elsô-
sorban az oeuvre-öt négy évtize-
de szolgáló, kutató, népszerûsítô
Kabdebó Lórántnak köszönhetô,
fiatal tudósok szorgalmára és in-
venciójára is számíthat, a szerve-
zettséget és a távlatosságot pedig
a Miskolci Egyetemre telepített
kutatóhely (a Kabdebó vezette
mûhely) biztosítja (hasonló tu-
datossággal, bár más-más felépí-
tésben igyekszik tevékenykedni
a közeljövôre ugyancsak kötetek
sorát tervezô Babits-, valamint a
125. születési évforduló eszten-
dejében programjáért kettôzöt-
ten is felelôs Ady-kutatás). Kab-
debó Lóránt Szabó Lôrinc pálya-
képe címmel negyedszer rugasz-
kodott neki tárgya összefoglalá-
sának (Osiris): korábbi felismeré-
seit és megfogalmazásait ôrizve
és finomítva, az „irodalomtudo-
mányi robbanás” téziseit és ter-
minológiáját is alkalmazva alkot-
ta meg a szakemberek és az iro-
dalombarátok számára egyként
érvényes munkáját. A költô sze-
mélyiséglátomásáról, vagy az
1945 utáni nagy ciklusokról írot-
tak mintaszerû pontossággal és
ritka érzékenységgel rajzolják
meg azt az utat, melynek egy-egy
állomásaként revelálóan új értel-
mezésben is megmutatkozhat-
nak a versek. 

Vers és valóság. Bizalmas adatok
és megjegyzések címmel az Osiris
közrebocsátotta azt a páratlan
önmagyarázatot, amelyet Szabó
Lôrinc élete alkonyán diktált egy
mindmáig ismeretlen „Íródeák-
nak”, serkentve valószínûleg egy
inspiráló másik hallgató által is.
A párját ritkító módon az élet-
mû valamennyi költeményére
kiterjedô kommentárt 1990-ben
már olvashattuk, akkor Kabdebó
bevallottan és kényszerûen sie-
tôs, ám alapos gondozásában és
lábjegyzeteivel. Most a Bizalmas
adatok... portréi-vallomásai is
közkinccsé válnak, immár Len-
gyel Tóth Krisztina és Kiss Katalin
jegyzeteivel (a verseket viszont

most az eddigi leggazdagabb
gyûjteménybôl, az Osiris 2000.
évi kétkötetesébôl kell „hozzáke-
resnünk” a versmagyarázatok-
hoz).

Szívesen idôznénk Szabó Lô-
rinc önismereténél, antifeminiz-
musának kérdésénél, szerelemmé
stilizált Bajor Gizi-rajongásánál,
a könyv megannyi titkánál és ti-
tok-leleplezésénél –, de már itt is
az Argumentum újdonsága: Ne
panaszold magányodat! címmel
Kodolányi János, Szabó Lôrinc
és Szabó Lôrincné Mikes Klára
1948 és 1957 közötti levelezése.
Az anyagot összegyûjtötte, köz-
readta és bôséges jegyzetekkel el-
látta: Horányi Károly (akinek a
neve sajnálatos módon csak a co-
pyrightban jelenik meg). Alig
150 kilométer választotta el egy-
mástól a két jó barátot, általában
mégis a sûrû levélváltások okos,
évôdô, vitázó ingajáratára kellett
hagyatkozniuk. A rengeteg sze-
mélyes apróság, stílusfordulat
mellett természetesen a két, rész-
ben rokon sors összefonódása az
érdekes, s az: a kortárs nagyokról
– akik lehetnek mindkettejük ba-
rátai, mindkettejük ellenlábasai,
esetleg csak egyikük vagy mási-
kuk fegyvertársai – miként véle-
kednek, s egymás érzékenységét
hol tisztelve, hol horzsolva, mi-
ként szólnak a levelezôk (Mikes
Klára amolyan nélkülözhetetlen
katalizátora, idônként maga is
„íródeákja” e literátus cimborá-
lásnak).

Az én Magyarországom (Cikkek,
riportok 1943–1944) borítója 92,
elôszava 89 évesnek mondja a
finn újságíró-szerzôt, az egykor
hosszabb idôre hazánkba látoga-
tó Helena Kangast (a második
adat a helyes). A fiatal riporter
annak idején Szabó Lôrinccel,
az 1940-es évek elejének egyik
szellemi nagyhatalmával is kap-
csolatba került –, hogy kis híján
mily közelibe, az sem marad rejt-
ve a kötetben... –, a fordító, La-
bády-Bertényi Gizella segítségével
Kabdebó Lóránt ezért kért talál-
kozót, emlékezô írást az idôs
hölgytôl, s így lettünk gazdagab-
bak egy Vikár Béláról, Szent-

Györgyi Albertrôl, a magyar–
finn testvériségrôl, a magyar „sír-
vavigadásról” is szóló, szinte me-
moárrá vált publicisztikai koszo-
rúval. 

Kelecsényi László író, irodalom-
történész vezérlô csillaga (Krúdy
Gyula mellett) Ottlik Géza. So-
kadszor szól róla, ezúttal az anto-
logizálás nyelvén, a Holnap Kiadó
Az elbeszélés nehézségei címû Ottlik-
olvasókönyvében. Az igen szép
kötet a könyves mûhely új törek-
véseinek, profilbôvítésének jeleit
is hordozza igényes kivitelében.
Az esszéizáló eleganciával fejeze-
tekre tagolt „breviárium” Ottlik-
ról szóló és Ottliktól vett szövege-
ket tartalmaz idôrendi igazodású,
de mégis szabad asszociációkat
engedô elrendezésben. Tanúi le-
hetünk, hogyan alakult az Ottlik-
értés (illetve sokáig a -nemértés):
milyenek voltak az író egyes nyil-
vános és társaságbeli megjelené-
sei, milyennek látták az ôt bálvá-
nyozó fiatalok. Az elsô, részint
szubjektív olvasás Réz Pál, Illés
Endre, Salamon István, Szántó
Piroska, Rónay György, Balassa
Péter, Lengyel Péter, Rónay
László, Lengyel Balázs, Margócsy
István írásait, interjúit találta a leg-
eredetibbnek (s mintha egy-két
ide kívánkozó név hiánya is ér-
zôdne a Vas István soraival besze-
gett összeállításban). Tény, hogy a
roppant felkészült Kelecsényit a
saját, 1996-os Ottlik-emlékkönyve
korlátozta is, és szükségképp ori-
entálta is a válogatásban. Egyetlen
komolyabb vitapontunk, hogy az
Ottlikot ért – és visszavert – kései
plágiumvád (miszerint az Iskola a
határon Örley István mûve lenne)
a várhatónál kisebb teret kap az
érettségire készülôk, az egyetemi
hallgatók, az irodalmárok mellett
a „botrányok után szimatolókra”
is tekintô olvasókönyvben (vajon
a kérdéssel foglalkozó és az írónak
igazságot szolgálatató televíziós
beszélgetés terjedelmes szövegét
nem lehetne reprodukálni?).

Szegedrôl indította útjára a Ti-
szatáj könyvek sorozata Baka Ist-
ván Sztyepan Pehotnij testamentu-
ma címû opuszát, ezúttal két-
nyelvû kiadásként. A modern
szerepvers fiktív költô-hôsének
magyarul írott (de orosz alcím-
mel ellátott) mûveit Jurij Pavlo-
vics Guszev ültette át oroszra. Te-
hát a Baka-oeuvre egy alapvetô-
en fontos szegmensét, az eleve

csak fordításban létezô (értsd: a fel-
tételezett-játszott orosz eredetit
magyar „tolmácsolásban” nyúj-
tó) verseket, ím, tényleg oroszul
(is) élvezhetjük. Innen már csak
egy logikus lépés, hogy Guszev
orosz Pehotnij-strófáit valaki –
Baka István egy beleérzô költô-
barátja, pályatársa – visszafordít-
sa (immár valóban fordítsa) ma-
gyarra. Nem a Karinthy Frigyes
által többször emlegetett „fából
vaskarika” átformálások lehetné-
nek ezek a variánsok, noha nyil-
ván kevéssé hasonlítanának az
alapszövegekre. Mégis – leg-
alább szemináriumi mûhely-
munkaként – érdemes belevágni
ebbe a kísérletbe, hiszen – Gu-
szev eredményes erôfeszítése el-
lenére, leginkább talán a magyar
és az orosz rímelés elütô volta
miatt – igencsak megváltozott a
vershangulat, a verskarakter, s
persze a másik költô tollán új
színárnyalatok is felvillantak.

Baka István életének krónikája,
továbbá Szôke Katalin Baka Ist-
ván „oroszverse” címû tanulmá-
nya csatlakozik a bilingvis kötet-
hez (mindkettô ugyancsak két
nyelven). A tanulmány elemzôi
remeklés, kezdve azzal, hogy a
Sztyepan Pehotnij nevet a Baka
István név „kissé félresikeredett”
orosz fordításaként jeleníti meg
(a helyénvalóbb ‚Pehotyinszkij’
árnyékában), azt nyomatékosít-
va azonban, hogy Baka – „tükör-
énjét” megteremtve – a maga
idegenajkúságát, az idegen név au-
ráját is koncipiálni akarta (az
orosz verscímek, „alcímek” egy-
két kis hibájával is). Az apokalip-
tikus, egyben századvégi érzület,
az orosz marginalitás, a messzi,
zord tél motivikájában is kibon-
tott otthontalanság, az orosz és a
magyar kultúra átfedése egyként
segítô értelmezést kap az utószó-
ban. A szimulatív szerepvers e
különleges gyûjteményben meg-
elevenedô – s több versbôl „egy
verssé”, „oroszverssé” összeálló –
példája a kortárs magyar iroda-
lom más rokon törekvéseit is új
fénykörbe vonhatja – többek kö-
zött a Kovács András Ferenc líri-
kusi birodalmát benépesítô-„be-
író” szerzôi neveket. Ki tudja: az
Alekszej Asztrov-i körökben oly
járatos KAF talán nem is hagyja
költôi-fordítói kommentár nél-
kül a Baka–Pehotnij–Guszev kö-
tetet...

Élô testamentumok
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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ÚJ SOROZAT ÚJ SOROZAT

MAGYAR NÉZÔ
A Természet- és Társadalombarát Fejlôdésért Közalapít-
vány és a Kortárs Kiadó új, évente hat kötettel jelentkezô
sorozatának darabjai a nemzeti gondolkodásról adnak átte-
kintést úgy, ahogyan az egyes elmélkedôk, politikusok és
szépírók a magyarságot gondjaival, sorsával, feladataival
együtt látták, de úgy is, ahogyan a közelibb-távolibb vilá-
got szemlélték. 
A Magyar Nézô 2002-ben megjelenô kötetei:

A nemzetiségi törvényjavaslat országgyûlési vitája, 1868
(Schlett István válogatása)

Mikszáth Kálmán (Alexa Károly válogatása)

Illyés Gyula (Domokos Mátyás válogatása)

Szabó Zoltán (András Sándor válogatása)

Németh László (Monostori Imre válogatása)

Zrínyi Miklós
(Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter válogatása)

A sorozat kötetei kaphatók a könyvesboltokban, illetve
megrendelhetôk és megvásárolhatók a Kortárs Könyvkiadónál:
1062 Budapest, Bajza u. 18.
Tel./fax: 343-60-82
email: korkiado@axelero.hu

Az EURÓPA KÖNYVKIADÓ ajánlata 

Tony Parsons brit újságíró és neves tévés személyiség
saját történetén alapuló regénye 1999-ben Angliában
az Év Könyve-díjat nyerte.

Február 12-tôl nálunk is kapható!
Ára: 1600 Ft

Igaz történet egy gyermekét
egyedül nevelô apáról.

Ha válságba jutott a házassága…
vagy ha minden rendben van, 
– ha már otthagyták… vagy még
nem,
– ha már otthagyta a partnerét…
vagy ha nem,
– ha jó vagy rossz a kapcsolata
szüleivel, házastársával,
gyermekével…

akkor Önnek, Önhöz szól ez a szívbôl jövô, megható
könyv, mely többet árul el az emberi kapcsolatokról,
mint egy könyvtárnyi szakirodalom. 

Újdonságaink megtalálhatók az Európa Könyvesházban
(1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 35. Telefon: 312–8210)
és az Európa könyvesboltban
(1081 Budapest, József krt. 18. Telefon: 334–2112).

A terjesztôket, viszonteladókat az Európa Raktárház
(1134 Budapest, Váci út 19. Telefon/fax: 320-9455) szolgálja ki. 



17w w w. k o n y v 7 . h u

Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2002. január 11–25.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Harris, Joanne:
Csokoládé
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

2. Tolkien, J. R. R.:
A babó

Falukönyv-Ciceró

3. Grisham, John:
Holló a hollónak

Magyar Könyvklub

4. Gray, Harry:
Volt egyszer egy

Amerika
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

5. Loyd, Josie –
Rees, Emlyn:

Forró rágógumi
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

6. Szabó Magda:
Katalin utca

Európa Könyvkiadó

7. Lash, Jennifer:
Vérségi kötelék

Szabad Föld Lap-
és Könyvkiadó

8. Márai Sándor:
Mágia

Helikon Kiadó

9. Lulu Wang:
Tavirózsa Színház

Trivium Kiadó

10. Soueif, Ahdaf:
Szerelmem, Egyiptom

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Dr. Kende Péter:
A Viktor

Hibiszkusz
Könyvkiadó

2. Felsôoktatási felvételi
tájékoztató 2002.
Educatio Kiadó

3. Felsôoktatási felvételi
feladatok és vizsga-

követelmények 2002.
Educatio Kiadó

4. Iskolarendszeren
kívüli felsôoktatás

és érettségi utáni szak-
képzési lehetôségek 2002.
Dokusoft Informatikai

Kft.

5. Petôcz György:
Csak a narancs volt

Irodalom Kft.

6. Taraborrelli, Randyj:
Madonna titkos

története
Magyar Könyvklub

7. Kerekes Ágnes
(szerk.:)

Szakok a felsôoktatásban
Dokusoft Informatikai

Kft.

8. Mit kínál a Magyar
felsôoktatás? 2002.
Educatio Kiadó

9. Zacker, Christina–
Mutter, Sonja: 
Zsírégetô diéta

Magyar Könyvklub

10. Pályaválasztás,
továbbtanulás 2002.

Okker Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.

Animus Kiadó

2. Báling Ágnes:
Az elvarázsolt
egérkisasszony
Holnap Kiadó

3. Sachar, Louis:
Stanley, a szerencse fia

Animus Kiadó

4. Wilson, Jacqueline:
Micsoda anya!
Animus Kiadó

5. Sachar, Louis:
Bradley,

az osztály réme
Animus Kiadó

6. Weiss, Ellen:
Shrek

Ulpius-Ház
Könyvkiadó

7. Rowling, J. K.:
A kviddics évszázadai

Animus Kiadó

8. Schmidt, Annie
M. G.:

Macskák társasága
Animus Kiadó

9. Sachar, Louis:
Laura titkos társasága

Animus Kiadó

10. Lowry, Lois:
Az emlékek ôre
Animus Kiadó

Szépirodalom:

1. Márai Sándor:

A gyertyák csonkig égnek Helikon Könyvkiadó

2. Márai Sándor: Ég és Föld Helikon Könyvkiadó

3. Fielding, Helen:

Mindjárt megôrülök! Európa Könyvkiadó

4. Eco, Umberto: A rózsa neve Európa Könyvkiadó

5. Márai Sándor: Mágia Helikon Könyvkiadó

6. Harris, Joanne: Csokoládé Ulpius-Ház Kiadó

7. Janikovszky Éva: De szép ez az élet! Móra Kiadó

8. Kepes András: Könyvjelzô Park Könyvkiadó

9. Esterházy Péter: Harmonia caelestis Magvetô Kiadó

10. Londoni esô Noran Kiadó

Ismeretterjesztô:

1. Felsôoktatási felvételi tájékoztató 2002.

2. Dr. Kende Péter: A Viktor Educatio Kiadó

3. Ingram, Christine és Shapter, Jennie:

A kenyér és a kenyérsütés enciklopédiája Gloria Kiadó

4. Szabó Attila:

Mûvészettörténet vázlatokban Veritas Kiadó

5. Grimm, Hans–Ulrich:

A leves hazudik Kétezeregy Kiadó

6. Atkinson: Pszichológia Osiris Kiadó

7. Silbley, Brian: A Gyûrûk Ura

Hivatalos filmkönyv Szukits–Alexandra Kiadó

8. Látnivalók Magyarországon Well-Press Kiadó

9. Bartus László: Maffiaregény Bartus László

10. Chia, Mantak–Carlton Abrams, Doug:

A multiorgazmusos férfi Lunarimpex Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2002. január 21.

Vírusvadászok: az emberiség járványainak krónikája

Michael B. A. Oldstone
Vírusvadászok

1750 Ft

Szeretettel várunk minden
kedves vásárlót

új könyvkereskedésünkben
a Park Kiadó teljes választékával.

Nagyiván Attila és csapata
Cím: 1138 Budapest, Tomori u. 33.

Telefon:  236-0305, telefon/fax: 349-7537
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Ha Ön már mûködô könyvesboltot
üzemeltet és
– problémája van az árubeszerzéssel,
– gondja van a készlet-finanszírozással, és

ezért nem elég széles a választéka,
– igényelné egy nagy tapasztalatokkal ren-

delkezô könyvkereskedelmi vállalat
könyvszakmai és marketing támogatását,

– hasznosítani tudná egy sok boltot üze-
meltetô könyvesboltlánc szolgáltatásait;

ha Ön most kíván új vállalkozásként
könyvesboltot nyitni
– és ehhez szívesen élvezné az egyik leg-

nagyobb magyar könyvesbolthálózat
támogatását;

és tulajdonosa vagy bérlôje egy, az ország
bármely részén lévô, központi helyen el-
helyezkedô 60–120 négyzetméteres üzlet-
helyiségnek, 

akkor csatlakozzon franchise hálózatunk-
hoz és élvezze a következô elônyöket!

– folyamatos, igényes könyvellátás,
– bizományosi konstrukció számítógé-

pes áruforgalmi rendszeren keresztül,
– rendkívül széles könyvválaszték,
– folyamatos értesítés a megjelenô új-

donságokról,
– forgalom függvényében emelkedô árrés,
– árrés-prémium a Líra és Lant csoport

kiadóinál megjelent könyvekre,
– teljes jogú részvétel a Líra és Lant köz-

ponti marketingjében,
– egy tôkeerôs, jó hírû vállalat arculata,
– könyvszakmai, kereskedelemtechnikai,

számítástechnikai betanítás, folyama-
tos tanácsadás,

– boltátalakítás, berendezés a modern
könyvkereskedelmi követelményeknek
megfelelôen.

Referenciáink a saját és a már
mûködô franchise boltjaink:

Fókusz Könyváruházak
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8–10.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.

7621 Pécs, Jókai u. 25.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Fókusz Online Könyváruház –
www.fokuszonline.hu

Szakkönyváruházak
Infotéka Könyvesbolt –
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b.
Iskolacentrum –
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Mediprint Orvosi Könyvesbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Mûszaki Könyváruház –
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Technika Könyvesbolt –
1114 Budapest, Bartók B. út 15.

Minden, ami zene
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt –
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt –
1052 Budapest, Szervita tér 5.

Könyvesboltok
1085 Budapest, József krt. 63.
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
9021 Gyôr, Arany J. u. 3.
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8. 
6000 Kecskemét, Arany J. u. 10.
7300 Komló, Városház tér 7.
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2-4.
(Szinvapark)
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
2000 Szentendre, Fô tér 5.
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
9700 Szombathely, Király u. 11.
9700 Szombathely, Foghíj 3.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Líra és Lant Rt.
1052 Budapest,
Szervita tér 5.
Telefon: 235-5020
Fax: 318-4107
Internet: www.lira.hu
E-mail: lira@lira.hu

Csatlakozzon a Líra és Lant Rt.
franchise hálózatához!

www.fokuszonline.hu

A

tematikus összeállítása

2002. március 7.

Közgazdasági,  jogi
és társadalomtudományi

szakkönyvkiadás

A Könyvhét 2002. március 7-én megjelenô szá-
mában tematikus összeállítást tervezünk, immár
másodízben, a közgazdasági, jogi és társadalom-
tudományi szakkönyvkiadásról a SALDO 2001
Közgazdasági, jogi, és társadalomtudományi
szakkönyvkiállítás és vásár (2002. március 12–13.
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)
programjához kapcsolódva.

Az összeállításban megszólaltatjuk ennek a
könyvszakmai területnek a képviselôit, „ajánljuk”
a téma aktuális könyvújdonságait, készülünk „kis
szakkönyvpiaci kalauzzal”, közvetítjük a szak-
könyvek használóinak a véleményét, utánajárunk
a szakkönyvkiadás „sztárjainak”, elemezzük a
szakkönyvpiacot, vizsgáljuk e terület marketing-
kommunikációs sajátosságait. A lapból többlet-
példányokat nyomatunk, melyeket a kiállítás lá-
togatói kapnak meg díjmentesen.

Várjuk az e területen mûködô kiadók hirdetéseit:
különleges lehetôség ez a részletesebb bemutat-
kozásra (újdonságok, cégtörténet, kiemelkedô
szerzôk, új témák piaci bevezetése) azoknak a ki-
adóknak, amelyeknek kiadói arculata éppen a
közgazdasági, jogi, társadalomtudományi szak-
könyvkiadás tematikájához illeszkedik leginkább.
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Tarján Tamás:
Kengyelfutó
Pont Kiadó, 146 oldal, 1380 Ft

A mûelemzés értô olvasókra is
tartozó, minôségjelzô részletei
– többnyire egy-egy csúcstelje-
sítmény boncolása kapcsán –
rendre hitelesítôleg bukkannak
fel Tarján Tamás hetedik iroda-
lomkritikai gyûjteményének
tágasabb írásaiban. Mind a Pet-
ri Györgyrôl, mind a Tandori
Dezsôrôl írott, sûrûn tartalmas
eszmefuttatásai kitüntetett he-
lyén – vagyis az ütemelôzve ér-
tékelô megállapítások bizonyí-
tékaként – szerepel egy vagy
több, olykor a mûhelymunka
mélységéig hatoló analízise. A
börtönviselt, majd mártírhalált
halt Gérecz Attilát illetô szöve-
ge pedig szinte másból sem áll,
mint az ígéretes fiatal poéta
egy sikerült versének mintasze-
rû összevetésébôl – Kosztolá-
nyi Hajnali részegségével.

Hasonló, komoly versélvezô
társakra apelláló tudni-érdemes
„szakinformációkat” közöl Ger-
gely Ágnes világegészet struktú-
ráló kötetszerkesztésérôl, Bella
István sokatmondó névmás-
használatáról (!), vagy a fiata-
labb sorványú Orbán János Dé-
nes „szöveg útján elkövetett” él-
vezetes provokációinak szám-
misztikai vonatkozásairól.

A légbôl kapott esszéizálást
mellôzô, okos tanárra valló, is-
meretbôvítô módszerével ter-
mészetesen sose kerüli meg a
nyílt értékítéletet, illetve azt,
hogy dokumentáltan tudtul
adja: kinek a teljesítményét
tartja érdemesnek a magyaráza-
tos figyelemre, s ki az, akivel
foglalkozva netán fönntartás-
sal, gyanúperrel kell élnie. Az
utóbbi kategóriába tartozik Ka-
rafiáth Orsolya lazán dúdolga-
tó szexis-szerelmi problémáz-
gatása, vagy a Balla D. Károly
rafinált énregényébôl kitürem-
kedô, „banális tucatáruként”
aposztrofált, helyére rakott
prózabetét minôségrontása.

A rutinrántó egyenetlenségek-
re, tehetség-szüneteltetésekre,
munkamegpsórolásra egyéb-
ként is kegyetlenül jó a szeme a
(hasonszôrû színházi jelensé-

gek rapid megtapasztalásán
edzett) kritikusnak. A radikális
költészetkorszak-újító Tandori
Dezsôt sem kíméli, amidôn fej-
csóválva nyugtázza óriás-líriku-
sunk dicséretre hangszerelt, el-
nézô kritikusi gyakorlatát.
Ugyanígy tárgyilagosan regiszt-
rálja a Nagy László szépséges
anyaverseit szeplôsítô redun-
danciákat. (Ágh István azonos
tárgyú költeményeit egészük-
ben maradandóbbnak ítéli...)

Annál jobban tiszteli a ho-
mogenitás törvényei ellen alig
vétô, mégoly-emlegetetlen stíl-
érzékenyeket, eredeti világuk-
hoz ragaszkodó önhordozó-
kat. Mélyen egyet tudok vele
érteni például, amikor Sebôk
Éva líráját méltatja. Ráolvasott
meghatározását, a „minimál
elégikusságot” bravúrosan talá-
lónak érzem. (Annak ellenére,
hogy ô meg a jelzôs szerkeze-
tekkel való rövidre zárt bíráló
operálást rühelli.)

Hálás vevô voltam még Tar-
ján Tamás komplex-szellemes
hasonításaira. Belôlük kedv-
csinálónak idéznék kettôt:

1. A Gergely Ágnes-vers
olyan, mint a lajtorja: semmit
nem takar szem elôl... nagy
mélységekbôl vezet nagy ma-
gasságokba, s vissza, bár nem
tudni biztosan, hol lehet meg-
vetett támasza, s hol végzi be
önmagát.”

2. „Manapság literátus ber-
kekben a Tandori olyan jel és
bûvszó, mint a Bánk bán össze-
esküvôinek a Melinda.” Végül
meg kell engednie az illusztris
szerzônek, hogy írásban is bor-
zongva gratuláljak a kis kötet
legjobb két esszé-tanulmányá-
hoz. Mindkettô Petri Györgyöt
„tárgyazza”, s az elsô kritika –
mûvekbôl kibányászott jós-kö-
vetkeztetéseivel – valósággal ag-
noszkálja hazánk „heroikus sö-
tétenlátójának” sejtekben-hor-
dott, és sajnos beteljesült fél-
holtságát.

Iszlai Zoltán

Kortárs gyerekkönyvek
Ciceró Könyvkiadó, 240 oldal

„Ez a könyv az olvasó gyereke-
kért és a gyerekkönyvekért író-
dott. Szülôknek, pedagógusok-
nak, könyvtárosoknak. Nem

több, nem kevesebb, mint nyil-
vános beszélgetés huszonöt
kortárs gyerekkönyvrôl – az ›ol-
vasás évében‹ – írja a mûelem-
zéseket és mûismertetéseket tar-
talmazó kötet bevezetô tanul-
mányában (tulajdonképpen
elôszavában) az egyik szerkesz-
tô, Komáromi Gabriella. Szer-
kesztôtársával, Borbély Sándorral
együtt olyan kötetet állított
össze, amely párja, folytatása az
Ötven fontos gyerekkönyv-nek,
melyhez hasonlóan a szerzôk
itt is részben hazai ( pl. Fekete
István, Mándy Iván, Szabó
Magda, Janikovszky Éva, Lázár
Ervin és Békés Pál), részben kül-
földi írók (Chr. Nöstlinger, K.
Paterson, M. Ende, A. Lind-
gren, T. Beckmann, R. Gos-
cinny) egy-egy alkotását (vagy
többrészes munkáját) analizál-
ják. A tanulmányírók elemzése-
ik segítségével megpróbálják az
elmúlt száz esztendô maradan-
dó értékû, kiemelkedôen fontos
gyerek- illetve ifjúsági regényein
keresztül felhívni a figyelmet a
tematikai standardokra és újítá-
sokra, az esztétikai tudnivalók-
ra. Kétségtelen, hogy mind a 25
bemutatott írónak, 25 elemzett
mûnek helye van egy ilyen vá-
logatásban, amely nyilván nem
kevés fejtörés, mérlegelés árán
állt össze. Olyan klasszikusok-
ról is szó esik, amelyeket a ma-
gyar olvasóknak most kell felfe-
dezniük (Paul Gallicóra és Ken-
neth Grahamre gondolok), de
szerepelnek a legfrissebb siker-
könyvek (Stanley, a szerencse
fia és a Harry Potterek). Holmi
hiányérzetrôl meg azért nem
kell szólnom, mert biztos lehe-
tek benne, hogy a mûelemzés-
ben is közremûködô két szer-
kesztô, tanár és irodalomtörté-
nész folytatni fogja azon vállal-
kozását, amelynek már sok szép
rész-eredménye született.

Cs. A.

Ryszard Kapuscinski:
Ében
Széphalom Könyvmûhely
312 oldal, 1500 Ft

A fekete földrész közelmúltjá-
ról és jelenérôl fest érzékletes

képet a lengyelek világhírû
„száguldó riportere” legújabb
könyvében: ez a tizedik ma-
gyar nyelven megjelent kötete.
A korábbiak, köztük a Hailé
Szelasszié etióp császár buká-
sáról, az iráni sah uralmát
megdöntô iszlám forradalom-
ról vagy a portugálok angolai
kivonulásáról szólók, idehaza
is nagy sikert arattak.

Szerzônk sokfelé járt a világ-
ban, leginkább azonban Afri-
ka ragadta meg: „Elôször
1957-ben utaztam oda. Aztán
a következô negyven évben,
ahányszor csak alkalom volt
rá, visszatértem” – írja az Ében
elôszavában. E csaknem ne-
gyedszázad alatt tanúja volt a
földrész gyarmati sorból fel-
szabadult országai elsô re-
ményteljes éveinek, amelyeket
az az illúzió uralt, hogy a füg-
getlenné válás azonnal, mint-
egy automatikusan magával
hozza a jólétet: a szegénység,
az elmaradottság helyébe tej-
jel-mézzel folyó Kánaán lép.
A valóságban azonban min-
den másképp történt: Afrika
új államaiban megindult a ha-
talomért folyó harc, amelyben
a helyi elitek minden lehetsé-
ges eszközt felhasználtak egy-
más ellen, mindenekelôtt a
törzsi, etnikai, vallási ellenté-
teket. Lázadások, puccsok, vé-
res zavargások, évtizedekig
tartó polgárháború követték
(és követik) egymást, nyomuk-
ban éhség, milliós menekült
tömegek, gazdasági csôd,
pusztító járványok (Ebola,
AIDS stb.) – megannyi huma-
nitárius katasztrófa! S hogy
még nagyobb legyen a baj, Af-
rika a Kelet és a Nyugat közöt-
ti (hál’isten, mára már véget
ért) hidegháborúba is beleke-
veredett: mindkét pólus, kato-
nai tömb a maga érdekkörébe
igyekezett bevonni a konti-
nens önálló állami létüket ép-
penhogy csak megkezdett or-
szágait. Nem csoda tehát, ha
az eufóriás évek demokratá-
nak mutatkozó vezetôit diktá-
torok váltották fel: az ôrmes-
terbôl avanzsált Bokassa
császár a Közép-afrikai Köz-
társaságban, a kegyetlenségei-
rôl elhíresült Idi Amin tábor-
nok Ugandában, a fejlôdés
„szocialista útját” választó

Irodalomtörténet

Külföldi irodalom



Mengisztu ezredes Etiópiá-
ban, – s a sort még lehetne
folytatni. Rezsimjeik zsákutcá-
nak bizonyultak, sokéves ural-
muk azonban helyrehozhatat-
lan károkat okozott, akárcsak
a véres polgárháborúk Szomá-
liában, Libériában, Ruandá-
ban és Burundiban. Ez utóbbi
két ország tuszi és hutu népes-
sége évtizedek óta irtja egy-
mást. A helyi háborúkat
„wardlordok”-nak nevezett,
maguk köré sereget gyûjtô
törzsfônökök vívják a közpon-
ti hatalom és egymás ellen, hi-
szen Afrikában ma sok ország-
ban a fegyverek tulajdonlása
dönti el a hatalom kérdését. S
aki mindezt megszenvedi, az
egyszerû, máról holnapra élô
afrikai ember, akit a szerzô
nagy szeretettel, empátiával és
némi humorral ábrázol. Az ô
élniakarása, mindennapi küz-
delme a létfenntartásért, re-
ménykedése a dolgok jobbra-
fordulásáért tölti el optimiz-
mussal Kapuscinskit. Könyve
mûfaját nehezen határozhat-
nánk meg: kalandregény, útle-
írás, szociográfia és izgalmas
riportkötet egyben, stílusa
mestereien ötvözi az újságíró
és a szépíró eszköztárát. S afri-
kai útikalandjai háttérben
minduntalan felsejlik a sokszí-
nû, természeti szépségekben
gazdag afrikai táj – paradi-
csom a pokolban – mintegy
napjaink Afrikájának nagy pa-
radoxonaként.

Tasnádi András

Liturgikus lexikon
Szerkesztette Verbényi István
Szent István Társulat – Kairosz
Budapest, 2001.

A Kühár Flóris és Radó Poli-
kárp által szerkesztett, hason-
ló címû 1933-as nagy vállal-
kozás után hosszú évtizedek-
kel, 1989-ben jelent meg az
Ecclesiánál a katolikus egyház
liturgiáját enciklopédikusan
bemutató és magyarázó Litur-
gikus lexikon, melynek most
2., bôvített és javított kiadását
kaptuk. Változott a (már nem
is egy) megjelentetô szakmai

mûhely: Arató Miklós Orbán
ciszterci atya – más elfoglalt-
ságai miatt – immár csupán
társszerkesztôként jegyzi a kö-
tetet: a javítás, módosítás, át-
dolgozás munkája egyedül
Verbényi István atyára, a sokol-
dalú professzorra maradt.
Korszerûbb, beszédesebb lett
a fekete-fehérbôl színesbe vál-
tó képanyag, mely a Szent-
atyát is megjeleníti és lényeg-
szerûbb felvételek pontosabb
képaláírásaival segíti a tájéko-
zódást. Egy munkatársát (Bíró
Luciánt) idôközben sajnos el-
vesztette a könyv, amely vi-
szont már számíthatott a fia-
tal Füzes Ádámra. Még a cím
is „elmozdult”: a második l
betû, a lexikon szó l-je immár
kisbetû. Az új edíció keletke-
zéstörténetérôl, jellegérôl és a
változásokról tömören infor-
mál az újabb bevezetô
(amelyben sajnos éppúgy
akad sajtóhiba, amiként a ti-
pográfiai szeplôk egy részét is
„sikerült” megörökölni, a lát-
nivalóan alapos elôkészüle-
tek, a tetszetôsebb kivitel és
az ésszerûbb szövegtagolás el-
lenére is). Újdonságként la-
pozhatunk rá a liturgia a Kato-
likus Egyház Katekizmusában
címszóra. Ez a szócikk a maga
történeti áttekintésével nagy
nyereség, egyben tovább erô-
síti azt a tényt, hogy az opusz
a II. Vatikáni Zsinat szellemi-
ségének gyümölcse.

Új címszó az inkulturáció is,
mely a katolikus modernitásá-
nak jegyében íródott. Erre utal
a kifejezés (A. Shorter szerint)
feloldása is: az inkulturáció
„kreatív dinamikus viszony a
keresztény üzenet és egy vagy
több kultúra között”. Itt kell
megjegyeznünk, hogy a könyv
nem egyértelmûen funkcionál
lexikonként, hiszen a fogal-
mak, nevek stb. rövid, pársza-
vas magyarázatát nem feltétle-
nül nyújtja. Sok esetben in-
kább kifejt, körülír. Ez sokszor
elônyös, néha hátrányos.
Meglepô módon valójában
például a Húsvét címszónak is
csak szófejtése van, a szó szo-
ros értelmében lexikális defi-
niálást a részletes kibontás he-
lyettesíti.

A lexikon anyagát a világos-
ság, a grammatikai ápoltság, a

gyakorlatiasság uralja. Katoli-
kus szellemiségét nemes pasz-
toráló és pedagógiai erények
járják át. Az új kiadás haszná-
lója örömmel veszi a figyel-
mes frissítéseket (például a
Vízkereszt címszónál már 20 +
G + M + B + OO a „Gáspár
+ Menyhért + Boldizsár”, az-
az a „Christus Mansionem
Benedicat” (Krisztus áldja
meg e hajlékot) ismert felirat
szám- és betûsora: a magyar
naptárral bôvített általános ró-
mai naptárba április hónapnál
bekerült Húsvét második vasár-
napja, mint AZ ISTENI IR-
GALMASSÁG VASÁRNAP-
JA stb.). A nyilván szükségessé
váló harmadik kiadásra is elô-
retekintô tökéletességigény
persze észlelheti, hogy ha
mondjuk a Flectamus genua
(Boruljunk térdre!) utalószó,
akkor a latinban is kellene a
felkiáltójel, a magyar feloldás
pedig megkövetelné, hogy Le-
vate! (Álljatok fel!) hívószó is
legyen. Az említett inkulturá-
ció címszó a Missale Romanum
címszóhoz irányít, ilyen azon-
ban önmagában nincsen, no-
ha nem nehéz megtalálni a
misekönyv szócikk részeként,
s mindjárt egy, az elsô kiadás-
hoz képest tiltó tartalmú bô-
vítménnyel.

A Liturgikus lexikon joggal tu-
datja magáról, hogy benne
„megtalálható a Római Katoli-
kus Egyház liturgikus életének
teljes világa: a templom és be-
rendezése, a liturgikus év ese-
ményei, a szentmise és a
szentségek ünneplései” stb.
Ökumenikus szemléletének és
gazdag anyagának köszönhe-
tôen hatósugara nem csupán a
hívek körét fogja be: minden,
az emberi kultúra iránt érdek-
lôdô olvasó biztonsággal for-
dulhat hozzá. 

(-más)

Trunkó Barnabás:
Kész kabaré!
Ciceró, 203 oldal

A honi légierô gépvásárló he-
zitálása is ludas abban, hogy
Trunkó Barnabás kabarétréfá-

ja, a Repülôt vegyenek különö-
sen megtetszett a vegyes te-
matikájú és színvonalú köte-
tecskéjébôl. A szakértelemhi-
ány, no meg a korrupció fûa-
latti fennmaradásának ostoro-
zása a legjobb formája mutat-
ja a – szerintem Kellér Dezsô-
vágású – humoristát. Sokszor
túl nyájas humoreszkjei akkor
igazán csípôsek, ha el-elfutja a
pulykaméreg, s fején találva a
zsákból kibújt szöget, egy-egy
félmondatban általános érvé-
nyû fonákságokat diagnoszti-
zál közéletünkben, vagy ma-
kacsul emberi ökörködéseink-
ben. Kímélô terjedelmû köny-
ve elsô fejezeteit Hacsek és Sa-
jó-jelenetek töltik ki. Röhögni
folyvást lehet rajtuk, bár nem
rugaszkodnak el a Vadnai-féle
patentektôl. A disznólkodás-
sal körített félreértéses szójá-
tékok (akár dilettáns poéták
rímkényszeredései) nem szol-
gálnak mélyebbre szántó mu-
latsággal. Mindazonáltal a
Tôzsde címû párbeszéd helye-
sen határozza meg a tôzsde lé-
nyegét, s a hungaroringi gu-
micseréktôl a tosz végzôdésû
görög kifejezéseken át a DNS-
ig eljutó épületes hablatyolás
majdhogynem eljut a megint-
csak fûzfaköltôi eredetû kép-
zavaros ôrületig...

A válogatásba foglalt bohó-
zatok egyikében (a bevadult
slemil-pofátlanság jópofaságá-
nak élvezete közben) találtam
rá egy sokatmondó, trunkói
szabású megállapításra: „Ne-
kem egy ideje már abszolute
nincsenek fogyasztói szokása-
im.” A Maffiózó-ban pedig fé-
lelmetesen mutatja be azt a le-
kezelô modort, amivel a bûn-
tetteire büszke moral insanity, s
a velejéig korrupt rendôr lelki
alkatának egy tôrôl fakadását
pellengérezi ki, epésen és sza-
tírai elánnal. 

Trunkó kétkedô és kiváró
politikai magatartását kon-
centráltan tükrözi a Házasodj
Európa! Pikáns évôdés, kedves
bumfordiság és gúnyos precíz-
kedés áll egybe itt gyanúperrel
élô, groteszk mondanivalóvá.
Ezt az üzenetet úgy tudnám
összegezni, hogy keltével di-
csérd a nyugati napot az Euró-
pai Unióban.

Iszlai Zoltán
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■ A hatodikos Zsolti kinôtt
már a játékvasutak, felhúzható
kisautók korszakából, de
nosztalgiából végigpásztázza
tekintete a Csodás Játékok Bi-
rodalma feliratú üzlet kiraka-
tát. És megpillantja a kisele-
fántot, amelyet egy bizonyos
Uborka Tódor, a híres világ-
utazó és felfedezô hagyott ott
bizományba. Zsolti megveszi
és hazaviszi a kiselefántot, aki-
nek a fejébe be van ültetve egy
mikrocsip, ami úgy mûködik,
mint egy adó-vevô. Így aztán
tudnak beszélgetni egymással.
És Zsolti egy nem mindenna-
pi bûnügyrôl szerez tudomást,
amelyben dr. Uborka Tódor is
benne van, lévén valójában
gonosz mágus. Molnár Géza
Trombi, a kiselefánt c. könyve
izgalmas, modern mese,
amelyben „a Gonoszt” képvi-
selô Uborka Tódor az ókori
tudáson alapuló mágiát kom-
binálja a modern technika vív-
mányaival. A szellemes kötet-
ben „a Jót”, azaz a védtelen ál-
latok megmentését, a Termé-
szet kincseinek megóvását, a
bûn elleni küzdelmet Zsolti, a
barátja Dani és Tufu, a zanzi-
bári törzsfônök és varázsló
képviseli. A fekete mágia és a
fehér mágia összecsapásában a
Jó Mágus nyer, ezt a mese-sza-
bályt nem rúghatja fel a szer-
zô, de a történetet nemcsak
megnyugtatóan, hanem meg-
lepô befejezéssel is zárja le.

A következô kötetnek már a

címében is szerepel a jó má-
gus, azaz A Jóságos Erdei Va-
rázsló. A foglalkozására nézve
tanítónô Polgár Jutka köteté-
ben kereken két tucat, hosz-
szabb-rövidebb, hagyomá-
nyos mese található. A Buzay
István illusztrálta könyv kicsi-
nyeknek szól: kedves, tanulsá-
gos és megnyugtató mesék
ezek, amelynek szereplôi kis-
gyerekek, apró állatok, pl.
macska, katicabogár, kacsa,
sün, szöcske, akik kisgyermek-
módra éreznek, gondolkod-
nak, beszélnek és cseleksze-
nek. Többek között szülina-
pot ünnepelnek, expedícióra
készülnek az Óperenciás Ten-
gerhez. De állandóan jelen
van a Természet, a maga tár-
gyaival és jelenségeivel, „cso-
dáival”, és persze itt vannak a
mesék igazán mesebeli alakjai
is, a varázsló és a tündér, akik
eligazítják a dolgokat, segíte-
nek, amikor kell.

Az európai kultúrában meg-
határozó szerepe volt mindig
is annak a mondavilágnak,
amelyet az ókori Hellászban
és Rómában örökítettek meg a
költôk, drámaírók, történet-
írók, sôt, még filozófusok is.
Ezeket a nehezen olvasható
(ógörögül és latinul írt) mûve-
ket nálunk is, más országok-
ban is idôrôl-idôre többen fel-
dolgozták, hogy elsôsorban a
gyerekek, de akár a felnôttek
számára is megismerhetôvé,
élvezhetôvé tegyék ôket. Ná-
lunk Görög regék címmel több-
ször is megjelent a Trencsényi-
Waldapfel Imre tollából szár-
mazó feldolgozás, amelyben
klasszikus költôk és írók
mûvei alapján olvasmányos,
mese-változatban tette köz-
kinccsé az ókori görögök iste-
nekrôl, félistenekrôl, emberek-
rôl, a félig állat-félig ember
kentaurról, szirénekrôl és cso-
dás szörnyekrôl (pl. hidra)
szóló történeteket. Hasonló
vállalkozás Eduard Petiš káé,
aki Prométheusz titántól Or-
pheusz, Midász, Héraklész,
Thészeusz, Sziszüphosz,

Oresztész kalandjain át
Odüsszeusz bolyongásaiig
lenyûgözô, ámulatba ejtô és
elgondolkoztató „mesék” for-
májában adja tovább nekünk
egy (?) gazdag kultúrájú, nagy
fantáziájú nép évezredek óta
ôrzött szellemi kincseit, iro-
dalma témáinak java részét.
Szilágyi Eszter készítette a szí-
nes rajzokat, a fordító Zádor
Margit. 

A k. Br. titkos, sôt nagyon
titkos levelet kap egy névtelen
feladótól. Valamit ki kell nyo-
mozni, ezért Brumi és barátai
(Dagi, Rendes Muki és Jó-
csont) felcsapnak detektívnek.
Kellékeik: álszakáll, pisztoly,
nagyító és zseblámpa, mert a
Névtelen elsô felszólítására
egy pincébe kell lemenniük.
Használnak továbbá jelszót
(pl. Méz! vagy Kockacukor!)
és titkosírást is…De hogy mit
nyomoznak ki, és hogyan, az
olyannyira titkos (itt), hogy
azt Bodó Béla Brumi mint detek-
tív c. remek kis könyvébôl
tudhatjátok meg, amelyet Szá-
vay Edit rajzai díszítenek. 

Igazi, békebeli rendôrnyo-
mozó, egy magyar detektív
ered egy bûnbanda nyomába
Jules Verne A dunai hajós címû
izgalmas („kaland-, történel-
mi és detektív-”) regényében.
Dragos Károly ravasz és kissé
erôszakos módon útitársául
szegôdik Borus Demeternek,
aki a Dunai Liga horgászver-
senyének gyôztese, és külö-
nös rekordot készül felállíta-
ni: lehajózik a Dunán, forrá-
sától a Fekete-tengerig, így
kb. 3000 kilométeres utat tesz
meg, és ez alatt az idô alatt ki-

zárólag horgászattal tartja
fenn magát. Mondanunk sem
kell, a derék nyomozó Borus
Demeterben sejti kezdetben a
Duna mentén mûködô
bûnbanda vezérét…Az el
nem avuló regény Bartócz Ilo-
na fordításában olvasható. A
kötetet Kondor Lajos illuszt-
rálta.

A Szószóró alcíme szerint
Rejtvényes könyvhistória, al-al-
címe ezt így részletezi tovább:
Könyv-, olvasás- és kultúratör-
téneti mozaik. Azaz a rejtvé-
nyek mellett kis szöveggyûjte-
ményt tartalmaz a kötet, to-
vábbá rövid írásokat, amelyek
sokféle érdekes információhoz
juttatják az olvasót. A könyv-
rôl: történetérôl, anyagáról, a
mûvészkönyvrôl, könyvtárak-
ról (OSZK, FSZEK), az olva-
sásról, az írásról, az ex librisrôl,
az Ünnepi Könyvhétrôl stb.
Gyerekek és felnôttek egyaránt
haszonnal és élvezettel forgat-
hatják, s gyûjthetnek pontokat
a megfejtett rejtvény értékfoka
szerint. Majd aki kitölti és be-
küldi a pályázati szelvényt, to-
vábbá egy, az olvasással, a
könyvekkel kapcsolatos gon-
dolatát is megírja, vagy keres és
elküld egyet a könyvkultúra
körébe tartozó idézetek, elmés
mondások közül, az pályázik
legalább egy ajándékkönyvre,
de szerencsés esetben akár egy
100 000 Ft értékû kiskönyvtár
gazdája is lehet. Az Ünnepi
Könyvhéten is 3, a Téli Könyv-
vásár idôszakában is 3 pályázó
nyerhet egy könyvtárat! A Szó-
szóróval való ismerkedést a fel-
hívás gondos elolvasásával ér-
demes kezdeni! A fôleg karika-
túrákkal illusztrált kötet rejtvé-
nyeit Tarján Tamás készítette,
ô írta a szövegeket és válogatta
a verseket, a prózarészleteket. 

Bodó Béla: Brumi mint detek-
tív. Holnap Kiadó, 144 old.;
Molnár Géza: Trombi, a kisele-
fánt. Hét Krajcár Kiadó, 54 old.
600 Ft; Polgár Jutka: A Jóságos
Erdei Varázsló. Ciceró Könyvki-
adó, 104 old.; Eduard Petiš ka:
Görög mondák és regék. Holnap
Kiadó, 260 old.; Szószóró. Pont
Kiadó, 112 old. 1290 Ft; Jules
Verne: A dunai hajós. Holnap
Kiadó, 250 old.

(Cs. A.)

21w w w. k o n y v 7 . h u

G Y E R E K K Ö N Y V - A J Á N L Ó

Nyomozzunk, és nyerjünk
egy könyvtárat!
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ajánlatából:

Mészáros Ernô
A környezettudomány alapjai
1890 Ft

Varga Csaba
A bírói ténymegállapítási folyamat
természete
1690 Ft

Héber–magyar nagyszótár
Változatlan lenyomat
5600 Ft

Pintér Márta
Tánc és lélek
1420 Ft

Angol–magyar zsebszótár
Szerk.:
Gráf Zoltán Benedek–Szentgyörgyi Szilárd
1090 Ft

Szabó István Mihály
A bioszféra mikrobiológiája I.
Harmadik változatlan utánnyomás
2850 Ft

www.akkrt.hu
E-mail: custservice@akkrt.hu

www.complex.hu
E-mail: complex@kjk-kerszov.hu

Kereskedelmi partnereink mellett egyéni vásárlókat is várunk!

Az Akadémiai Kiadó és KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó teljes választékán túl még számos 

más kiadó kiadványai is megvásárolhatók nálunk.

1033 Budapest, Szentendrei út 89–93. Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óráig, péntek: 8–13 óráig.

Telefon: 388-7558, 437-2407, 437-2443. Fax: 437-2442. E-mail: wknagyker@kjk-kerszov.hu

Karl Erik Sveiby
Szervezetek új gazdaságtana:

a menedzselt tudás
4928 Ft

Tóth Mihály
A magyar büntetôeljárás az Alkotmánybíróság 

és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében
4256 Ft

Magyar Mária
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Építési segédkönyvek 1.
4704 Ft

Hoványi Gábor
Globális kihívások–menedzsmentválaszok

5376 Ft

Gellért Andor és szerzôi kollektívája
Digitális pénzügyek

4984 Ft

Bíró Endre–Csizmár Gábor
Törvényesség a választások során

1904 Ft
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A
A 250 leggyakoribb állásinterjú-

kérdés. Alexandra. 
ISBN: 963-367-875-7 fûzött: 1390 Ft 

A csillagszemû juhász. Népmesék
Benedek Elek nyomán. Tóth.
(Magyar népmesék) 
ISBN: 963-9269-20-4 kötött: 1625 Ft 

Adams, Scott: A Dilbert-elv. Fônö-
kök, értekezletek, vezetôi hóbor-
tok és más munkahelyi turpissá-
gok, ahogy azok a kalickából lát-
szanak. SHL Hungary. (SHL
könyvek) 
ISBN: 963-00-8550-X kötött: 3200 Ft 

Agyafúrt: betûrejtvények 5–7 éve-
seknek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-65-6 fûzött: 350 Ft 

Agyafúrt: betûrejtvények 7–9 éve-
seknek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-66-4 fûzött: 350 Ft 

Agyafúrt: betûrejtvények 9–11
éveseknek. Tessloff és Babilon. 
ISBN: 963-9182-67-2 fûzött: 350 Ft 

A három kismalac. Tóth. (Magyar
népmesék) 
ISBN: 963-9269-72-7 kötött: 1625 Ft 

Ahogy a gyerekek szeretik. Ale-
xandra. (Egyszerûen jó) 
ISBN: 963-368-183-9 fûzött: 499 Ft 

A Jézust keresô kisfiú. Magyar
írók Jézus történetei. Noran. (No-
vella) 
ISBN: 963-9356-22-0 kötött: 1390 Ft 

A két bors ökröcske. Tóth. (Ma-
gyar népmesék) 
ISBN: 963-9269-68-9 kötött: 1625 Ft 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja.
Tóth. (Magyar népmesék) 
ISBN: 963-9269-46-8 kötött: 1625 Ft 

A Közösségi Vámkódex végrehaj-
tási rendelete. Viva Média. 
fûzött: 6700 Ft 

Alakzatok világa. 2. A retorikai kér-
dés a nyelvhasználatban. Nemz.
Tankvk.. 
ISBN: 963-19-2109-3 fûzött: 1129 Ft 

Alakzatok világa. 3. A retorikai kér-
dés rövid tudománytörténete.
Nemz. Tankvk.. 
ISBN: 963-19-2229-4 fûzött: 1509 Ft 

Alakzatok világa. 4. Az ismétlés
gondolatalakzatainak értelmezé-
se Márainak a Napló 1943–1944

és a Napló 1984–1989 címû mû-
veiben. Nemz. Tankvk.. 
ISBN: 963-19-2230-8 fûzött: 414 Ft 

Alakzatok világa. 5. Az ismétlés és
az ellentét alakzatai Sinka István
Kadocsa, merre vagy? címû kis-
regényében. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2231-6 fûzött: 336 Ft 

A Magyar Köztársaság vámatla-
sza. A Magyar Köztárasaság
vámúttá nyilvánított határátkelô-
helyei és hatóságijogkörrel ren-
delkezô közép- és alsófokú vám-
szerveinek székhelyei. –
M 1:425 000. Viva Média. 
fûzött: 2500 Ft 

A magyar modell. Gondolatok egy
ország jövôjérôl. Mundus. (Az An-
tall József Emlékbizottság és Ba-
ráti Társaság évkönyvei 12.) 
ISBN: 963-8033-71-1 fûzött: 1456 Ft 

A Mátra: turistaatlasz és útikönyv.
1:40 000 turistaatlasz: település-
ismertetôk, túraleírások. Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-538-1 CM fûzött: 1500 Ft 

Andrews, Ted: Találkozás a szel-
lemvilág lényeivel. Kapcsolatfel-
vétel a láthatatlan dimenziókkal.
Édesvíz. 
ISBN: 963-528-547-7 fûzött: 1690 Ft 

Anekdoták. Tóth. 
ISBN: 963-9269-51-4 kötött: 983 Ft 

Antalfy István: Még egyszer. Ver-
sek. Planéta Ny. 
ISBN: 963-00-9108-9 fûzött: 750 Ft 

A rátóti csikótojás és más mesék.
Tóth. (Magyar népmesék) 
ISBN: 963-9269-03-4 kötött: 1625 Ft 

Arnold Klára, S.: Fényes utak.
Csodákat rejt a szeretet. Szt. Gel-
lért K. 
ISBN: 963-696-137-9 fûzött: 680 Ft 

Árva László – Diczházi Bertalan:
Globalizáció és külföldi tôkeberu-
házások újabb fejleményei Ma-
gyarországon. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-27-9 fûzött: 1800 Ft 

A tanulási nehézségek kezelése.
Kézikönyv a habilitációs prog-
ramcsomaghoz. Logopédia K. 
ISBN: 963-85788-7-4 fûzött: 1120 Ft 

A világ legbizarrabb találmányai.
Jövôvilág Alapítvány. 

ISBN: 963-86036-5-8 fûzött: 500 Ft 
A világ legnagyobb kérdései,

amelyekre eddig nem kaptunk
választ. Jövôvilág Alapítvány. 
ISBN: 963-86036-4-X fûzött: 500 Ft 

Az elbeszélés nehézségei. Ottlik-
olvasókönyv. Holnap. 
ISBN: 963-346-483-8 kötött: 2200 Ft 

Az ember. Vallomások Sinkovits
Imrérôl. Tinta. 
ISBN: 963-93072-19-6 kötött: 2940,- FT

Az Országos Kéktúra Írott-kôtôl
Budapest Hûvösvölgyig. Turis-
taatlasz és utikönyv. 1:40 000.
Cartographia. 
ISBN: 963-352-535-7 fûzött: 1800 Ft 

Az új adójog magyarázata 2002.
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-12-8 fûzött: 7392 Ft 

B
Bab, lencse és társai. Alexandra.

(Egyszerûen jó) 
ISBN: 963-368-182-0 fûzött: 499 Ft 

Ballag már a vén diák. Koncert
1234 Kft. 
fûzött: 1120 Ft 

Balogh Gyula: Mágikus gyógyá-
szat. Szerzô. 
ISBN: 963-86083-1-5 fûzött: 1120 Ft 

Balog Judit: Brit történelmi teszt-
kérdések angol nyelven. Transla-
tor '98. 
ISBN: 963-00-6260-7 fûzött: 990 Ft 

Barangolás a matematikában.
Tóth. 
ISBN: 963-9081-24-8 fûzött: 650 Ft 

Barátok Gyurkovicsról Gyurko-
vicsnak. Kairosz. 
ISBN: 963-9302-99-6 kötött: 2000 Ft 

Barcza Béláné: "Felnôtt egy fa
ágak nélkül...". Találós kérdések.
Veszprém M. Ped. Int. (Módszer-
tani levelek) 
ISBN: 963-8444-42-8 fûzött: 560 Ft 

Barrett, Julia: Önteltség és önámí-
tás. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-90-0 kötött: 1790 Ft 

Bauer Nándorné: A korai idegen-
nyelv-oktatás didaktikai kérdései.
Veszprém M. Ped. Int. 
ISBN: 963-8444-71-1 fûzött: 700 Ft 

Beard, Henry N. – Kenney, Doug-
les C.: Gyûrûkúra. Szukits. 
ISBN: 963-9393-74-6 kötött: 1590 Ft 

Benedek Elek: A kolozsvári bíró.
Válogatott mondák. Tóth. 
ISBN: 963-9371-31-9 kötött: 1475 Ft 

Benedek Elek: Táltos Jankó. Tóth. 
ISBN: 963-9161-98-5 kötött: 2225 Ft 

Béres Alexandra: Fitness mester-
fokon. Interaktív multimédia Bu-
dapest, Informania Digitalmedia:
Fitline.Hu. 
5000 Ft 

Berlin = Berlin. M. 1:22 000. City =
Innenstadt = Centre = Belváros.
Mm. 1:15 000. Cartographia. 
ISBN: 963-352-774-4 CM 800 Ft 

Berzsenyi Dániel – Kölcsey Fe-
renc: Berzsenyi Dániel és Köl-
csey Ferenc válogatott mûvei.
Európa. (Európa diákkönyvtár) 
ISBN: 963-07-7091-1 fûzött: 650 Ft 

Biri, Andrew G.: Hogy is van ez an-
golul ? Translator '98. 
ISBN: 963-00-7856-2 fûzött: 2490 Ft 

Blake, Jennifer: A kalóz. Aquila. 
ISBN: 963-679-157-0 kötött: 1490 Ft 

Bradley, Andrew Cecil: Shakes-
peare tragikus jellemei. Elôadá-
sok a Hamletrôl, az Othellóról, a
Lear királyról és a Machbetrôl.
Gond-Cura Alapítvány: Palatinus.
(Gutenberg tér 1.) 
ISBN: 963-9380-40-7 fûzött: 2970 Ft 

Brant, Sebastian: Bolondok hajója
2. Második tized. Borda Antikvári-
um. 
ISBN: 963-8006-32-0 fûzött: 2800 Ft 

Brooks, Felicity: Mesék Aprófalvá-
ból. Holló. 
ISBN: 963-9388-10-6 kötött: 998 Ft 

Buckley, Martin – Rees, Chris: Au-
tók enciklopédiája. Glória. 
ISBN: 963-9283-25-8 kötött: 9980 Ft 

Buda Béla: A pszichoterápia alap-
kérdései. Kapcsolat és kommuni-
káció a pszichoterápiában: válo-
gatott tanulmányok. 3. kibôv. ki-
ad. OAI. 
ISBN: 963-7307-22-2 fûzött: 2300 Ft 

C
Carpentier, Alejo: A dolgok kezde-

te. Alejo Carpentier összes elbe-
szélése. Noran. 
ISBN: 963-9356-25-5 kötött: 2000 Ft 

Cook, Robin: Sokk. I.P.C. Kv.

Meg jelent könyvek
2002. január 11–25.

ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

MEGRENDELÉS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

1114 Budapest, Kanizsai utca 41. levélben vagy az itt
található kitöltött, kivágott megrendelôszelvényen,

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.
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(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-218-6 fûzött: 1200 Ft 

Courths-Mahler, Hedwig: Egy bol-
dogtalan asszony. Bastei Buda-
pest. (Hedwig Courths-Mahler
felejthetetlen szerelmes regé-
nyei) 
ISBN: 963-296-513-2 fûzött: 696 Ft 

Cox, Dave: Vitorlás kézikönyv.
Park. 
ISBN: 963-530-547-8 kötött: 5900 Ft 

Crabb, Lawrence: Nôk és férfiak.
A különbözôség öröme. Harmat. 
ISBN: 963-9148-54-7 fûzött: 990 Ft 

Czeglédi Sándor – Pintér Márta:
Az Egyesült Államok és Nagy-B-
ritannia kultúrája 500 tesztkér-
désben. Translator '98. 
ISBN: 963-00-8414-7 fûzött: 1998 Ft 

Czeglédi Sándor – Pintér Márta:
Az USA története 250 tesztkér-
désben. Translator '98. 
ISBN: 963-00-6823-X fûzött: 1290 Ft 

Czibulka Zoltán: Mit érdemes tud-
ni ... egy repülôút elôtt.
Humexim Kft. 
ISBN: 963-00-6454-5 fûzött: 840 Ft 

Cs
Csépán Dániel: Igazi neve: barát-

ság. Kor-regény. Tinta. (Kalamá-
ris könyvek 4.) 
ISBN: 963-9372-11-0 fûzött: 700 Ft 

Csillagszórók az éjszakák. Új Pa-
latinus. 
ISBN: 963-9380-36-9 kötött: 1470 Ft 

Csurka Gergely – Mezei Dániel:
Kemény évek. Sensus. 
ISBN: 963-9375-07-1 kötött: 1790 Ft 

D
Darnel Christian: Semmi gond!

Gondûzô gondolatok és képek. 2.
változatlan kiad. Százszorszép. 
ISBN: 963-7673-36-9 fûzött: 998 Ft 

Darnel Christian: Zeniális. Élet- és
harcmûvészek könyve. Száz-
szorszép. 
ISBN: 963-7673-35-0 fûzött: 998 Ft 

Darvas Iván: Lábjegyzetek. Euró-
pa. 
ISBN: 963-07-7174-8 kötött: 2500 Ft 

Déri Balázs: Az utolsó sziget. Ver-
sek 2000-bôl. Argumentum. 
ISBN: 963-446-187-5 fûzött: 1700 Ft 

Discovery [elektronikus doku-
mentum]. Interaktív multimédia
Budapest, Informania Digitalme-
dia. 
8000 Ft 

Dörnyei Sándor: Régi magyar or-
vosdoktori értekezések. 2. köt. La
Rose – Zuckerkandel. Borda An-
tikvárium. 
ISBN: 963-8006-36-6 fûzött: 7500 Ft 

Dorogman György: Spanyol – ma-
gyar kéziszótár. Grimm. 
ISBN: 963-9087-53-X kötött: 6000 Ft 

Durrell, Gerald: Kalandorok az ôs-
erdôben. Európa. (Vidám köny-
vek) 
ISBN: 963-07-7096-2 fûzött: 980 Ft 

E
Eca de Queirós, José Maria: Egy

szôke leány különcségei. Elbe-
szélések. Íbisz. (Portugál mûhely
17.) 
ISBN: 963-9294-15-2 fûzött: 1120 Ft 

Egypercesek. Feladatok matema-
tikából 14–18 éveseknek. Tóth. 
ISBN: 963-9081-31-0 fûzött: 535 Ft 

Ékes Ákos: Mérleg és világkép.
Cikkek, olvasójegyzetek, kordo-

kumentumok. Tertia. 
ISBN: 963-9387-0-10 fûzött: 2400 Ft 

Elekes Attila: Válogatatlan versek.
2. köt. Szenci Molnár Társ.. 
ISBN: 963-250-019-9 fûzött: 950 Ft 

Engloner Attila – Penksza Károly –
Szerdahelyi Tibor: A hajtásos nö-
vények ismerete. Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2183-2 fûzött: 4237 Ft 

Érettségi-felvételi feladatok kémi-
ából, 1980–1999. Tóth. 
ISBN: 963-9269-26-3 fûzött: 767 Ft 

F
Farkas Ákos: Büntetôjogi együtt-

mûködés az Európai Unióban.
Osiris. (Magyarország az Európai
Unióban: zsebkönyvek) 
ISBN: 963-389-199-X fûzött: 1280 Ft 

Fazekas István: Diáknaplóm.
1981–1985. 
Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-57-7 fûzött: 1000 Ft 

Feladatok az algoritmizálási kész-
ség fejlesztéséhez. A Lovassy
László Gimnázium informatikai
feladatmegoldó versenyének fel-
adatai, 1997–2000. Veszprém M.
Ped. Int. (Minôségfejlesztô köz-
oktatás Veszprém megyében) 
ISBN: 963-8444-96-7 fûzött: 1000 Ft 

Fellegi Tamás: Bárki lehet tôzsdés.
Egy befektetô kalandjai a valuta-
piactól a tôzsdéig.Aliena K. 
ISBN: 963-00-8333-7 fûzött: 1980 Ft 

Fisher, Jude: A Gyûrûk Ura: a Gyû-
rû Szövetsége. Képes mutató.
Szukits - Alexandra. 
ISBN: 963-9393-75-4 kötött: 2690 Ft 

Földi Pál: Az Armada pusztulása.
Anno. 
ISBN: 963-375-207-8 fûzött: 625 Ft 

Forma 1 [elektronikus dokumen-
tum]. Interaktív multimédia Buda-
pest, Informania Digitalmedia. 
8000 Ft 

Frank, A. O.: The philosophy of Vir-
ginia Woolf. A philosophical of the
mature novels. Akad. K. (Philoso-
phiae doctores) 
ISBN: 963-05-7850-6 fûzött: 2200 Ft 

G
Géczi János: Muszlim mûvelôdés-

történeti elôadások. Iskolakultúra
[Szerk.]. (Iskolakultúra-könyvek
10.) 
ISBN: 963-00-5140-0 fûzött: 1800 Ft 

Gégény Józsefné: Természetgyó-
gyász elôdeink nyomán. 5. kiad.
Szerzô. 
ISBN: 963-440-293-3 fûzött: 1667 Ft 

Gépüzemfenntartás. 1. köt. Gép-
fenntartás filozófiája, hibaelem-
zés, gyengepont feltárás. Diag-
nosztika, gépek rongálódási fo-
lyamatai, gépfenntartás készü-
lékelemzése. Dunaújvárosi Fô-
isk. 
fûzött: 9894 Ft 

Gépüzemfenntartás. 2. köt. Felújí-
tási technológiák, géptárolás,
gépfenntartás gazdaságossága
és szervezése. diagnosztika, gé-
pek rongálódási folyamatai, gép-
fenntartás készülékelemzése.
Dunaújvárosi Fôisk. 
fûzött: 

Goleman, Daniel: Érzelmi intelli-
gencia a munkahelyen. SHL Hun-
gary. (SHL könyvek) 
ISBN: 963-00-8551-8 fûzött: 2900 Ft 

Görög Ibolya: Protokoll és illem
[elektronikus dokumentum]. Unit

Kft. 
4550 Ft 

Graf, Claudia: Holdkalendárium.
Életünk a Hold befolyása alatt
2005-ig érvényes holdnaptárral.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-579-9 kötött: 1790 Ft 

Grisham, John: Holló a hollónak.
M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-593-4 fûzött: 1490 Ft 

Gy
Gyökössy Endre: Homo christia-

nus. A krisztusi ember. Szt. Gel-
lért K. 
ISBN: 963-696-126-3 fûzött: 760 Ft 

Györkei Jenô: Vae victis. Táborno-
kok meghurcolása, 1945–1948.
Accordia. 
ISBN: 963-9242-70-5 fûzött: 2000 Ft 

H
Hadnagy Árpád – Tuza Sándor:

Téli zöldségek. 2. átd. kiad. Me-
zôgazda. (Gazdakönyvtár) 
ISBN: 963-9358-26-6 fûzött: 1600 Ft 

Hamar Péter: Érettségi tételek iro-
dalomból. Tóth. 
ISBN: 963-9161-26-8 fûzött: 853 Ft 

Hartmann, Gerhard: Vadállatok. 2.
átd. kiad. Tessloff és Babilon. (Mi
micsoda) 
ISBN: 963-9182-87-7 kötött: 1860 Ft 

Helt Gyula – Helt Gyuláné: 500
tesztkérdés a német kultúrtörté-
netbôl. 2. jav. kiad. Translator '98. 
ISBN: 963-00-8751-0 fûzött: 1590 Ft 

Herriot, James: Az állatorvos is
nôs ember. Könyvfakasztó K. 
ISBN: 963-00-9029-5 fûzött: 2490 Ft 

Himmelhuber, Peter: Vízikert.
Kerttervezés, kerti munka, nö-
vényápolás, növényismeret. Cser
K. (Kertünk növényei) 
ISBN: 963-9327-60-3 fûzött: 998 Ft 

Holler László: Rajzok, írások. Bá-
ba. 
ISBN: 963-9347-64-7 fûzött: 2240 Ft 

Hooper, Anne: Játékos szex. M.
Könyvklub. 
ISBN: 963-547-540-3 kötött: 2200 Ft 

Hornyákné Sebestyén Éva – Hor-
nyák Dóra: Farsangi papírálar-
cok. Cser K. (Színes ötletek
2002/37.) 
ISBN: 963-9327-82-4 fûzött: 598 Ft 

Horváth Dénes: Törésvonal. Szer-
zô. 
ISBN: 963-440-009-4 fûzött: 2900 Ft 

Horváth Jenô: Az európai integrá-
ció története napról napra,
1945–2000. Kronológia. Osiris.
(Magyarország az Európai Unió-
ban: kézikönyvtár) 
ISBN: 963-389-203-1 fûzött: 2980 Ft 

Horváth Katalin: 500 tesztkérdés a
német történelembôl. Translator
'98. 
ISBN: 963-00-6526-6 fûzött: 1590 Ft 

I
Illich, Ivan: A szöveg szôlôskertjé-

ben. Kommentár Hugo de Sancto
Victore didascaliconjához. Gond-
Cura Alapítvány: Palatinus. (Gu-
tenberg tér 2.) 
ISBN: 963-9380-28-8 fûzött: 2270 Ft 

Irodalmi kánon és kanonizáció.
Osiris: Láthatatlan Kollégium.
(Szemeszter: Az Osiris Kiadó és
a Láthatatlan Kollégium egyetemi
tankönyv sorozata) 
ISBN: 963-389-099-3 kötött: 2480 Ft 

Italok, koktélok [elektronikus do-

kumentum]. Interaktív multimé-
dia Budapest, Informania Digital-
media. 
5000 Ft 

J
Jálics Ferenc: Szemlélôdô lelki-

gyakorlat. Bevezetés a szemlélô-
dô életmódba és a Jézus-imába.
3. kiad. Korda – Dobogókô, Man-
réza. 
ISBN: 963-9332-44-5 fûzött: 1470 Ft 

Jókai Mária: András-naptól farsan-
gig Nyitra vidékén. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-17-5 fûzött: 998 Ft; 150
Sk 

Jövedéki kódex és kommentár a
gyakorlat számára. 1. Viva Mé-
dia. 
2900 Ft 

Jövedéki kódex és kommentár a
gyakorlat számára. 2. Viva Mé-
dia. 
2900 Ft 

Juan de la Cruz: Út a Karmel-hegy
csúcsára. Keresztes Szent János
tanításainak összefoglalása mû-
veibôl vett idézetekkel. Szt. Gel-
lért K. 
ISBN: 963-696-132-8 fûzött: 720 Ft 

Juhász Tiborné: Vigasztalások
könyve. [Tapasztalatok, elmélke-
dések és gondolatok minden szo-
morkodó testvérnek]. Szt. Gellért
K. 
ISBN: 963-696-134-4 fûzött: 680 Ft 

Jwing-Ming, Yang: Klasszikus
Yang-stílusú Taijiquan. A teljes
formagyakorlat és Qigong. Lunar-
impex. (Mesterek és harci mûvé-
szetek 11.) 
ISBN: 963-9219-15-0 fûzött: 2480 Ft 

K
Katona Gyula Y. – Recski András

– Szabó Csaba: A számítástudo-
mány alapjai. Typotex. 
ISBN: 963-9326-24-0 fûzött: 1900 Ft 

Kávássy Sándor: Parlamenti be-
szédek és fölszólalások,
1994–1998. Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-250-047-4 fûzött: 1800 Ft 

Kelemen Gábor, L.: Auckland. Fi-
dzsi, Tahiti, Bora Bora. LKG. 
ISBN: 963-85663-4-5 fûzött: 1400 Ft 

Kende Péter: A Viktor. KendeArt. 
ISBN: 963-00-9037-6 fûzött: 1990 Ft 

Keresztury Tibor: Kételyek kora.
Tanulmányok a kortárs magyar
irodalomról (borítócím). Magvetô. 
ISBN: 963-14-2269-0 kötött: 2490 Ft 

Kézikönyv a TIR-igazolvánnyal
történô árutovábbításhoz. Viva
Média. 
ISBN: 963-7619-26-7 fûzött: 2900 Ft 

Ki kicsoda a magyar gazdasági
életben. Humexim Kft. 
ISBN: 963-00-8960-2 kötött: 5600 Ft 

Kilián István: Csokonai boldog
napjai. Tanulmányok a költô bor-
sodi, abaúji, zempléni napjairól
és kultuszáról. Felsômagyaror-
szág K. 
ISBN: 963-9280-54-2 fûzött: 1800 Ft 

Kína, Mongólia. – China, Mongoli-
a. – Chine, Mongolei. – Chine,
Mongolie M. 1:6 000 000. Carto-
graphia. 
ISBN: 963-352-979-4 CM 1050 Ft 

King, Stephen: A tûzgyújtó. Euró-
pa. 
ISBN: 963-07-7104-7 fûzött: 1400 Ft 

King, Stephen: Cujo. Európa. 
ISBN: 963-07-7098-9 fûzött: 1200 Ft 
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Kocsis Csaba: Kádár vitéz útja.
Barbaricum Kvmûhely. 
ISBN: 963-9145-20-3 fûzött: 900 Ft 

Koréh Ferenc: Koréh Ferenc be-
szél New Yorkból.... Viza. 
ISBN: 963-007-00-30 fûzött: 1900 Ft 

Korompai Istvánné: Cserebere.
Differenciáló és automatizáló
gyakorlóanyag a pöszeség javítá-
sához. 1. Logopédia K. 
ISBN: 963-85788-3-1 fûzött: 1344 Ft 

Korompai Istvánné: Cserebere.
Differenciáló és automatizáló
gyakorlóanyag a pöszeség javítá-
sához. 2. Logopédia K. 
ISBN: 963-85788-5-8 fûzött: 1344 Ft 

Korompai Istvánné: Cserebere.
Differenciáló és automatizáló
gyakorlóanyag a pöszeség javítá-
sához. 3. Logopédia K. 
ISBN: 963-85788-6-6 fûzött: 1344 Ft 

Korompai Istvánné: Cserebere.
Differenciáló és automatizáló
gyakorlóanyag a pöszeség javítá-
sához. 4. Logopédia K. 
ISBN: 963-85788-9-0 fûzött: 1344 Ft 

Kosztin Árpád: A román nép ellen
románok által elkövetett kegyet-
lenkedések idôrendje és leltára.
Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-250-039-3 fûzött: 1280 Ft 

Kötelezô olvasmányok elemzése.
5. A magyar realizmus irodalmá-
ból. Gimnázium harmadik osztá-
lya. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-61-7 fûzött: 550 Ft 

Kötelezô olvasmányok elemzése.
6. A XX. század irodalmából.
Gimnázium negyedik osztálya.
Puedlo. 
ISBN: 963-9320-78-1 fûzött: 550 Ft 

Kovács István: A vidéki fiatalok
Budapesten. FÍSZ: Palimpszeszt
Kult. Alapítvány. (FÍSZ könyvek
6.) 
ISBN: 963-86038-5-2 fûzött: 2240 Ft 

Krasznai Péter: Kisbabára várva.
Amit minden kismamának a
boldog terhességrôl, a biztonsá-
gos szülésrôl, a hüvelyi szülést
befejezô mûtétekrôl, a császár-
metszésrôl és a szülési fájdalom-
csillapításról tudnia kell. Golden
Book. 
ISBN: 963-9275-01-8 fûzött: 1960 Ft 

L
Lenkovics Barnabás: Dologi jog.

6. átd. kiad. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-30-X fûzött: 2053 Ft 

Lenkovics Barnabás – Székely
László: A személyi jog vázlata. 2.
átd. kiad. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-32-6 fûzött: 1624 Ft 

Lennox, John: Inform@tika. Har-
mat: KEVE. 
ISBN: 963-9148-59-8 fûzött: 1200 Ft 

Lipódi Ildikó: Jöjj, beszélgessünk!
Szt. Gellért K. 
ISBN: 963-696-135-2 fûzött: 480 Ft 

Loire menti kastélyok. Park. 
ISBN: 963-530-575-3 kötött: 8500 Ft 

Lontai Endre: Szellemi alkotások
joga. Eötvös J. Kvk. 
ISBN: 963-9316-10-5 fûzött: 2053 Ft 

Lôrincz Lajos – Takács Albert: A
közigazgatás-tudomány alapjai.
2. bôv. és átd. kiad. Rejtjel. 
ISBN: 963-9149-62-4 fûzött: 3300 Ft 

Lukácsy Sándor: Petôfi eszmero-
konai. Argumentum. (Irodalom-
történeti füzetek 150.) 
ISBN: 963-446-178-6 fûzött: 1200 Ft 

M
MacLean, Alistair: Apokalipszis.

Aquila. (Kondor könyvek) 
ISBN: 963-679-165-1 kötött: 1490 Ft 

Madarak és fák napja. Környezet-
védelem a századfordulón: rég-
múlt idôk versei, elbeszélései az
Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum anyagából. OPKM:
XVIII. ker. Ped. Int. és Helytörté-
neti Gyûjtemény. 
ISBN: 963-9315-28-1 fûzött: 700 Ft 

Magyar életrajzi lexikon,
1000–1990 [elektronikus doku-
mentum]. Jav., átd. kiad. Arca-
num. (Arcanum digitéka) 
ISBN: 963-9374-13-X 5600 Ft 

Magyar erotika. Newmark: Pol-
gART. 
ISBN: 963-9306-33-9 kötött: 3900 Ft 

Magyar Ferenc: Emberhalász. Ma-
gyar Feri atya gondolatai. Szt.
Gellért K.: Városmajori Márton Á.
Alapítvány. 
ISBN: 963-696-140-9 fûzött: 980 Ft 

Magyar grammatika. 3. jav. kiad.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2499-8 kötött: 4189 Ft 

Magyar középkor, 997–1526. for-
rásgyûjtemény. 2. átd. kiad. Tóth. 
ISBN: 963-9269-69-7 kötött: 3583 Ft 

Magyarország tájai. 4/1. Berczi At-
tila – Lóczy Dénes – Penszka Ká-
roly: Dunántúli-dombság. Bala-
ton-medence. Környezetvédelmi
és Környezetgazdálkodási Alapít-
vány. 
ISBN: 963-00-6814-1 fûzött: 480 Ft 

Magyar passió, 1608–1711. For-
rásgyûjtemény. Tóth. 
ISBN: 963-9269-28-X kötött: 3583 Ft 

Magyar szépirodalom színpadon.
1. Lúdas Matyi, János vitéz, Toldi
rendezôpéldányai. Nevesincs
Színház. (Színjátszók könyvtára) 
ISBN: 963-00-7745-0 kötött: 1500 Ft 

Magyar világháló. A világban élô
magyarok ezredvégi üzenetei.
OMIS K. 
ISBN: 963-00-7677-2 fûzött: 5320 Ft 

Makai József: A nap, amikor hadat
üzentünk a Kajmán-szigeteknek.
Új Mandátum. 
ISBN: 963-9336-31-9 fûzött: 2280 Ft 

Makk Ferenc: Egyéni vállalkozók
kézikönyve, 2002. Unió. 
ISBN: 963-388-348-2 fûzött: 5488 Ft 

Márai Sándor: A gyertyák csonkig
égnek. Helikon. 
ISBN: 963-208-685-6 kötött: 1180 Ft 

Mártonffy Marcell: Az újszövetségi
példázatok irodalma. Poétika és
teológia. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7823-9 fûzött: 2790 Ft 

Marton Marcell: Útmutató csillag.
Marcell atyával végig az éven.
Szt. Gellért K. 
ISBN: 963-696-138-7 fûzött: 720 Ft 

Massenkeil, Angelika – Massen-
keil, Gesa: Selyemfestés. Cser
K. (Színes ötletek 2002/36.) 
ISBN: 963-9327-79-4 fûzött: 598 Ft 

Mátyás király juhásza. Népmesék
Benedek Elek nyomán. Tóth.
(Magyar népmesék) 
ISBN: 963-9269-24-7 kötött: 1625 Ft 

May, Karl: Túlvilágon. Úti elbeszé-
lés. Unikornis. (Karl May összes
mûvei 25.) 
ISBN: 963-427-444-7 bôr: 3000 Ft 

McClure, Ken: Biológiai fegyver. A
világ legveszélyesebb betegsége
ismét megjelenik a földön: a feke-

te himlô. Delej. 
ISBN: 963-9124-34-6 fûzött: 1298 Ft 

Meghajlás vagy kézfogás? Üzleti
etikett a világ ötvenhét országá-
ban. Alexandra. 
ISBN: 963-368-138-3 fûzött: 1699 Ft 

Meyrink, Gustav: A fehér domini-
kánus. Regény. CRC. 
ISBN: 963-00-6809-5 kötött: 1600 Ft 

Mezei Géza: Helyreállított Európa.
Európa-építés és egységstratégi-
ák a Marshall-tervtôl a Nizzai
Szerzôdésig. Osiris. (Magyaror-
szág az Európai Unióban: kézi-
könyvtár) 
ISBN: 963-389-204-X kötött: 2980 Ft 

Miks Mária: Késésben. Barbari-
cum Kvmûhely. 
ISBN: 963-9145-17-3 fûzött: 700 Ft 

Minden napunk a szeretet ünne-
pe. Szt. Gellért K. 
ISBN: 963-696-042-9 kötött: 980 Ft 

Mitták Ferenc: 1000 év krónikája.
Évfordulók, kiemelkedô esemé-
nyek a magyar történelembôl.
Tóth. 
ISBN: 963-9269-80-8 kötött: 3475 Ft 

Mitták Ferenc: "Fényesebb a lánc-
nál a kard ...". Szemelvények
1848–49 történetébôl. Tóth. 
ISBN: 963-9269-09-3 fûzött: 875 Ft 

Mitták Ferenc: Történelmi pillana-
tok. Jeles ünnepek, évfordulók.
Tóth. 
ISBN: 963-9161-51-9 fûzött: 900 Ft 

Mit tehet a pedagógus, hogy a
drognak NEM-et mondjanak a
tanítványai? Veszprém M. Ped.
Int. (Minôségfejlesztô közoktatás
Veszprém megyében) 
ISBN: 963-8444-46-0 fûzött: 560 Ft 

Mozgástan. Nemz. Tankvk. (Me-
chanika mérnököknek) 
ISBN: 963-19-2353-3 kötött: 3920 Ft 

Müller Rózsa: Hazajáró lelkek.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-905-2 fûzött: 999 Ft 

Munka Margit – Pápay József: 4D
Numerical modeling of petroleum
reservoir recovery. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7843-3 fûzött: 7500 Ft 

Murányi Ottó – Palocsai Jenô –
Wakler Lajos: 100 éves a magyar
autósport. Itiner. 
ISBN: 963-00-9282-4 kötött: 4980 Ft 

N
Nagy Alexandra: Borúra derû. Szt.

Gellért K. 
ISBN: 963-696-136-0 fûzött: 920 Ft 

Nagy Géza: A magyar viseletek tör-
ténete [elektronikus dokumen-
tum]. Arcanum. (Arcanum digité-
ka) 
ISBN: 963-9374-20-2 5600 Ft 

Nagy László – Nyakas Miklós:
Hajdútisztesség tüköre. Hajdúsá-
gi Múz. (Studia Oppodorum Hai-
donicalium) 
ISBN: 963-00-7497-4 fûzött: 3333 Ft 

Nashwan, Khaled: Sába királynô
országából jöttem. Magyarul írt
versei, írásai. Alexandra. 
ISBN: 963-368-178-2 kötött: 1499 Ft 

Németh László. Budapest, OPKM:
XII. ker. Pedagógiai Szolg. Közp.
(Tudós tanárok, tanár tudósok) 
ISBN: 963-9315-27-3 fûzött: 500 Ft 

New York a tragédiák városa. Volt
egyszer egy World Trade Center
[elektronikus dokumentum]. Inter-
aktív multimédia Budapest, Infor-
mania Digitalmedia. 
5000 Ft 

O
Out and about Hungary. Well-P-

Ress. (Vendégváró) 
fûzött: 4990 Ft

Ö
Önismereti csoportok. Animula. 

ISBN: 963-408-127-4 fûzött: 1950 Ft 

P 
Pantea-Keintzel, Cornelia: Ma-

gyar – luxemburgi, luxemburgi –
magyar szótár. Imprimerie Cent-
rale. 
ISBN: 2-87996-942-5 fûzött: 3173 Ft 

Papp Zoltán, P.: Tükörrepesz.
Masszi K. 
ISBN: 963-86208-3-8 fûzött: 880 Ft 

Pecze Ferenc: Az európai alkot-
mánytörténet és a nyolc évszáza-
dos magyar–horvát államközös-
ség fejlôdése, 1102–1918. 2. bôv.
kiad. Hunyadi Szövets. (A Hunya-
di Szövetség füzetei 10.) 
ISBN: 963-85150-6-6 fûzött: 2333 Ft 

Pethô András: Százhúsz percek.
Beszélgetések. Bába. 
ISBN: 963-9347-63-9 fûzött: 870 Ft 

Petôcz György: Csak a narancs
volt. A Fidesz egy története. Irod.
Kft.
ISBN: 963-00-8876-2 fûzött: 2400 Ft 

Pintér Márta: Tánc és lélek. Pszi-
cho-filológiai kísérlet az antik gö-
rög tánc megértésére. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7842-5 fûzött: 1420 Ft 

Polgár Ernô: Civilizációk nyomá-
ban. A Neander-völgyön át az in-
ternetig. Hattyú Média Kft. 
ISBN: 963-00-9077-5 fûzött: 4980 Ft 

Pomogáts Béla: Történelem jelen-
idôben. Tanulmányok. Mundus.
(Az Antall József Emlékbizottság
és Baráti Társaság évkönyvei
10.) 
ISBN: 963-8033-49-5 fûzött: 1568 Ft 

Pozzessere, Heather Graham: Di-
adal. Hajja. 
ISBN: 963-9329-34-7 fûzött: 1200 Ft 

Praçák, Richard: Cseh – magyar
történelmi kapcsolatok. Történeti,
irodalom- és mûvelôdéstörténeti
tanulmányok. Korma Könyvek. 
ISBN: 963-00-2949-9 fûzött: 1950 Ft 

R
Rásky Mihályné: Hon- és népis-

meret: 5–6. évfolyam. Veszprém
M. Ped. Int. (Módszertani levelek) 
ISBN: 963-8444-39-8 fûzött: 900 Ft 

Receptlexikon [elektronikus do-
kumentum]. Interaktív multimé-
dia Budapest, Informania Digital-
media. 
5000 Ft 

Regôczi István: Mária, segíts sza-
badulni! Kilenced Fogolykiváltó
Boldogasszony tiszteletére. Szt.
Gellért K. 
ISBN: 963-696-128-X fûzött: 180 Ft 

Rentz Mátyás: Sajátidô. Mai mar-
keting: kis regény. FÍSZ. (FÍSZ
könyvek 7.) 
ISBN: 963-86038-6-0 fûzött: 1344 Ft 

Repeta [elektronikus dokumen-
tum]. Interaktív multimédia Buda-
pest, Informania Digitalmedia. 
5000 Ft 

Ripp Zoltán: 1956. forradalom és
szabadságharc Magyarországon.
Korona. 
ISBN: 963-9376-26-4 kötött: 2990 Ft 

Robbins, Harold: A titok. Aquila. 



ISBN: 963-679-154-6 kötött: 1490 Ft 
Rosta Erzsébet: Vegetáriánus

konyha Indiában. Terebess. 
ISBN: 963-9147-47-8 kötött: 1900 Ft 

Rosta Iván – Borsikné Sudár Zsu-
zsanna – Fehér Zoltán: Termé-
szetgyógyászat /CD-ROM/ 2. köt.
Test, lélek, szellem. Unit Kft. 
5200 Ft 

Rózsa György: Változatok Ingres
hegedûjére és Chagall-inspiráci-
ók. Argumentum. 
ISBN: 963-446-189-1 fûzött: 1600 Ft 

S
Saint Stephen and his country. A

newborn Kingdom in Central Eu-
rope: Hungary: essays Saint Ste-
phen and his age. Lucidus. 
ISBN: 963-86163-9-3 fûzött: 3200 Ft 

Sárközy Péter: "Kiterítenek úgyis".
József Attila kései költészete. 2.
kiad. Argumentum. 
ISBN: 963-446-188-3 fûzött: 2400 Ft 

Sebô József: Moira. Brusznyai Ár-
pád élete és kora. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-32-5 fûzött: 2000 Ft 

Seitz, Wolfgang: Rózsakert. Kert-
tervezés, kerti munka, növény-
ápolás, növényismeret.Cser K.
(Kertünk növényei) 
ISBN: 963-9327-50-6 fûzött: 998 Ft 

Shamanhood symbolism and
epic. Akad. K. (Bibliotheca sha-
manistica)
ISBN: 963-05-7811-5 kötött: 5600 Ft 

Sheldon, Sidney: Istenek malmai.
3. kiad. I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-219-4 fûzött: 1200 Ft 

Sighisoara = Segesvár = Schäss-
burg. M. 1:10 000. Centru = Bel-
város = Innenstadt = City. M.
1:3000. Cartographia. 
ISBN: 963-353-160-8 CM 800 Ft 

Simsir, Bilál.: Örmény terrorizmus
az elmúlt évszázadban,
1878–1999. Terebess. (TEXTere-
bess 2.) 
ISBN: 963-9147-48-6 fûzött: 500 Ft 

Sinkó Gy. Imre: ...Ha véget ér a
kín. Fantáziálni tudok, de hazud-
ni nem !: regényes önvallomás.
Bába. (Tisza hangja 121.) 
ISBN: 963-9347-51-5 fûzött: 1667 Ft 

Smith, Wilbur: Éhes, akár a tenger.
Delej. 
ISBN: 963-9124-35-4 fûzött: 1698 Ft 

Solymossy Péter: Magyar revízió
svéd szemmel. Svéd diplomáciai
jelentések Magyarország
1938–1941 közötti revíziós politi-
kájáról. Buda Records. Stock-
holm. 
ISBN: 963-440-660-2 fûzött: 3000 Ft 

Soós Ferenc: Magas-Tátra. Bíbor K. 
ISBN: 963-9103-68-3 fûzött: 1500 Ft 

Speidl Zoltán: Félkegyelmi állapot.
Egy publicista naplója,
(1991–1999). Mundus. (Az Antall
József Emlékbizottság és Baráti
Társaság évkönyvei 11.) 
ISBN: 963-8033-67-3 fûzött: 1960 Ft 

Spyri, Johanna: Artúr különös va-
kációja. Harmat. 
ISBN: 963-9148-57-1 fûzött: 880 Ft 

Stone, Katherine: Álomsziget. Ge-

neral Press. (Romantikus regé-
nyek) 
ISBN: 963-9282-61-8 kötött: 1300 Ft 

Süss fel Nap. [Óvodások dalos-,
verseskönyve]. Tóth. 
ISBN: 963-9269-81-6 kötött: 2317 Ft 

Sveiby, Karl Erik: Szervezetek új
gazdasága: a menedzselt tudás.
KJK-Kerszöv. (Közgazdasági és
jogi kiadványok) 
ISBN: 963-224-599-7 fûzött: 4928 Ft 

Sz
Szakács Gábor: Maradsz, aki vol-

tál(?). Szerzô. 
ISBN: 963-440-437-5 fûzött: 2502 Ft 

Századok statisztikája. Statiszti-
kai érdekességek a magyar törté-
nelembôl. KSH.
ISBN: 963-215-459-2 fûzött: 1900 Ft 

Szendvicsek, melegszendvicsek.
Alexandra. (Egyszerûen jó) 
ISBN: 963-368-082-4 fûzött: 499 Ft 

Szigethy Gábor: Csongor álma.
Savaria Univ. Press. (Bár köny-
vek) 
ISBN: 963-8275-99-5 fûzött: 980 Ft 

Szigligeti Ede: Szigligeti Ede válo-
gatott színmûvei. Unikornis. (A
magyar dráma gyöngyszemei
13.) 
ISBN: 963-427-436-6 kötött: 3300 Ft 

Szíj Rezsô: Könyvkiadásunk és
könyvkultúránk a Horthy-korszak-
ban, 1920–1944. 2. bôv. kiad.
Szenci Molnár Társ. 
ISBN: 963-250-45-8 fûzött: 1280 Ft 

Szinte Gábor: Séták Velence és
Firenze titkai körül. Itália kezdôk-
nek és haladóknak. Szerzô. 
ISBN: 963-440-531-2 fûzött: 2600 Ft 

Szíria, Libanon. – Syria, Lebanon.
– Syrien, Libanon. – Syrie, Liban
M. 1:1 000 000.Cartographia. 
ISBN: 963-352-924-7 CM 1050 Ft 

Szörcsei Tamás: Személyi jövede-
lemadóról szóló törvény és ma-
gyarázata, 2002. Unió. (Törvé-
nyek a gyakorlatban: törvény ma-
gyarázat) 
ISBN: 963-388-349-0 fûzött: 5488 Ft 

Születéskalauz 2. [A magyarorszá-
gi szülészeti intézmények szol-
gáltatásairól]. Mérce Egyes. 
ISBN: 963-03-6114-0 fûzött: 1400 Ft 

T
Tandori Dezsô: A zen-lófogadás.

Terebess. 
ISBN: 963-9147-46-X kötött: 1900 Ft 

Tangram. [Logikai kirakójáték, kö-
zel 600 ábrával]. Tóth. 
ISBN: 963-9371-11-4 fûzött: 1150 Ft 

Taraborrelli Randy, J.: Madonna
titkos története. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-590-X kötött: 2400 Ft 

Tarjánné Tajnafôi Anna: Somogy
megye természeti értékei. Zselic.
Mezôgazda. 
ISBN: 963-9358-29-0 kötött: 1100 Ft 

"Tarka lepke, kis mese ...". 3–4
éves gyermekekhez szóló me-
sék, történetek gyûjteménye.
[Magánkiad.] 
ISBN: 963-440-151-1 fûzött: 2789 Ft 

Teleki Béla: Kézikönyv a családról.

2 köt. Sajátságos kérdések. Kor-
da. 
ISBN: 963-9332-43-7 fûzött: 1300 Ft 

Teng Ming-Tao: Taoista történet.
Egy taoista mester titokzatos éle-
te és vándorlásai.Lunarimpex.
(Mesterek, életek, tanítások 2.) 
ISBN: 963-85739-8-8 fûzött: 1980 Ft 

Tokodiné Ujházi Andrea: Matema-
tika feladatgyûjtemény: 5. osztá-
lyosok számára.Tóth. 
ISBN: 963-9269-88-3 fûzött: 700 Ft 

Török Andorné: Versek, mondó-
kák és játékok az alsó tagozatos
nyelvórán. Veszprém M. Ped. Int.
(Módszertani levelek) 
ISBN: 963-8444 fûzött: 560 Ft 

Tóthné Mátyás Erzsébet: Tanár
voltam Texasban. Czupi. 
ISBN: 963-85484-9-5 fûzött: 1867 Ft 

Továbbtanulás külföldön. Tanul-
mányi kalauz: Ausztria, Francia-
ország, Nagy-Britannia, Német-
ország és Svájc felsôoktatási
rendszerérôl, továbbtanulási le-
hetôségeirôl. Krónika Nova. 
ISBN: 963-9128-95-3 fûzött: 1280 Ft 

Tutsek Anna: Cilike menyasszony
lesz. Holnap. 
ISBN: 963-346-482-X kötött: 1500 Ft 

U
Uris, Leon: A zarándok. 2. kiad.

Aquila. 
ISBN: 963-9073-18-0 kötött: 1990 Ft 

Uris, Leon: Exodus. 2. kiad. Aquila. 
ISBN: 963-8276-70-3 kötött: 1990 Ft 

Uris, Leon: Megváltás. 2. kiad.
Aquila. 
ISBN: 963-9073-74-1 kötött: 1990 Ft 

Uris, Leon: Mila 18. 2. kiad. Aquila. 
ISBN: 963-9073-36-9 kötött: 1990 Ft 

Uris, Leon: Topáz. Aquila. 
ISBN: 963-679-164-3 kötött: 1990 Ft 

Ü
Ünnepeink. Mûsorokra, köszön-

tôkre készülôk könyve s mind-
azoké, akik szeretnének szívhez
szólóbb ünnepeket ülni. 3. kiad.
Hét Krajcár. 
ISBN: 963-8250-68-2 fûzött: 980 Ft 

V
Vámjogszabályok, 2002. 2. A vám-

törvény végrehajtásának részle-
tes szabályairól szóló – 55/2001.
(XII. 28.) PM rendelettel módosí-
tott – 10/1996. (III. 25.) PM rende-
let. Viva Média. 
fûzött: 

Vámjogszabályok, 2002. Miskei
László – Kovács Csaba: A 2001.
évi LXXIV. törvénnyel módosított
1995. évi C. törvény a vámjogról,
a vámeljárásról, valamint a vám-
igazgatásról, a végrehajtásról szó-
ló 243/2001. (XII.11.) kormányren-
delettel módosított 45/1996. (II-
I.25.) kormányrendelet egységes
szerkezetben. Viva Média. 
fûzött: 4000 Ft (1–2.) 

Vanier, Jean: A szeretet szavai.
Jean Vanier gondolatai, meglátá-
sai az esztendô minden napjára.
Szt. Gellért K. 

ISBN: 963-696-133-6 fûzött: 680 Ft 
Varga Csaba: A bírói ténymegálla-

pítási folyamat természete. 2. jav.
és bôv. kiad. Akad. K. 
ISBN: 963-05-7826-3 fûzött: 1690 Ft 

Vári Fábián László: Világtalan csil-
lag. Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség. 
ISBN: 963-7670-12-0 fûzött: 960 Ft 

Vékássy László: A dadogók komp-
lex kezelése. Nyolcéves kortól.
Nemz. Tankvk. 
ISBN: 963-19-2398-3 fûzött: 2050 Ft 

Vekerdy Tamás: Kamaszkor körül.
Holnap. 
ISBN: 963-346-339-4 kötött: 1500,-Ft 

Veszendô templomaink 1. Erdélyi
református templomok. Nemz.
Tankvk. 
ISBN: 963-19-2492-0 kötött: 3920 Ft 

Veszprém megyei Bródy Imre fizi-
kaverseny, 1989–2000. Veszp-
rém M. Ped. Int. (Módszertani
levelek) 
ISBN: 963-8444-90-8 fûzött: 720 Ft 

Veszprém Megye közoktatásának
milleniumi évkönyve. Veszprém
M. Ped. Int. 
ISBN: 963-8444-44-4 kötött: 7500 Ft 

W
Wagner, Gudrun: István, tarts ki!

Evangéliumi K. 
ISBN: 963-9209-68-6 fûzött: 750 Ft 

Walsch, Neale Donald: Egység-
ben Istennel. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-543-4 fûzött: 1590 Ft 

Westwell, Ian: Az I. világháború
napról napra. Hajja. (20. századi
hadtörténet) 
ISBN: 963-9329-29-0 kötött: 3500 Ft 

Wurdits Mihály: Fogadd el.... Szt.
Gellért K. 
ISBN: 963-696-141-7 fûzött: 1480 Ft 

Z
Zacker, Christina – Mutter, Sonja:

Zsírégetô diéta. Heti három kilót
fogyhat. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-536-5 kötött: 1950 Ft 

Zala megye ezer éve. Tanulmány-
kötet a magyar államalapítás mil-
lenniumának tiszteletére. [Zala
M. Múz. Ig.] 
ISBN: 963-7205-21-7 kötött: 4900 Ft 

Zámbory Zoltán: Ceruzavarázs.
Debrecen TKK. 
ISBN: 963-9269-19-0 fûzött: 533 Ft 

Zichy Mihály. Occidental Press –
Zichy Mihály Alapítvány.
ISBN 963-7871-15-2 Fûzött. 5900 Ft

Zu Gast in Ungarn. Well-PRess.
(Vendégváró) 
fûzött: 4990 Ft 
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Az összeállítás a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaság informáci-
ós rendszere alapján készült. A
felsorolt könyveket a Könyvtár-
ellátó már felajánlotta megvá-
sárlásra a könyvtáraknak, ill.
megrendelhetôk a társaság ho-
me lapján (www.kello.hu).








