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A CSALÁD KÖNYVESPOLCÁRA
a Móra Kiadó kínálatából JACQUES LE GOFF:

ASSISI SZENT FERENC
Fordította: Szilágyi András
228 oldal, 1900 Ft
A világhírû történész négy (történeti)
esszéjében Szent Ferenc kronológiát kö-
vetô, szabályos életrajzát írta meg, egy-
ben a megfelelô történeti, társadalmi és
kulturális kontextusba helyezve Szent Fe-
renc alakját és a ferences mozgalmat. A
tudós filológus elmélyült kutatási eredmé-
nyeinek érdekes és meggyôzô összegzé-
sét pompás illusztrációs anyag egészíti ki.

WLADISLAW SZPILMAN:
A ZONGORISTA
Fordította: Körner Gábor
216 oldal, 1800 Ft
A híres zongoramûvész, zeneszerzô, kul-
túraszervezô 1945-ben írta meg vissza-
emlékezéseit a náci Németországról.
Megrázó dokumentum a világháború alatt
Lengyelországban történtekrôl, a varsói
gettó életérôl, a hitleri hadsereg által a
megszállt országok területén elkövetett
bûntettekrôl.
A könyvbôl Roman Polanski rendezésé-
ben készült filmet 2003-ban mutatják be a
mozik Magyarországon.

HARRY MULISCH:
SIEGFRIED – FEKETE IDILL
Fordította: Devich Klára
176 oldal, 1900 Ft
A világhírû kortárs holland szerzô szar-
kasztikus, szórakoztató új regényének
hôse egy ünnepelt író, aki a képzelete, il-
letve filozófiai és teológiai szempontú
vizsgálatok segítségével szeretne tükröt
tartani Hitler elé, hogy a világ megismer-
hesse a diktátor valódi arcát. A vizsgálat
eredménye: a diktátor nem más, mint
Heidegger „ijesztô, megsemmisítô Sem-
mi”-jének a megszemélyesítôje…

UMBERTO ECO:
MÛVÉSZET
ÉS SZÉPSÉG
A KÖZÉPKORI
ESZTÉTIKÁBAN
Fordította: Sz. Márton Ibolya
360 oldal, 1500 Ft
Összefoglaló tanulmányában Eco a VI.
és XI. század közötti latin nyelvû közép-
korban kidolgozott esztétikai elméletek
történetét írta meg.

BASIL LIDDELL HART: STRATÉGIA
Fordította: Soproni András
576 oldal, 2800 Ft
A huszadik század egyik legnagyobb ka-
tonai gondolkodójának, a páncélos hadvi-
selés elmélete kidolgozójának könyve Kr.
e. 5. századtól az atomkorig tekinti át a
háborús konfliktusokat, elsôsorban a stra-
tégia szempontjából elemezve fontos tör-
ténelmi eseményeket, mint pl. a gö-
rög–perzsa háború, a Julius Caesar-i kor,
a százéves háború, a napóleoni hadjára-
tok, az amerikai polgárháború, az elsô és
a második világháború vagy az ötvenes-
hatvanas évek gerillaháborúi.

Kiadványaink széles választéka megtalálható az Európa Könyves-
házban (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35. Telefon: 312-8210)
és az Európa Könyvesboltban (1088 Budapest, József körút 18. Te-
lefon: 334-2112). A terjesztôket és a viszonteladókat az Európa
Raktárházban (1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: 3120-9455) szol-
gáljuk ki. Könyveinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információt
a honlapunkon talál: www.europakiado.hu.

Janikovszky Éva
Már óvodás vagyok

Réber László színes illusztrációival
„Amikor Dani elôször ment óvodába,

nagyon örült annak, hogy már
óvodába mehet, csak még annak nem

tudott eléggé örülni, hogy ott is kell
maradni.” De szerencsére

felülkerekedik az „óvodásöntudat”.
1390 Ft

Móra Ferenc
Az aranyszôrû bárány
Reich Károly színes illusztrációival
Móra Ferenc versbe szedte
az igazmondó juhász történetét,
aki régóta a becsületesség,
a tisztaszívûség jelképe.
1390 Ft

Kertész Erzsébet
Csipkebolt Brüsszelben
Podmaniczky Júlia nyolc esztendôt várt,
míg szerelmével, Jósika Miklóssal egy-
bekelhetett. Házasságukat feldúlta a
szabadságharc és a bujdosás… Jósika
Júlia derûs és áldozatos alakjának állít
emléket a szerzô.
1490 Ft

Zalán Tibor
HI-SZEN, a guruló madár

(Az én könyvtáram)
Illusztrálta Kovács Péter

Van valahol egy parányi élôlény, szürke,
bolyhos kis csomó, egyetlen piros tollal:
HI-SZEN-nek hívják. Madár ô, de nem
ám közönséges: repülni nem tud, még
csak gurulni sem. Valamit mégis tud,
amiben felülmúlhatatlan: csodálatos
dolgokat tud mesélni a barátságról,

szeretetrôl, önhittségrôl és szerénységrôl,
szóval az életnek minden fontos

dolgáról…
1250 Ft

Darren Shan
A Halál Próbái

(Vámpír könyvek 5.)
Fordította F. Nagy Piroska

A Próbák: a halál tizenhét neme,
hacsak nem vesz pártfogásába a

vámpírok szerencséje. Darrennek öt
félelmetes próbát kell kiállnia, hogy
bizonyítson a vámpírok klánja elôtt.

De a Vámpírok Hegye titkos
veszedelmeket rejt…

1690 Ft
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16.

Lin-csi épphogy magához tért hosszú dél-
utáni álmából, amikor ismét rátalált égi
társára. Vagy inkább ô Lin-csire. Könnyû
szél támadt, s az alacsony bokrok közt,
szemben vele, sárgán, kövéren megjelent
a Hold. Nem fent, az Égen, hanem ott
lent, karnyújtásnyira tôle.

– Fényedben, csöndedben oly régen fü-
rödtem,

s most minden fûszálon itt ragyogsz
elôttem! –
szólt hozzá lelkesen Lin-csi, s észre sem
vette, hogy erôsen gyorsuló léptekkel siet
feléje. Csak amikor felért a dombtetôre,
akkor lepôdött meg magán. Hosszan,
csodálkozva figyelte szapora lihegését. –
Mi történt velem? Csak nem a Holdat
ûztem balgán? Vagy engem ûz valami
más? – kérdezte magától riadtan, de nem
találta sietsége okát. – Talán túl régen vá-
gyom e tájra, s az éjszakára, azért lohol-
tam hegyen-völgyön át – tûnôdött to-
vább, de gyorsan felhagyott a kutatással.
Inkább leült a fûbe és élvezte a holdsu-
gárt, a csend áradását.

– A városra nem borul holdfény,
csend, az utcák népét nem érdekli a ma-
gány. Számára a csend gyötrelem, mert
új mûvet nem terem. Nincs benne cél,
erô. Csupán elhulló idô, melyben az
ember álmot se szô. A város csendje ve-
szélyt, félelmet rejtô, elmúlást, végsôt
sejtetô. Meg kell törni hát, le kell
gyôzni, ezért serénykedik olyan lázasan
minden városlakó. Folyvást alkot, s di-
cséri mûvét és magát. Az öntudatlant, a
csendtôl rettegô teremtôt. Ám akinek lá-
tása van, s elméje merengô, nem fél. Ke-

resi a csendet, a holdfényt, a magányt –
töprengett a völgyre visszanézve csanga-
ni emlékein Lin-csi, amikor hirtelen
eszébe jutott vándorló társa, a csapzott
hajú tao barát. Talán ott alszik éppen a
Kanyargó Patak ligetében a hibiszkusz-
lomb alatt. – Vajon az álmok mestere is,
vagy csak az alvásé? Álmában hol jár,
mit csinál? És a többi ember? Ôk is is-
merik a Keleti Sárkánykirály égi városát?
A palotáját, a királylányt? – Lin-csi meg-
fogadta, hogy ha visszatér a városba,
nyitott szemmel járkál, hátha rátalál a
tao barátra, s kifaggatja, meddig ér a tu-
dománya.

Miközben a vakító holdfényben Lin-
csi a városon és az álmokon tûnôdött,
térdére hajtotta a fejét. Sokat és sietve
haladt aznap, ki tudja, miért? Hosszút
és merészet álmodott aznap, ki tudja,
miért? Bele is fáradt a földi rohanásba
és az égi kalandba egyformán. El is
aludt volna könnyedén, ha nem fél be-
lépni Álomország kapuján. Még inkább
a Keleti Sárkánykirály palotájának ajta-
ján. De Lin-csi félt. Vagy attól, hogy az
álom folytatódik, vagy attól, hogy az
égi történet véget ér. Ô se tudta, melyi-
ket szeretné.

17.
Egy nap az ifjú Lin-csi olyan pompás he-
verészôhelyet talált magának, hogy két
nap, két éjjel nem tudott megválni tôle.
El sem mozdult a közelébôl. Alvóterme,
a hatalmas fûzfa lombja alatt, tágas és
világos volt, mint a keresztények temp-
loma Csanganban. De a lomb formája is,

kívül-belül a gömbölyû nesztoriánus
templomra emlékeztette. Körülötte szél-
ben hullámzó puha pázsit, távolabb
ezüstfehér olajfák csillogása, odalent a
völgyben kis zöld tó. Lin-csi már nem is
vágyott a császári pihenôhelyre a Fekete
Ló hegyén.

– Miért igyekszik mindig valahová az
ember? Én például egész életemben el
tudnék itt heverészni, bent a lomb alatt,
kint a fûben – ábrándozott a tájban gyö-
nyörködve Lin-csi, majd villámgyorsan
döntött. – Maradok, míg az éhség vissza
nem kerget az emberek közé! – Aztán,
mint a macska, máris elnyújtózott a pá-
zsiton. Alig moccant azon a két napon.
Erôit kioldotta, akár a télen dermedt
bogár, lehelete vékony selyemszállá válto-
zott. Mozdulatlanságában szépséges nö-
vényeihez lett hasonlóvá.

– Helyükön állva a növények tûnôdnek-
e a világ tágasságán? Tûnôdnek-e az em-
ber, az állat kóborlásán, kóborlásának cél-
ján? A földbe kapaszkodó fûszál érti-e a
szél száguldását? – Szemét lehunyva, fejét
a fûre hajtva ekképp merengett az érzôk
néma családjának rejtélyes életén Lin-csi.
A fûszálak értették gondolatát, de csodál-
koztak a kérdések bátorságán. Lin-csitôl
nem ezt várták.

– Elôbb magadba mélyedj!
Míg önmagad nem érted,
ne kérdezd, miként élnek
helyükön a növények! –

súgták csendes kórusban Lin-csi fülébe a
fûszálak, s elhajoltak tôle.

– A lét örök körében
egyforma minden élet.
Bárhogy éljék a lények,
csak élnek, majd enyésznek –

szólalt meg újra a füvek kórusa, magya-
rázva Lin-csinek sértôdésük okát. Lin-csi
kezdte érteni a füvek okosságát.

– Ha bármely fûszál hiábavalónak
érezné földbe kapaszkodását, honnan
lenne bátorsága körültekinteni a világ-
ban? Honnan lenne bátorsága látni maga
körül más fûszálak milliárdját, s a végte-
len világ tízezerszer milliárd vándorló la-
kóját? Hogyan tudna ellenállni a szá-
guldó szélnek? Hogyan tudna megma-
radni, ha ragaszkodását a földi porhoz
föladná? 

Épp így, bárki az emberek között, ho-
gyan tudna a többi szemébe nézni, ha
nem fogadná el a sorsát? Hogyan tudna
ítélni, hogyan tudná magát helyes célra
szánni? Mert ha a világot nem a saját
helyérôl nézi, helytelenül látja benne
minden földi társát – értette meg a fü-
vek tanítását a rét hullámzó tengerén
ringatózva Lin-csi. Felismerte ô már rég
az önlátás fontosságát, ám elméje most
megérintette a lét határainak korlátját.
Mely elveszi minden fûszál és minden
ember szabadságát, de szabályos rendbe
zárja a változást, az elmúlást. 
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Az i f jú  L in -cs i
vándoréve i  8 .
Köz read ja :  Sár i  Lász ló
Az elmúlt évek egyik legnagyobb könyvsikere volt a Magyar Könyvklub kiadásában
megjelent Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában címû kötet, melyet a Kelet-ku-
tató Sári László adott közre. A szerzô a 9. században élt kínai buddhista mester – szer-
zeteseivel folytatott – beszélgetéseit idézte az egyik tanítvány, Su-la-ce szerzetes elôadá-
sában. Meghökkentô kérdésfelvetések és válaszok könnyed, de hibátlan bölcseleti rend-
szert alkotó következtetések, állítások jellemzik Lin-csi beszélgetéseit, melyek mindig a
lényegrôl folytak: a létezés és a boldogulás nagy kérdéseirôl. A könyv azóta már német
és cseh nyelven is olvasható. Sári László közreadásában most az apát korábbi életét, gon-
dolatait idézô szövegek közlését folytatjuk. Su-la-ce szerzetes az ifjú Lin-csi élményei kö-
zül azokat meséli, amelyek késôbb híres Hou-to folyó parti kolostorának megalapításá-
hoz vezették. 
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■ Kérdezem, hová ülhetnék,
nehogy véletlenül az írónô
kedvenc fotelét foglaljam el.
Szabó Magda nevetve vála-
szol: neki itt az egyetlen „bé-
relt” széke az asztal mögötti,
az írógép elôtti ülôalkalmatos-
ság. A dolgozószobában va-
gyunk. Itt születnek a regé-
nyek. Jártam e pasaréti ház
másik lakásában is. Ott a
könyvek antik bútorok, súlyos
függönyök között halmozód-
nak. A lámpa meleg fényt köl-
csönöz a helyiségnek. Ez lesz
majd a két irodalmi egyéniség
emlékmúzeuma, hiszen a
most nyolcvanöt éves írónô
férjével, Szobotka Tiborral e
helyütt élt és itt is alkotott.

– Ceruzával a kezemben
nem tudok gondolkodni,
mert nem jut eszembe semmi
– hallgatom Szabó Magda jó-
kedvû csevegését. – De ahogy
az ujjaim alatt megérzem a bil-
lentyûket – folytatja –, rögtön
otthon vagyok. Miután tíz uj-
jal és vakon írok, s hároméves
koromban ismertem meg az
írógépet, nekem az nagyon jó
barátom. Amennyit csak bí-
rok, együtt vagyok vele min-
dennap. Nem is jó abba-
hagyni az írást, mert kijön az
ember a gyakorlatból. Olyan
ez, mint a zongorázás.

– Emlékszik-e arra a pillanatra,
amikor elôször eszébe jutott, hogy
író lesz?

– Mindig másnak jutott
eszébe. Nálunk ez családi

örökség: írók, tudósok, papok
nemzedéke vagyunk. Verset
írni anyám, apám, nagyné-
ném is tudott. Én pedig tizen-
két évesen, teljes öntudatlan-
sággal megnyertem egy pályá-
zatot. Az akkori kultuszmi-
niszter valamennyi középis-
kolásnak feltett egy írásban
megválaszolandó kérdést: mit
tehet a magyar nô a Trianon
utáni Magyarországért. Ha
most rám fogják a gépfegyvert
és azt mondják, élve nem ha-
gyom el a lakást, ha ezt a
problémát záros határidôn
belül meg nem oldom, akkor
azt mondom, lôjenek le, mert
ebben a komplikált közjogi,
nemzetközi helyzetben, ami-
kor annyi gazda és politikai
áramlat között kell eligazod-
nunk, nem tudom a választ.
Tizenkét évesen egy óra alatt
leírtam, hogy mit tehet a ma-
gyar nô. Ekkor mondta
Szondi tanár úr: bármennyire
tiltakozik most ellene, maga
író lesz, majd meglátja. Azt
válaszoltam neki, hogy tanár
úr, az nem szakma, abba az
emberek bele szoktak halni
vagy megôrülnek, vagy levág-
ják a fejüket, mint Szilveszter-
nek Petôfinél Az apostolban.

– Mi szeretett volna lenni akko-
riban?

– Kém. Nagyjából velem
egykorú volt a román trónörö-
kös, azt gondoltam, hogy hó-
dító szépségemmel öt perc
alatt az enyém lesz, s akkor

nászajándékba nem ékszert
kérek, csak azt, hogy adja visz-
sza Erdélyt. Ehhez tudni kell,
hogy békafejû, teljesen jelen-
téktelen kisgyerek voltam, a
fényképeken mindig kilógott
a bugyim, mert folyton fára
másztam. Megkérdeztem a-
pámtól, hogy hol képzik a ké-
meket. Azt válaszolta, azt hi-
szi, a bécsi akadémián, de az
egy speciális társadalmi réteg
gyerekeinek való szakma, a
követôjét valójában diploma-
tának hívják. De arra az isko-
lára nekünk nincs pénzünk.
Mondom, akkor latintanár le-
szek. Ebben megegyeztünk...

– Tehát latintanárként kezdte a
pályáját, ha jól tudom, Debrecen-
ben egy református leánygimnázi-
umban. Hogyan került ezután a
fôvárosba?

– Szembejött az utcán a volt
egyetemi társam, aki megkér-
dezte tôlem, nem akarok-e
Pestre jönni, a kultuszminisz-
tériumban irodalmi referens-
ként dolgozni. És hogy kerü-
lök én oda, kérdeztem. Úgy,
hogy az államtitkár szól a mi-
niszternek, aki majd kinevezi
magát. És hol az az államtit-
kár, faggatóztam tovább. Én
vagyok, válaszolta. Így veze-
tett az utam abba a szerencsés
baráti körbe, amelyet az Új-
hold fémjelzett, az elsô nagy
ellenálló társaság, amelyik ’56-
ot elôkészítette. A Lengyel Ba-
lázs vezette csapatba tartozott
Nemes Nagy Ágnes, Mándy
Iván, Ottlik Géza is. Egy mi-
nisztériumban dolgoztunk.
Mindegyikünk elvesztette az
állását, közülünk mindenki
hôsiesen koplalt és mindenki
elsônek lett Kossuth-díjas az
úgynevezett osztályidegen ele-
mek közül.

– Errôl is olvashatunk a Für
Elise címû életrajzi regényében,
amely születésnapjára látott nap-
világot az Európa Könyvkiadó
gondozásában?

– Nem, mert a most megje-
lent elsô kötet a születésem-
mel kezdôdik, és az érettsé-
gim napjával zárul. Az a címe
ennek a résznek, hogy Cili. Ô
az én javított és bôvített ki-
adásom, a halálát nem lehet
kiheverni. Minden, ami ben-
nem negatív, az pozitív volt
benne. Cili jó gyerek volt. Én
meg olyan, amilyennek már
korábban leírtam magam. Ez

a rész azzal végzôdik, hogy
Bécsbe küldenek nyelveket
tanulni. Fölülök az elsô
gyorsvonatra, önállóan me-
gyek a sorsom elé, a másik
rész azzal kezdôdik, hogy a
Westbahnon leszállok és azt
mondom: milyen nagyváros
ez. A második kötetnek Mag-
daléna lesz a címe. 

– Hány kötetesre tervezi az ön-
életrajzot?

– Itt eltér a véleményünk
Osztovits Leventével, az Eu-
rópa Kiadó igazgatójával.
Tudniillik én a Magdalénával
szeretnék zárni, mégpedig az-
zal a pillanattal, amikor kitör a
háború és édesapám barátja
felhívja a magyar nagykövetsé-
get, hogy pateroljanak ki Bécs-
bôl, mert különben internálni
fognak, mint idegen állampol-
gárt. Haza is küldenek. Azzal
az Orient expresszel utazom,
amellyel Szobotka Tibor érke-
zik Londonból. Egymás köze-
lében utazik egy fiatal nô és
egy fiatal férfi a háború kitö-
rése elôtti napon, és nem tud-
ják, hogy néhány esztendô
múlva házasok lesznek. Ez az
eleve elrendelés.

– S mit szeretne Osztovits Le-
vente?

– Sorozatként megtartani a
regényt, azt, hogy folytassam,
amíg csak írni tudok, mert
olyan érdekesnek találja az
életemet és azt, hogy magam
jegyzem le. Amikor pedig az
életemnek sajnálatos módon
vége szakad, ott, ahol a gép-
ben abbamaradt a mondat,
odaírják, hogy nem folytathat-
tam tovább. Egyelôre meg-
írom a Magdalénát, aztán
majd meglátom… Az egyhar-
mada már készen van, de
olyan csapnivaló, hogy most
fogom elégetni.

– Tréfál?
– Komolyan beszélek. Ha

rosszul indulok neki, újra kell
kezdeni. Volt olyan novellám,
amelyet kilencszer írtam meg,
mert sohasem tetszett. Az a
fontos, hogy nekem tessék.
Addig dolgozom, amíg azt
nem érzem, hogy ennél job-
ban, ha megfeszítenek sem tu-
dom megírni. Ezzel tartozom
annak az embernek, aki bízik
bennem és kevéske pénzét a
könyvemre kiadja.

Mátraházi Zsuzsa

„Az írás olyan,
mint a zongorázás”
Születésnapi beszélgetés
Szabó Magdával,
aki kém akart lenni
Barátságos meleget áraszt szét a szobában az öreg cserépkályha.
Tulli is ennek közelében terpeszkedik el. Hófehér, világosbarna
szemû husky. Szabó Magda egy este író-olvasó találkozóról tért
haza, amikor a háza elôtti tócsában a csapzott szánhúzóba bot-
lott. Az állatorvos szerint a fiatal eb legalább hatvan kilométert
gyalogolt, mire új gazdájával egymásra találtak.
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Mûszaki
Könyvkiadó
Kulcsár Katalin,
az informatika
szakterület felelôs
szerkesztôje

■ A Mûszaki Könyvkiadó a régi,
neves kiadók közé tartozik, a
könyvszakma jelentôs átalakulása
óta nyilván új feladatokkal, eset-
leg új struktúrával folytatja tevé-
kenységét.

– Kiadónk neve és kiadvá-
nyai a mûszaki szakemberek
számára régóta ismertek. Ma-
napság azonban csak mûszaki
könyvekbôl elég nehéz meg-
élni, ezért a Mûszaki Könyvki-
adó fô profilja mára a tan-
könyvkiadás lett. Emellett tu-
lajdonváltás is történt, a Mû-
szaki Kiadó új tulajdonosa a
Wolters-Kluwer holland köz-
pontú multinacionális kiadó-
vállalat, amely anyagi és tech-
nikai hátteret biztosít a színvo-
nalas szakmai munkához.

Szakterületem, az informa-
tikai könyvek kiadását nagy-
ban befolyásolja, hogy az in-
formatika ma közismereti és
szakmai tárgy is. A jelenlegi
rendszer szerint az informa-
tika a 7. osztálytól kötelezô
tantárgy. Kiadónk készít
könyvsorozatot az általános
iskola felsô tagozata számára,
és a 9. osztályosoknak is ki-
mondottan arra, hogy az is-
kolaváltás nehézségeit meg-
könnyítsük vele. Emellett az
Országos Képzési Jegyzékben
szereplô informatikai szak-
mák oktatásához kiadott tan-
könyveink is nagy sikert arat-
nak. Az OKJ informatikai
tankönyvsorozat köteteit
tankönyvként ajánljuk az is-
kolarendszerû, a tanfolyami
rendszerû és az egyéni tanu-
láshoz mindenkinek, aki az
informatikai ismereteket sze-
retné elsajátítani alap-, kö-

zép- vagy felsôfokon. A
könyvsorozat megtervezése-
kor figyelembe vettük a kö-
zépiskolai informatikai érett-
ségi, az OKJ, valamint ECDL
vizsgakövetelményeket is. 

Az informatikát, mint szak-
mát kétféleképpen lehet taní-
tani. Egyrészt azoknak, akik
csak felhasználók lesznek,
másrészt az informatikus szak-
embereknek.

Nagyon régóta tanítok, és
azt tapasztalom, hogy a fel-
használók informatikai képzé-
sében szinte mindenütt meg-
állnak az alapismereteknél. Ez
a tudás azonban nem elég ah-
hoz, hogy valaki érdemben
eszközként használja Az alap-
fokú képzés mellett nagy
hangsúlyt kell fektetni a szak-
maspecifikus továbbtanulásra
is. Vegyük például a gazdasági
szakembereket. Akár könyve-
lôk lesznek, akár értékesítési
analízist kell csinálniuk, tud-
niuk kell úgy bánni a táblázat-
kezelô programmal, hogy az
információs rendszerekbôl ki-
nyert adatokkal további elem-
zéseket végezhessenek. Még a
marketing és pénzügyi terüle-
ten dolgozóknak is tudniuk
kell a táblázatkezelô progra-
mot felsôfokon használni. E
terület oktatásához és tanulá-
sához is készült könyvünk,
amely az új kor kihívásának
megfelelôen CD melléklettel
együtt került piacra, és a Mû-
szaki Könyvkiadó honlapjáról
további ingyenes információk
is letölthetôk hozzá.

Úgy tapasztalom, hogy a
leggyengébb pontja az infor-
matikaoktatásnak az adatbá-
zis-kezelés tanítása. Ez nem
véletlen, hiszen adatbázis-el-
méletet és -kezelést tanítani
nem könnyû. Nem nagyon
fér bele az órakeretbe, és ke-
vés az oktató. Ezért nagy
súlyt fektetünk az adatbázis-
kezeléssel foglalkozó köny-
vek kiadására is.

Az informatikai szakembe-
rek figyelmébe a rendszere-
lemzésrôl, rendszerszervezés-
rôl kiadott új könyvünket
ajánlom, amely egy bevezetô
könyv. Az újdonságok mellett
természetesen folytatjuk nagy
sikerû felsôoktatási könyveink
megjelentetését is. Az Algorit-
musok és A C programozási
nyelv és a Szabványos Pascal
alapkönyv a felsôfokú infor-
matikusok számára.

Cs. A.

A Szak Kiadó
a számítástechnika
élvonalában

■ A hét éve megalakult Szak
Kiadó tulajdonosai, Kis
Ádámné Kalina Valéria és Kis
Ádám mindketten régi köny-
vesek: Valéria a Líra és Lant
Rt. vezérigazgató-helyettese
volt, Ádám 1986-tól a SZÁ-
MALK számítástechnikai kia-
dóját vezette. Kisebb kitérôk
után 1996-ben családi vállal-
kozásként elindították saját
informatikai szakkiadójukat.
A szakmában jól ismerték a
nevüket, csak az olvasókkal
kellett elfogadtatniuk magu-
kat. Sikerüket mutatja, hogy
az elsô években meghárom-
szorozták a forgalmukat, és
azóta is folyamatos a növeke-
désük. A kiadónak ma már tu-
lajdonosa fiuk, Kis Balázs is,
aki sikeres szakíró, mára túl
van a tizedik szakkönyvén.
Ezek a jó magyarsággal megírt
és közérthetô könyvek igen si-
keresek. Kis Balázs informati-
kus-mérnök, aki egyetemi és
posztgraduális szinten oktat
informatikát, és elsôsorban a
Windows változataihoz írt
magas szintû tankönyveket. A
kiadó életében nevezetes állo-
mást jelentett Sima Dezsônek
az Addison-Wesley Longman
kiadónál angolul megjelent
alapmûve (Korszerû számító-
gép-architektúrák I–II.) magyar
nyelvû kiadása. Ez volt az elsô
fordításuk. Azóta megjelentet-
ték Neil Bradley, Jerry Honey-
cutt, Joanne Woodcock, Alexis
Ferrero és más élvonalbeli szer-
zôk mûveinek magyar fordítá-

sát. A Microsoft Magyaror-
szág többször felkérte már
ôket speciális kiadványok és
fontos alapmûvek fordítására.
Általában rövid határidôket
kapnak. A Windows NT üze-
meltetési kézikönyvének magya-
rítását igen rövid idô alatt kel-
lett végrehajtaniuk, ehhez ki-
alakítottak tehát egy csoportos
fordítói technikát, melynek
segítségével egy kis csapat
idôre végzett a munkával. Ezt
a módszert azóta is fejlesztik,
és sikerrel mutatták be szak-
mai körökben. A csoportos
fordítás legnagyobb problé-
mája a szövegkonzisztencia,
melynek biztosítására létre-
hoztak egy sor terminológiai
szótárt, amelyet azóta is siker-
rel alkalmaznak. Idén kará-
csonyra szerkesztett formában
meg is jelentetik – MobiMou-
se-zal kiegészítve – a Szak Ki-
adó Szótára címmel. Kis Ba-
lázs egyébként, mint a Prószé-
ky Gábor vezette Morpholo-
gic fejlesztômérnöke, fejlett
nyelvtechnológiai kutatások-
ban vesz részt. A fordítás kü-
lönben néha nagy kihívást je-
lent: a Bemutatkozik a Micro-
soft.NET címû amerikai könyv
például tele volt Kipling-idé-
zettel. Mivel a szóban forgó
verset soha nem fordították le
magyarra, az informatikai kia-
dónak költészetet kellett ma-
gyarul tolmácsolnia. 

A cég szakmai oeuvre-jére
jellemzô, hogy közepes szak-
mai szintet – azaz a szakmá-
ban dolgozókat, nem a fej-
lesztôket, hanem a rendszer
fenntartóit, a mérnököket, az
ún. IT-réteget célozták meg
(a magas szinten kevés könyv
fogy, és mûvelôi angol nyel-
ven olvasnak). A felhasználói
szinten óriási a konkurencia,
ezért ott nagyobb a kockázat
Erre a területre csak néha lép-
nek át: például májusban ki-
adták a nagy Office XP lépésrôl
lépésre címû könyvet. A kö-
zépszinten a profiljukat alap-
vetôen a Windows határozza
meg.

Kis Ádám szerint a számítás-
technikai kiadók között nincs
valódi konkurenciahelyzet,
mert ösztönösen alkalmaz-
kodtak egymáshoz. Köztu-
dott viszont, hogy a számítás-

S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A I  K Ö N Y V K I A D Á S

Könyv és számítástechnika: ennek a nagyon sok irányból ösz-

szekapcsolódó témának csak egyik vonatkozása a számítástech-

nikai könyvkiadás, amely a mai magyar könyvpiac egyik, nem is

jelentéktelen szeletét alkotja. Könyvhét és számítástechnika:

íme tematikus összeállításunk.
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technikai könyvek jó része
hamar elavul. A Szak Kiadó
éppen ezért elôszörre ala-
csony példányszámban jelen-
teti meg könyveit, és ha szük-
séges, utánnyomja (ez a leg-
több könyv esetében így
van), Kis Balázs egyes köny-
vei a 20 ezres példányszámot
is elérték. Nehéz okosnak
lenni: muszáj piacon lenni a
legújabb informatikai ismere-
tekkel, noha a felhasználók
korábbi rendszereiket csak
késéssel cserélik le. Julia Kelly-
nek a Microsoft Outlookot
bemutató, hiánypótló köny-
vével például – melynek szel-
lemes magyar címe: Magad
uram, ha gondod van… – nem
arattak nagy sikert. Valószí-
nûleg minden kiadó panasz-
kodhatna a recesszió miatt. A
kiadó nem tehet mást, mint a
bevált területeken próbálko-
zik: az ún. IT-szakemberek-
nek jelentetnek meg kiadvá-
nyokat és CD-vel ellátott szá-
mítógép-szótárukat fejlesztik.
Közeli terveik között szerepel
a „Microsoft Project lépésrôl
lépésre” címû Microsoft
Press-kiadvány megjelenteté-
se. A könyvkereskedelemben
mutatkozó recesszió ezt a
szakterületet is elérte, ezért a
SZAK Kiadó közvetlenül ve-
szi fel a kapcsolatot a számára
fontos csoportokkal – szak-
mai rendezvényeken és inter-
neten (www.szak.hu) keresz-
tül igyekszik könyveit rendez-
vényeken és konferenciákon
felkínálni a résztvevôknek.
Weblapjuk látogatott, és
egyre növekszik az interneten
rendelôk száma, de a hagyo-
mányos forgalmazás kiváltá-
sától még messze van.

Szerzôik: tanárok
és tanítványaik 
A Typotex
elképzelése:
különbözô
korosztályoknak
különbözô
hangnemekben
■ Votisky Zsuzsa, a kiadó
igazgatója korábban a Mû-
szaki Kiadó munkatársaként

is matematika- valamint szá-
mítástechnikakönyveket szer-
kesztett hosszú éveken ke-
resztül. Jól megtanulta, hogy
számítástechnikából mindig
a jelenre kell koncentrálni. A
Typotex Kiadó az induláskor
éppen ezért inkább csak ma-
tematika és fizika kiadvá-
nyokkal foglalkozott. Az el-
múlt években aztán három
számítástechnikai sorozatot
is útjára indítottak, melyek
közös jellemzôje, hogy nem
jelenorientáltak, hanem a
megállapodott, hosszú távú
információkra helyezik a
hangsúlyt. A Mûszaki Egye-
tem villamoskari informatika-
elméleti tankönyvsorozata
például élvonalbeli szerzôk
közremûködésével készült.
Több egyetemen használják
ezeket, a kiadó vezetôje sze-
rint világszínvonalú kiadvá-
nyokat. Rónyai Lajos Algorit-
musok címû könyve volt az
elsô, azt követte Györfi– Gyô-
ri–Vajda Információ- és kódel-
mélete, majd Recski Szabó–
Katona A számítástudomány
alapjai c. könyve. Bach Iván
Formális nyelvek címû tan-
könyvét évtizedeken keresz-
tül használták jegyzetként,
mire könyv formájában is
megjelenhetett. A tankönyv-
család utolsó darabjával, A
genetikus algoritmusokkal már
speciális igényeket elégíte-
nek ki. Pár ezres példány-
számban, utánnyomással ter-
jesztik a tankönyveket. Ta-
valy látott napvilágot Tiniin-
formatika sorozatuk három
darabja, melyek a fiatalabb
korosztálynak nyújtanak
hasznos ismereteket a számí-
tógép témakörében. Köny-
veik szerzôi huszonévesek,
akik korosztályuk nyelvén, a
„tanáros” hangnem elkerülé-
sével vezetnek be a számító-
gépes alapismeretekbe. Isko-
lai oktatásra ajánlják, a Faze-
kas Gimnáziumban például
használják. A középiskolai
oktatásba betörni azonban
nem könnyû. Harmadik so-
rozatuk címe: Az információs
társadalom A-tól Z-ig. Olyan
mûfordításkötetek ezek, me-
lyek az információs társada-
lom filozófiai, vagy elméleti
hátterét elemzik, a hierarchi-

kus tudás átalakulását és ha-
tár nélkülivé válását kísérik
nyomon (Toffler: A harmadik
hullám, Negroponte: Digitális
létezés, Dertouzos: Félkész forra-
dalom, Levine–Locke–Searls–
Weinberg: Cluetrain, a hagyo-
mányos üzletmenet végnapjai).
Célközönségük a menedzse-
rek, marketingszakemberek
mellett bárki, aki számítógé-
pet, e-mailt használ. Techni-
kai vagy gyakorlati tanácso-
kat adnak a Web-designnal,
illetve e-üzlettel foglalkozó
trendi könyvek, melyek vi-
lághírû szerzôk tollából szü-
lettek. A kiadó nem foglalko-
zik CD-ROM-ok megjelente-
tésével, könyveik egy részét
viszont a mekka.hun e-book
formájában is megvehetik az
érdeklôdôk.

Sz.Zs.

Panem Kiadó
Tarr Bence,
ügyvezetô igazgató

■ – Egyik feladatunk, hogy
a külföldön számítástechni-
kai és közgazdasági téren
meghonosodott szakkönyve-
ket magyarul hozzáférhe-
tôvé tegyük. Ezeknek a piaca
a tudományos élet, illetve a
felsôoktatás. A másik vállalá-
sunk, hogy akár külföldi,
akár magyar szerzôk által el-
készített mûvekkel segítsük a
számítógép-felhasználókat –
a kezdôket és a profikat egy-
aránt. A buktató itt ugyanaz,
mint bárhol másutt: a számí-
tástechnika szélsebesen fej-
lôdik, mire egy könyv meg-
jelenik, gyakorlatilag már el-
avultnak tekinthetô. A má-
sik probléma, s ez a komo-
lyabb szakkönyvekre ér-
tendô, hogy a piaci igény
nem túl nagy. PL/SQL-ben
programozók nincsenek tíz-
ezrével Magyarországon.
Ezért borzasztó nehéz, hogy
a példányszám is meglegyen,
az ár se szökjön a csillagos
égig, és a könyv színvonala
olyan legyen, amilyennek
lennie kell. Kínosan ügye-
lünk a színvonalra, könyve-
inket a klasszikus úton állít-

juk elô: fordíttatjuk, lekto-
ráltatjuk, szerkesztetjük, kor-
rektúráztatjuk, mindez egy
szakkönyvnél elengedhetet-
len. Számos alapkönyvnek
vagyunk a megjelentetôi,
amelyek meghatározóak a
szakemberképzésben. And-
rew S. Tannenbaumnak a Szá-
mítógép-hálózatok vagy az
Operációs rendszerek címû
mûvein nemzedékek nônek
föl. Közgazdasági téren a
Modern vállalati pénzügyek
nélkülözhetetlen a szakem-
berképzésben. 

– Katalógusukban és aktuális
megrendelôlapjukban látom, szá-
mos sorozatuk van...

– Egyik legnépszerûbb so-
rozatunk az Egyszerûen, ami
a kezdôknek szól. Ezek kis
méretû, rövid könyvek, de
egy jól használható szintig
elvisznek. Árukat meglehetô-
sen régóta alacsonyan tudjuk
tartani (1290 Ft), ezért is na-
gyon népszerûek. A legfris-
sebbek a Microsoft XP ter-
mékeinek a segédanyagai, így
a Windows XP, és az ehhez
tartozó Excel és Word. Eze-
ken a könyveken is látszik,
hogyan fejlôdnek a szoftve-
rek, kezdetben ezek vékony
könyvek voltak, most meg
vaskosabbak, annyi mindent
tud az XP, ha a kezdô fel-
használónak csupán ízelítôt
adunk belôle, akkor is testes
könyv lesz belôle. Nemrég
indítottuk útjára az Informá-
ció Technológia sorozatunkat.
Ma már számítógéppel nem-
csak számítástechnikusok
vagy mérnökök foglalkoz-
nak, hanem rá vannak szo-
rulva a közgazdászok, mar-
keting-szakemberek stb. Az ô
munkavégzésükhez nem fel-
haszálói szintû, hanem sok-
kal komolyabb tudásra van
szükség. Egy elemzô közgaz-
dász kvázi programozik
ezekben az újabb szoftverek-
ben. Nekik szánjuk ezeket a
könnyen érthetô könyveket.
Arra építünk, hogy akik eze-
ket kézbe veszik, rendelkez-
nek megfelelô matematikai
stb. háttérrel. Ennek megfe-
lelôen komoly mûveket ad-
tunk ki: Java-programozás,
Mesterséges intelligencia, Adat-
bázis-kezelés, Adatbányászat.

S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A I  K Ö N Y V K I A D Á S
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Ugyancsak kedvelt soroza-
tunk a Web világ, amelynek a
legújabb tagja A JavaScript
lesz, amit még Karácsony
elôtt piacra dobunk. A Prog-
ramozók könyvtára, a nevé-
ben is benne van, a fejlesz-
tôknek szól. Legújabb köny-
vünk a Delphi 6-os nyelvet
mutatja be, CD melléklettel.
A Könnyen is lehet sorozatban
nemrég jelent meg a Director
8-ast bemutató kötet. Megle-
pôdtünk, hogy milyen nagy
az igény az Oracle iránt.
Úgyhogy az Oracle 8-astól in-
dultunk, volt már a 8i, és
most már az Oracle 9i-nél tar-
tunk, illetve van egy kiadvá-
nyunk a PL/SQL programo-
zásról Oracle 9i környezetben.
Adatbázis-kezelés az Oracle-
rendszerben címû könyvünk
külön csak az adatbázisok
létrehozásával foglalkozik.

– Hány mûvet adnak ki
évente, és milyen a számítás-
technikai és a más témájú kiad-
ványaik aránya? 

– Évente ötven könyvet je-
lentetünk meg, ebbôl húsz-
nál valamivel több foglalko-
zik számítástechnikával. A
Könnyen is lehet sorozat széles
érdeklôdésre tart számot, eb-
bôl több kel el, a szakköny-
vek nehezen fogynak. Az
operációs rendszerek az isko-
lai tanulmányokhoz köthe-
tôek, szeptemberben és vizs-
gaidôszakban fogy belôlük
több. Az állami szerepválal-
lás kimaradása nagyon ko-
moly gondot okoz. Tudomá-
nyos nevelés nincs magyar
nyelvû szakkönyv nélkül, ezt
leszögezhetjük. Úgy gondo-
lom, a tudás, a kutatás alap-
ja, hogy a magyar fiatal, a
magyar szakember anyanyel-
vén hozzáférhessen a szak-
könyvekhez. Tisztán piaci
alapon nem hozhatunk for-
galomba 15 000 forintos
könyveket, pedig ha egy
1500 oldalas könyvet több
szakember gondoz: fordít,
szerkeszt, lektorál, annak te-
temes költségei vannak. Kül-
földi partnereink egyébként
nagyon megértôek, alacsony
jogdíjakért megkapunk tôlük
könyveket.

Cs. A.

BBS-INFO
Könyvkiadó
Bártfai Barnabás,
ügyvezetô igazgató

■ Bártfai Barnabás évekig ok-
tatott számítástechnikát kö-
zép- és fôiskolában, valamint
vállalati képzéseken. A tanítás
során szerzett tapasztalatait
már számtalanszor hasznosí-
totta a könyvkiadásban. Elô-
ször a Hogyan kezdjem? címû
szakkönyv megírásakor vette
nagy hasznát az oktatóként
szerzett észrevételeknek. Nem
volt olyan magyar nyelvû
szakkönyv, melyet bátran
ajánlhatott volna a hallgatói-
nak, ezért határozta el, hogy
önállóan megírja. A könyv
1992 óta hét kiadást ért meg.

Tulajdonképpen a Hogyan
használjam? címû könyv te-
kinthetô az elsô mérföldkô-
nek a cég történetében. A
könyv sikere – felkerült a mi-
nisztérium által jóváhagyott
szakképzési tankönyvjegyzé-
kekre, eddig körülbelül 50
ezer példány fogyott el belôle
– arra ösztönözte a szerzôt,
hogy kiadóként is igyekezzen
megvetni a lábát a számítás-
technikai piacon.

– Írtam további szakkönyve-
ket, és kiadtam mások mun-
káit is – mondta el Bártfai Bar-
nabás. – A címeink számát
meghatározza az, hogy nem
tartozunk a nagy kiadók közé.
Állandó alkalmazottunk
nincs, inkább külsôsökkel dol-
goztatunk, s az irodát is saját
családi házunkban rendeztük
be. Így a költségmegtakarítás
mellett sokkal rugalmasabb
ügyintézést tudunk biztosí-
tani ügyfeleinknek. Általában
2-3 ezres példányszámú köny-
vekben gondolkodunk. A szá-
mítástechnikai piacon ke-
mény konkurenciaharc van,
rengeteg a színvonalas kiad-
vány, ám a fizetôképes vevôk
száma kevés.

A kiadó elsôsorban azokat a
felhasználókat célozza meg
szakkönyveikkel, akik még kez-
dôk, csak nemrégiben kezdtek
el foglalkozni a számítástech-
nikával, de vannak haladókhoz
szóló könyveik. Az Informati-

kai füzetek sorozat könyveit az
ECDL-vizsgákra történô felké-
szüléshez, a számítógépkezelô
és a szoftverüzemeltetô OKJ-s
képzéshez, illetve a középisko-
lai képzéshez ajánlja a kiadó. A
sorozat eddigi kötetei (Az infor-
mációs technológia alapfogalmai,
Számítógéphasználat és fáljkeze-
lés, Szövegszerkesztés, Táblázatke-
zelés, Adatbázis-kezelés, Prezentá-
ció és grafika, Információ és kom-
munikáció, Programozás) kez-
dôk számára is ajánlhatók.
Mindezekhez oktatóprogra-
mokat is kínálnak. 

– Egy-egy könyv kiadása elôtt
mindenképpen tisztázni kell,
hogy egyáltalán van-e értelme
tárgyalni a feldolgozásra váró
témát, szakterületet. Mivel a
számítástechnika rohamosan
fejlôdik, így egyre több újdon-
ság van, ezeket mind meg kell
ismertetni a kíváncsi olvasó-
val. Ám ügyelni kell arra, hogy
mások milyen témájú irodal-
mat jelentettek meg az adott
kérdéskörben. Sokadik feldol-
gozásban ugyanis fölösleges
boncolgatni ugyanazt a prob-
lémakört. Azt viszont igen
fontosnak tartjuk, hogy a mai
heterogén eszközpark mellett
is jól használható, probléma-
centrikus, de ugyanakkor nap-
rakész információt nyújtsunk.
Kiadói munkánk során ezt a fi-
lozófiát követjük. 

A kiadó katalógusában talál-
hatóak olyan könyvek is, me-
lyek nem a számítástechnika
világához kapcsolódnak. Ezek
közé tartozik a Kezdô bûnö-
zôk kézikönyve, melyben a
szerzô, dr. Magyar Elemér ügy-
véd több mint harmincéves
praxisának tapasztalatait tárja
az olvasó elé bôséges iróniával
fûszerezve. Rozványi Dávid
Titkos hadmûveletek pénztár-
cánk ellen, avagy a fekete mar-
keting könyve arra tanít, ho-
gyan védekezzünk a fogyasztói
társadalom ártalmai ellen.
Mert bizony számos üzletben
becsaphatnak minket. A maga
nemében rendhagyó kiadvány
Abaházi Viktor Puskázási kézi-
könyve. Ez legfôképpen azok-
hoz a diákokhoz szól, akik
nem szeretnek tanulni.

– Nyitottak vagyunk minden
megkeresés iránt. Néha több-
kevesebb sikerrel kísérletezünk

más témájú könyvek megje-
lentetésével is. Mindezt termé-
szetesen csak az ésszerûség ha-
tárain belül tehetjük meg, hi-
szen a könyvpiacon nagy a túl-
kínálat, s a kis kiadók helyzetét
ez tovább nehezíti.

Borbély László

A ComputerBooks
könyvei széles
tömegeknek
szólnak

■ Elsô perctôl kezdve számí-
tástechnikai könyvekkel fog-
lalkoztak. Évente 15–20 új
címmel jelentkeznek: a futó
könyveket folyamatosan pia-
con tartják, a hamar elavuló-
kat átdolgozzák, vagy e-book
formájában teszik hozzáfér-
hetôvé. Mint Salgóné Sziklai
Klára, a kiadó ügyvezetôje el-
mondta, 12 éve mûködô cé-
gük munkatársai a számítás-
technika területén dolgoztak
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korábban. Természetesen
számos külsôssel is dolgoztat-
nak. Könyveik mindenkihez
szólnak, aki számítógépet
használ. Az elmúlt évtized-
ben hihetetlenül megnôtt az
igény a számítógépes ismere-
tek megszerzésére és egyre
szélesebb közönség forgatja a
kiadványokat. Legsikeresebb
könyvük talán a középisko-
lákban és egyetemeken alap-
irodalomnak számító Mit kell
tudni a PC-rôl? címû kötet és
annak példatára (az új válto-
zatot tankönyvvé szeretnék
nyilváníttatni), amely kiug-
róan magas példányszámban
kel el a piacon. Az oktatáson
túlmenôen olyan munkahe-
lyeknek is szánják könyvei-
ket, ahol Office-szal dolgoz-
nak. Kisebb példányszám-
ban, évente két-három
könyvvel a fejlesztôkre is
gondolnak. A számítástechni-
kai kiadványok egy része igen
rövid életû, néhány év alatt
elévülnek. A kiadó ezért kis
példányszámban jelenteti
meg ôket, és késôbb vagy át-
dolgozzák, vagy újakat készít-
tetnek helyettük. Tény azon-
ban, hogy a hazai felhaszná-
lók, iskolák széles köre nem
követi a legújabb trendeket és
nem vásárol minden évben
újabb szoftvert. Ha a munká-
jukhoz megszoktak és meg-
szerettek egy rendszert, hosz-
szabb ideig használják. Ily
módon a máshol elavultnak
számító könyveknek még van
hazai piacuk. A Computer-
Books általában hazai szer-
zôkkel, egyetemi oktatókkal
mûködik együtt – ez idáig
egyetlen fordításuk jelent
meg csupán – 12 éve majd-
nem azonos csapattal. Az or-
szág szinte minden nagyke-
reskedésével kapcsolatban
vannak, illetve számítástech-
nikai üzletekben is megtalál-
hatók a kiadványok. Az inter-
netes könyvterjesztés még ná-
luk sem vált be, kevesen is
vannak az egyéni igények ki-
szolgálásához. Könyveik egy
része nyomott áron, a kiadó
ártámogatásával kerül a pi-
acra, fôleg olyanok, amelyek
nagy példányszámban fogy-
nak. A könyveket lehetôleg
egy árban tartják éveken ke-

resztül. Céljuk, hogy minden
szülô megvehesse ôket a gyer-
mekének. 

A többi kiadóhoz hasonlóan
a ComputerBooks is könyv-
sorozatokban gondolkodik.
Programozó könyvcsaládjuk
Pascallal indult, majd C-vel,
C++-szal, Builderrel és De-
phivel bôvült. CD- és papír
formában példatárat is kiad-
tak hozzájuk. Egyes példatá-
raik letölthetôk az internetrôl.
Gazdasági informatika könyvso-
rozatuk négy tagja a Visual
Basic és az Excel programozá-
sában és az Excel gyakorlatá-
ban, illetve az informatika
alapjaiban és az adatmodelle-
zésben nyújt hasznos tanácso-
kat. A sorozatot a közgazda-
sági egyetem tanáraival közö-
sen készítették, és ott tan-
könyvként használják. A Mic-
rosoft termékekhez külön
könyvet szerkesztettek az Of-
fice-ról, a Wordrôl, az Excel-
rôl, a prezentációról. Az inter-
netes irodalomhoz is hozzájá-
rultak, így a Mindenkinek az
INTERNETRÔL címû köny-
vük általános útmutatóin kí-
vül, külön írtak a levelezésrôl,
és a fejlesztôknek a CGI prog-
ramozásról. A vállalatirányítás
magyarországi információs rend-
szereirôl szintén sorozatot je-
lentettek meg – kettô a válla-
latirányítással, egy a vezetôi
döntéstámogató megoldások-
kal, egy pedig a pénzintézetek
és állami intézmények infor-
mációs rendszereivel foglal-
kozik. Néhány termékük – a
bôvítésekkel – mára klasszi-
kussá vált.

Szénási Zsófia

A szakolvasó
észrevételei

■ Ahogyan van szakíró,
ugyanúgy van szakolvasó,
ilyenként következnek alább
könyves észrevételeim.

Amikor beköltözik az elsô
számítógép a lakásba, ami-
kor a cég új gépet vesz, akkor
ritkán jut a boldog felhasz-
náló eszébe az a bölcs mon-
dás, hogy a gép ára csupán
egy tizede annak az összeg-

nek, amibe hatékony haszná-
lata kerül. Igen, jogosan gon-
dolja a kedves olvasó, a jog-
tiszta szoftverek ára nem ke-
vés. Ha már van gép, futnak
a programok, akkor azok
használatához elôbb-utóbb
érdemes beíratkozni egy jó
tanfolyamra vagy önképzés-
hez szakkönyvet vásárolni.

A hazai számítástechnikai
szakkönyvkiadás két irányt
követ. Az egyik kiválasztja a
szempontjainak megfelelô
külföldi – jellemzôen ameri-
kai – szakkönyvet, és megvá-
sárolva a jogokat elkészíti a
magyar fordítását. Szerencsés
eseben a fordító járatos az
adott program használatá-
ban, így szakmailag is elis-
mert könyv kerül a polcra –
ilyen a Kiskapu által kiadott
Photoshop Biblia. Rossz eset-
ben szakkifejezések félrefor-
dítása, nem a hazai gyakor-
latban elterjedt kulcsszó
használata jellemzi a kiad-
ványt. Elismerve a fordítás
nehézségeit és a megvett ki-
adói jogokhoz kapcsolódó
kötöttségeket, a könyv példái
árulkodóak lehetnek. Ahol a
John, Andrew és Smith nevû
állományokra hivatkozik a
könyv, a szakfordító bátran
magyarít – így került 1992-
ben egy egész egyetemi tan-
kör névsora egy nívós háló-
zati ismeretekrôl számot adó
könyvbe. Amikor egy Macin-
tosh-felhasználóknak szánt
szövegrészlet „könyvtár”-ról
szól „mappa” helyett – jelen-
tésük megegyezik –, akkor
biztos, hogy a fordító nem
szakember.

A másik – ritkább – út a ma-
gyar szerzô által írt könyv. Ez
az út rögösebb is, mert két do-
loghoz kell érteni: az adott
szoftverhez és a könyvíráshoz.
Egy átlagos szakkönyv lelkiis-
meretes megírása 3–6 hónapot
is igénybevesz. Aki olyan szin-
ten ért a programhoz, hogy
képes könyvet írni, az szakta-
nácsadással a szerzôi díj több-
szörösét meg tudja keresni.
Ennek ellenére akad vállal-
kozó, az Adobe szoftverekrôl
Jakab Zsolt publikál rendsze-
resen, de Burkus Sándor is az
ismertebb szerzôk közé tarto-
zik. A hazai szerzôk között

akad olyan is, aki két-három
külföldi szakkönyvbôl ír ne-
gyediknek egy magyart.

Mit tegyen a kezdô szak-
könyvvásárló? Melyik könyvet
érdemes megvenni? Biztos,
hogy a drágább jobb is? Gya-
korló rendszergazdaként, ami-
kor új szoftverhez kell könyvet
választanom, be szoktam köl-
tözni pár órára a könyves-
boltba, és megpörgetem a
könyveket – miután minél
többet megtudtam róluk az In-
terneten. Számomra jó jel, ha
a könyvhöz CD melléklet tar-
tozik, amire nem (csak) a prog-
ram demo változata került föl,
hanem a könyv példái, gyakor-
latai. Ha a függelékben azt ír-
ják, hogy a könyv példái a we-
ben is megtalálhatók, akkor
azok „böngészése” alapján –
ez ingyenes – megbízható
döntést lehet hozni. A hazai
szerzôk esetében a legtöbben
saját honlapot is üzemeltet-
nek, ezek felkeresése szintén
segít a döntéshozásban.

A nyomtatott szakkönyvek
jövôje szempontjából megha-
tározó az Internet szerepe.
Napjainkban a legtöbb szoft-
vergyártó már nem ad nyom-
tatott kézikönyvet. A leírás
PDF formátumban a program
CD-jén található. A PDF állo-
mány megnyitásához az in-
gyen beszerezhetô Adobe
Acrobat szülséges, ez szintén
a CD-n található. Az újabb és
újabb programverziók megje-
lenése folyamatosan elavulttá
teszi a frissen megjelenô szak-
könyvet. A megoldás az Inter-
net lehet, a könyv pedig elekt-
ronikus formátumban – pél-
dául PDF – elérhetô. A kiadó
megtakarítja a jelentôs nyom-
daköltséget, tehát olcsóbb a
könyv és hamarabb kerül a ve-
vôkhöz. Az elektronikus for-
mában bármilyen szóra rá le-
het keresni, a szöveg tartal-
mazhat hivatkozásokat az In-
ternetre, ahol példák, naponta
frissített információk találha-
tók az adott programról.

Igaz, az Internet nem tudja
azt az érzést pótolni, amikor a
megtalált szakkönyvvel kezé-
ben az ember hanyattdôl a ka-
rosszékben.

Ferenczy Gábor

S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A I  K Ö N Y V K I A D Á S
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Illés Mária,
a Líra és Lant
Mûszaki
Könyváruház
igazgatónôje 

■ – A számítástechnikai
szakirodalom állományunk
60–70%-át teszi ki.

Az utóbbi idôben – a kez-
deti fellendülés után – a for-
galomban némi visszaesés ta-
pasztalható. Ennek többrétû

okai lehetnek. Részben ilyen
jellegû könyveket ma már
más, nemcsak kizárólag
könyvkereskedelemre szako-
sodott boltok, nagy bevásárló
központok is árusítanak.

Természetesen, akik ko-
moly, átfogó szakkönyvvá-
lasztékot igényelnek, to-
vábbra is minket keresnek fel.

Az okok közé sorolnám,
hogy mostanában maga a
szakma sem áll elô olyan
átütô újdonságokkal, mint
korábban.

– Feltehetôen sokan az inter-
netrôl tájékozódnak.

– Jóllehet vannak inter-
netrôl letölthetô könyvek,
de ennek hatása a mi forgal-
munkban még nem érzékel-
hetô. Itt nálunk is van 12 in-
ternet-hozzáférhetôség. Ér-
dekes módon a legnagyobb
kihasználtsága nyáron, az
idegenforgalmi szezonban
mutatkozik, amikor az ide
látogató külföldiek térnek
be, hogy üzeneteket küldje-
nek haza, telefonáljanak.

– Kik alkotják a törzsvásárló
gárdát?

– Ahogy az élet minden te-
rületén tért hódít a számítás-
technika, úgy a korhatár is
mondhatni az általános isko-
lástól a legöregebb nyugdíja-
sig terjed. Természetesen a
nagy többséget az egyetemi

hallgatók és a szakterületen
dolgozó vevôk alkotják.

Vásárlásaikat szakképzett
elôadóink segítik, akik sze-
mélyre szóló ajánlatokkal is
szolgálnak.

A mind teljesebb informá-
ciót segítik elô azok a bolt
elôterében elhelyezett tárlók,
melyeken felhívjuk a figyel-
met a szakmai újdonságokra.
Itt szeretnék utalni egy sajá-
tos problémára, melyet olva-
sóink tettek szóvá. Meglátá-
suk szerint a legújabb szak-
mai irodalom késve érkezik a
magyar kiadókhoz. Mindez
megnehezíti számukra, hogy
lépést tartsanak a tudomány
legújabb kihívásaival.

– A jövô tervei?
– Híven eddigi üzletpoliti-

kánkhoz, a szakirodalom tel-
jes választékát kínáljuk. A vá-
laszték bôvítése érdekében,
igyekszünk minden olyan ki-
adóval felvenni a kapcsola-
tot, akik ilyen tárgyú köny-
veket adnak ki. A készletünk
immár interneten, a Líra és
Lant honlapján fellelhetô.
Szeretnénk megtartani a bolt
vonzerejét, amely átfogó, az
új és a régi, nehezebben hoz-
záférhetô mûvek széles kíná-
latát nyújtja a vásárlóknak.

Tausz A.

Papp Miklós,
a FOKUSZONLINE
internetes
könyváruház
vezérigazgatója

■ – Két éve kezdtük meg
mûködésünket. Tulajdonosa-
ink a Líra és Lant Rt., vala-
mint az Origót is mûködtetô
Axelero Rt. A Fókusz Könyv-
áruház teljes készletébôl dol-
gozunk, amely a széles spekt-
rumú, mindig frissülô kínála-
tot biztosítja.

A rendelések aránya ezer lá-
togatásra leosztva konstans.
Szolgáltatásaink kiterjednek a
hazai felhasználók körére, a
külföldre szállított könyvek
aránya az összforgalom
5–10%-át teszi ki. A felhasz-
nálók zömmel a 18–40 éves

korosztályt képviselik. A leg-
nagyobb érdeklôdés a si-
kerkönyvek iránt nyilvánul
meg, de ugyanez elmondható
a szak- és ismeretterjesztô iro-
dalomról is.

– Milyen tapasztalatokat szûrtek
le az eddigi mûködés során?

– A legfontosabb a gyors re-
agálás a könyvpiac minden
mozgására. Célunk, hogy az
újdonságok és az elôrendel-
hetô mûvek minél elôbb
megjelenjenek az oldalon.

– Milyen fejlesztéseket terveznek?
– Immár hangzóanyaggal

DVD/VHS-, CD-ROM-kí-
nálattal állunk a felhaszná-
lók rendelkezésére, CD-k, a
Rózsavölgyi teljes kottaanya-
ga is elérhetô nálunk.

Tavasz óta mûködik már új
részlegünk, ahol a megren-
delt könyv mellé alkalmi
ajándékcsomagot is aján-
lunk. Egy kiszállítással virá-
got, késôbb esetleg márkás
italt is mellékelünk.

Ez külföldön mûködô gya-
korlat a könyvkereskedô ol-
dalak között, hazai reláció-
ban a mi kezdeményezésünk.

A fejlesztési tervek sorában
említeném azt a törekvésün-
ket, hogy a jövôben megte-
remtsük a vizuális belelapo-
zás lehetôségét, ahol az alap-
információk mellett bárki
részletesen betekinthet a
könyvbe, belelapozhat a
hangzóanyagba. Az elektro-
mos könyvekkel is szeret-
nénk foglalkozni.

Célunk, hogy a szolgáltatá-
sok színvonalának biztosí-
tása, javítása mellett érjünk

el forgalomnövekedést. Vá-
sárlóink megnyerése érdeké-
ben jelentôs kedvezménye-
ket, akciókat kínálunk. Az
5%-os általános kedvezmény
mellett törekszünk a szállí-
tási tarifáknál is elônyösebb
díjtételek kialakítására. Akci-

óink 20%-tól 70%-ig terjed-
hetnek. Már most gondo-
lunk a karácsonyi könyvvá-
sárra, amikor a vásárlók szá-
mára – külön szolgáltatás-
ként – díszcsomagolást, in-
gyenes szállítást is kínálunk.

Az Origo különbözô soro-
zatait, a most induló „Min-
dentudás Egyetemét”, vala-
mint az újságok különbözô
rovatait, rádiómûsorokat a
témában felhasználható
könyvekkel, könyvajánlatok-
kal látunk el.

– Nem lát sajátos kettôsséget a
Gutenberg-galaxis és a számító-
gépes könyvkereskedelem alkal-
mazása között?

– Nyilván ez a kereske-
delmi forma nem fogja kivál-
tani a hagyományos köny-
vesboltot, nem helyettesít-
heti a bolti válogatás külö-
nös élményét. De minden-
képpen olyan fontos szolgál-
tatást jelent, amely a mai kor
emberét korszerûen, gyorsan
informálja az irodalom, a
szakkönyvek világáról.

(tausz)

S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A I  K Ö N Y V K I A D Á S

„Nyilván ez a kereskedelmi forma
nem fogja kiváltani a hagyományos
könyvesboltot, nem helyettesítheti
a bolti válogatás különös élmé-
nyét. De mindenképpen olyan fon-
tos szolgáltatást jelent, amely a mai
kor emberét korszerûen, gyorsan
informálja az irodalom, a szak-
könyvek világáról.”
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– Megrázó könyvét, a Végszava-
zás a halállalt olvasva óhatatlanul
adódik a kérdés: mûvészek öngyil-
kosságának felidézésével célja-e,
hogy ezen suicidumokkal elszámol-
jon, elszámoltasson, vagy csak do-
kumentálni kívánja a tragédiákat?

– Bár Bajor Gizi (férjétôl „ka-
pott”, de akár önkéntesnek is te-
kinthetô), Benedek Tibor, Dom-
ján Edit, Gellért Endre, Halász
Géza, Jobba Gabi, Latinovits
Zoltán, Rajczi Lajos, Rozsos Ist-
ván, Soós Imre, Somlay Artúr,
Somogyi Erzsi, Zala Márk és
mások önkéntes halála mindig is
foglalkoztatott (talán mert a
színháztörténet s a dramaturgia
is szakmám, „lelki” hivatásom),
mégsem gondoltam arra, hogy e
tragikus történeteket „megír-
jam”. A Minerva Kiadó veze-
tôje, Dési Péter kért föl erre. Az
ötletet elôször meghökkentônek
találtam. Tartva attól, hogy a pi-
acgazdaságban jól eladható,
amolyan kurrens cikket várnak
tôlem, morbiditást és szenzáci-
ót. Ám amikor megbarátkoztam
a feladattal, és kiderült: oknyo-
mozásból, dokumentálásból,
emlékezésekbôl és vallomástéte-
lekbôl állhat egybe könyvem,
már próbáltam mennél beha-
tóbban és hitelesebben föltárni e
sorsokat. Ha úgy tetszik: magán-
emberként is érdekelt mindaz,
ami megesett. Hiszen voltak,
akiket személyesen is ismertem
(színpadról), másokat esetleg
szerepeik révén. És távozásuk
annak idején megrendített. De
például Bajor Gizit – akivel csu-
pán a színháztörténet lapjain ta-
lálkozhattam, s persze a rádió-
ban megôrzött hangja, néhány

filmfelvétele révén – szintén az
„emlékezetemben” ôriztem, ha-
lálát ugyancsak személyes tanú-
ként, hideg borzongással éltem
meg. Hiszen a híres mûvészek-
kel egyébként is úgy van az em-
ber: ha szembetalálkozunk ve-
lük, szinte várjuk, hogy megszó-
líthassuk ôket (vagy hogy ôk is
ismerôsként tekintsenek ránk),
annyira velünk élnek. Haláluk
ezért is érint bennünket szemé-
lyes veszteségként.

– Kötete, értelemszerûen, nem
csupán nagy mûvészek és kevésbé
ismertek drámájának leírása, ok-
nyomozás, hanem bizonyos érte-
lemben korrajz is. Miért írt éppen
azokról, akiket könyvébe foglalt, s
mennyiben kívánta, tudta ôket
környezetükben elhelyezni?

– Csak a legnagyobbakról ír-
tam volna, de aztán a kiadóval
egyetértésben úgy döntöttünk:
vállaljam a merítést tágasabb
körbôl. S amint mind mé-
lyebbre beástam magam ezek-
nek az embereknek a színházi
és mindennapi életébe, ha a
tragédiák végsô megfejtéséig
nem juthattam is el, azt doku-
mentálhattam: miféle korban
és közegben éltek-haltak. A
szorongató légkör, a tehetséget
fojtogató kisszerûség, a magán-
élet megannyi kudarca, csôdje
bizonyára belejátszott abba,
hogy a talán genetikusan is
adott tulajdonságok, a szuper-
érzékeny lelkialkat „hatásai”
mintegy megsokszorozzák egy-
mást, s az önkéntes halál foly-
tonos gondolatától, nemegy-
szer a kísérletektôl a tényleges
(szakszóval: befejezett) öngyil-
kosságig vezessenek.

– Mondogatják: a nemzeti pesszi-
mizmus, az önsorsrontási hajlam –
nem kis részt történelmi-társadalmi
tragédiákkal is motíválva – nálunk
rávetül az egyéni tragédiákra.
Könyve nem elégszik meg ilyen ma-
gyarázatokkal, s egyáltalán: mintha
nem találna racionális okokat...

– Pszichiáterek is elmondják
gondolataikat könyvemben. Az
általánosítás síkján éppúgy, mint
konkrét esetekben. Említik a sta-
tisztikákat, amelyek kimutatják:
lélekszámhoz viszonyítva ná-
lunk az öngyilkosságok száma
vagy száz esztendôn át a nemzet-
közi „élmezônyben” volt. Folyt
az elemzés, találgatás, szóba ke-
rült az országot sújtó sok tragé-
dia, a nyomorúság, betegség stb.
De hát – akár a térségünkben is
– más országok népét is sújtották
hasonló csapások. És ami a sta-
tisztikákat illeti: Churchill meg-
mondta, hogy leginkább azok-
ban a statisztikákban hisz, ame-
lyeket ô maga hamisított. Ko-
moly pszichiáterek ôszintén elis-
merik: bizonyos nyilvánvaló ál-
talánosításokon túl nincs igazi
magyarázat arra, hogy nálunk
miért halnak meg háromszor-
négyszer többen így, mint
mondjuk a mediterrán országok-
ban. Ez már egzakt módon meg-
magyarázhatatlan, megfejthetet-
len. Egy jelentôs amerikai vizsgá-
latból egyébként az a furcsa do-
log derült ki: a mûvészeké –
noha sokan így gondolják – nem
a legveszélyeztetettebb társa-
dalmi csoport. De például a
fegyveres testületek tagjai, vagy –
ami talán meglepô – a bányá-
szok sokkal veszélyeztetetteb-
bek. Kötetemben azért egy kö-
zös okot megemlítek; ez pedig
bizonyos lelki rugalmatlanság.
Az adaptációs készség hiánya,
vagy annak elvesztése kétségtele-
nül motíválta e mûvészemberek
végzetes cselekedetét. Ezt óvato-
san olyan lelki predesztináció-
nak nevezem, amelynek követ-
kezménye lehet a tragédia. Idé-
zem azért Kosztolányi Dezsôt,
aki elmondja a választott halálról
a maga különvéleményét. Esze-
rint: „Csak azt az embert érte-
ném meg, aki elkészül erre a tett-
re. Ez szabadságot jelent. Ha a
zsebében állandóan egy forgó-
pisztolyt vagy egy gramm morfi-
umot tart, akkor megszerezte
magának azt a jó érzést, hogy

bármely pillanatban elhagyhatja
tömlöcét, melybe be van zárva, a
kivezetô út az övé, a börtönkulcs
nála van.” Tehát ô ezt is a szabad
akarat, az akarat szabadsága
szemszögébôl ítéli meg. Vallásos
embereknek errôl nyilván más a
véleményük.

– Óhatatlanul adódik a kérdés:
végül is mennyire elháríthatatlan
az ilyen halál? Hibás-e az öngyil-
kos környezete, van-e valamiféle
tagadhatatlan közfelelôsség?

– Egyszerû volna erre azt fe-
lelni, hogy van. Hiszen az embe-
rek bizonyos része ráutaló maga-
tartással vagy nyíltan kimondja:
elege van az egészbôl, nincs
kedve élni. Ilyenkor – mondhat-
nánk – cselekedni kellene, segí-
teni, „közbelépni”. Ám az a kér-
dés, hogy miképpen. Lefogva, le-
kötözve az illetôt? Ôrt állítva
mellé? Vagy épp fordítva: folyto-
nos dédelgetéssel? Domján Edit
már fiatalon hangoztatta: csak
negyvenéves koráig akar élni.
Mégis mindenki megdöbbent,
amikor „tartotta szavát”. Ki és
miképpen tudta volna ezt meg-
akadályozni? Rozsos István épp
volt feleségéhez készül visszatér-
ni. Kórházi „eltávon van”, a hét-
végét együtt töltik. Ám ô egyszer
csak ki akar ugrani az utcai abla-
kon. Lefogják, megnyugtatják,
látszólag minden rendben. Ám
tíz perc múlva ismét fölpattan, és
a belsô udvarra veti magát. Va-
jon mit lehetett volna tenni? És
Latinovits Zoltánnal mi történik,
ha minden óhaja teljesül, elindít-
hatja szeretetszínházát stb.? Ta-
lán oda transzponálta volna át
kudarcait, kétségbeesését, s a
maga választotta végzetes úton
nem lehetett volna visszatartani.
És arra sem kaphatunk soha vá-
laszt: valóban meg akart-e halni,
vagy csak úgy gondolta: a vona-
tot meg tudja állítani. El kell fo-
gadnunk: van, amire nincs ma-
gyarázat. De ha van is, az önkén-
tes halál kapuja mindig nyitva
áll. Ezért nem tudtam errôl steril,
mûfajtiszta könyvet írni. Nincse-
nek szabályos történetek. Nagy-
szerû mûvészeket hálójába fo-
gott az élet, s aztán hálójába hú-
zott a halál.

(Kocsis L. Mihály: Végszavazás a
halállal – Színészsirató öt felvonás-
ban, két közjátékkal, prológgal és
epilóggal. – Minerva Kiadó, 2002)

Kocsis L. Mihállyal
beszélget
Nádor Tamás
Nemzethalál-szorongás, „örök vesztesek vagyunk”-tudat, szuicid
közalkat, búbánat, mélabú – tragédiáinkra nem keres efféle irra-
cionális, de nem is talál racionális magyarázatot. Faggatja csak
és leírja azt a világot, amelyben az önként meghívott halál oly
rémisztôen és mégis természetesen otthonos. A végsô kiúttalan-
ságban is szabad választásként, szabadulásként, noha elkerülhe-
tetlenül, elháríthatatlanul. S minderrôl hogyan szólhatna más-
ként: megrendült tárgyszerûséggel, a memento mori szövevényé-
ben is humánusan eligazodva.

E M B E R  É S  G O N D O L A T
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béke szigete, elíziumi
ligetek… – ilyeneket
mondtak a nézôk üd-

vözült mosollyal. Mi ez?
Színház. Heltai: A néma le-
vente. Innen kiszûrôdött
minden mocsok, itt Thália
uralkodott, a játék és a játé-
kosság, a szellem és a szelle-
messég, királyi ármány, ele-
gáns pikantéria, és szerelem
és szerelem és szerelem… és
olyan fanyar happy end, ami
nem cáfol rá a valóságra. Be-
rényi Gábor rendezése a Pesti
Magyar Színházban. 

Berényi azt tudja, amit a
magyar rendezôk közül keve-
sen: olyan rejtett ötleteket
talál az irodalmi szövegben,
amire lehet, hogy a szerzô
nem is gondolt, de ami imp-
licite része az írói koncepci-
ónak. Heltai Jenô, ha ott lett
volna a bemutatón, azt
mondta volna: „Mindig tud-
tam, hogy zseniális vagyok,
na de ennyire…?” 

Pedig az ötlet: apróság;
Beppó, a Néma levente szol-
gája és Mátyás király soha
sincsenek együtt a színen
(mint a Lear királyban a bo-
lond és Cordélia sem), és va-
jon nem fér-e bele az álruhás
Mátyás, az igazságos Mátyás
legendájába, hogy a király
kedvenc hadnagyával és ba-
rátjával együtt csavarogjon
álruhában Itália napfényes
tájain, és amikor barátja be-
leszeret a szép, de elutasító
Ziliába, szolgát játszva segít-
sen a barátjának szíve höl-

gyét meghódítani? És vajon
nem hihetô-e, hogy amikor a
lovag konokul állja a szavát,
és a hároméves némaságot,
melyet Zilia csókjáért cse-
rébe fogadott, nem hajlandó
megtörni, akkor maga Má-

tyás tér vissza a szolga képé-
ben a nemes olasz úrhölgy-
höz rávenni, jönne el Pannó-
niába, és oldja föl Agárdi lo-
vagot, a király barátját és
hadnagyát a fogadalom alól? 

Az ötlet fényesen bevált: a
darab egyik legbájosabb jele-
nete, amikor Zilia fölismeri a
magyarok királyában Bep-
pót, a szolgát, és nem akar
hinni a szemének. Mátyás
nem vall színt, de nem is
tesz úgy, mintha Zilia téved-
ne. Beatrix, a királynô (Rutt-
kay Laura remek alakítása)
persze nem sejt semmit. A
királyi pár tüneményes:
csupa játék és huzakodás,
csipkelôdés és kibékülés, és
szinte kamaszos szerelem. És
már azt is értem, hogy ez az
olasz szolga mitôl ilyen ma-
gabiztos, ilyen jó svádájú,
ilyen imponáló a mókában,
a cselvetésben. Bede Fazekas

Szabolcs szerepe: király a
trónon és király álruhában
persze óriási ziccer, aminek a
színész minden árnyalatát ki-
használja anélkül, hogy a ri-
pacskodás csábítása megkí-
sértené. 

A legnehezebb föladat Gre-
gor Bernadettnek jutott; ne-
héz egy szép nônek, aki szép-
sége tudatában van és még él-
vezi is, hitelesen hidegnek,
érzéketlennek és gôgösnek
lenni, úgy, hogy mégis szere-
tetre méltó maradjon. Mert
hiszen lehet ôt szeretni, körü-
lötte a három asszony, a há-
rom grácia vagy három bo-
szorka bûbájos csapata szereti
is; és a maguk vérbô asszonyi-
ságával mindent megtesznek,
hogy szeretett, de frigid úrnô-
jüket a legszebb reneszánsz
bûnökbe belevigyék. Tóth
Éva, Bede Fazekas Annamá-
ria és Soltész Erzsébet hár-
masa feledhetetlen. 

Az özvegy sajnos ügyetlen
férjet temetett el, akitôl nem
tanulta meg, mi a szerelem,
így asszony létére nem is
tudja. Agárdi Péter az ered-
ményt látva nem ügyetlen,

Zilia mégsem bírja a gyönyör
mámorában sem kimondani
a varázsszót, hogy „szeret-
lek.” Ezért az életével fizet,
mert a lovagot nem tudta
szóra bírni. 

A levente a hóhér maszkjá-
ban vallatja a szépasszonyt (itt
Mihályi Gyôzô színészileg is
remekel), és Zilia csak a bakó-
nak bírja bevallani, hogy sze-
reti Agárdit, és mivel az nem
képes viszontszeretni (hisz
néma maradt), inkább meghal
érte. A boldog végkifejletet
Berényi igencsak fanyarra
vette: Zilia megérzi, hogy itt
csúf játékot ûztek vele, bo-
londdá tették, megalázták,
hogy megleckéztessék, hát
nem omlik boldogan szerelme
kebelére, jószerivel úgy kell a
királynak odalökdösnie… 

És ennek örül a nézô, mert
a happy end csak annyira
happy, mint maga az élet.

K e r t é s z  Á k o s

A béke szigete

A

■ Általában nem számít mé-
diahírnek, ha valahol meg-
nyílik egy könyvesbolt.
Évente tucatjával nyitják és
zárják be a könyvesboltokat a
fôvárosban. Miért esemény
mégis, hogy – Göncz Árpád
vendégszereplésével – szep-
tember végén immár a Ba-
lassi Kiadó mintaboltjaként
újra megnyílt a Magiszter
könyvesbolt a Városház utcá-
ban? Bevallom, elfogult va-
gyok: az Akadémiai Kiadó
egykori boltja – részben sze-

mélyes kapcsolataim, rész-
ben a könyvek színvonala
miatt – egyetemista idôsza-
kom leggyakrabban látoga-
tott boltja volt. Sokunkat
bántott, hogy bezárták, aztán
évekig üresen állt. A felújítás
után a boltot végigjárva sok
minden ismerôs: a polcok és
könyvek elhelyezése a régi
idôkre emlékeztet, ez némi
nosztalgiával töltheti el az
ide látogató egykori törzs-
vendégeket. És ez jó dolog. A
bolt egy zenekuckóval bô-

vült, ahol elsôsorban jazzt és
etnomuzsikát árulnak. Persze
nem a személyes érintettség
miatt esemény a bolt meg-
nyitása. Mint Kôszeghy Péter,
a Balassi Kiadó igazgatója
megnyitó szavaiban el-
mondta, a Magiszter tudato-
san mást árul, mint a többi
könyvesbolt. Kiadványaik ki-
lencven százaléka irodalom-
történet, 18. század elôtti
mûvelôdéstörténet, néprajz,
egyszóval olyan könyveket
terjesztenek, melyeknek va-
laha az Akadémiai Kiadó volt
a gazdája. A bolt profilja
ugyanaz maradt, csak a kiadó
változott. A Balassi Kiadó a
humán tudományok megje-
lentetésének tudatos felválla-

lásával sohasem szolgált ki
tömegigényeket. Szûk pél-
dányszámban, keveseknek
szól, amit kiadnak. Mégsem
tartják magukat sem utolsó
„keresztes lovagnak”, sem a
könyves társadalom hôsének.
A többiekhez hasonlóan ôk is
profitorientáltak, legfeljebb
másképp költik el a hasznot,
mondjuk újabb kötetekbe
visszaforgatják. Az új Magisz-
ter az akadémiai könyvesbolt
arculatának felidézésével a ré-
gihez hasonló közönségre
számíthat. Igaza van Göncz
Árpádnak: már csak néhány
kényelmes fotel hiányzik az
olvasni vágyóknak.

Sz. Zs.

Újra megnyílt
a Magiszter könyvesbolt
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– 1993-ban hozta létre a parlament
a Nemzeti Kulturális Alapot. El-
nöke (július 1. óta) dr. Harsányi
László, aki ’92 táján részt vett az
alapprogram kitalálásában mint
az akkori kulturális bizottság szak-
értôje, majd pedig ’96 –’99 között a
bizottság (ahogy emlegetik: a fôbi-
zottság) tagja volt. Kérem, tekint-
sük át ennek a kis híján 10 évnek a
történetét, elsôsorban a tanulságait!

– A legfontosabb, hogy az
Alap bebizonyította, minden
hiba, probléma ellenére mûkö-
dôképes, egy, a minisztériumtól
és az állami bürokráciától –
ahogy mondani szokták – kar-
nyújtásnyi távolságra lévô, speci-
ális mecenatúra-szervezet. Ez a
mûködôképesség a legerôsebb
érv amellett, hogy lehet döntése-
ket hozni úgy, hogy szakembe-
rek, szakmák képviselôi vesznek
benne részt. Természetesen a
döntési folyamatban sok kérdés
vetôdött föl ez alatt az idô alatt.
Az összeférhetetlenségi problé-
mák, ízlésbeli különbségek,
egyeztetések, lobbizás, személyi
ügyek ismertek az olvasók elôtt –
ezek kikerülhetetlenek. Viszont
elôny, hogy innen elvonhatatla-
nok a pénzek – olyan a jogi kör-
nyezet. Ez egy biztos és növekvô
„kapacitású” forrás. A magyar
kultúra biztosan számíthat arra,
hogy ez a pénz járulékbefizetés-
bôl összejön évrôl évre. Ami
nem sikerült – és ez talán ért-
hetô –, hogy nincs kiforrott szer-
kezete a Nemzeti Kulturális
Alapprogramnak, például a la-
pokkal kapcsolatos konstrukciós
elképzelések is többször változ-
tak. Véleményem szerint emö-
gött az van, hogy a kultúrpoli-
tika, a politika általában nem na-
gyon tud mit csinálni a magyar
lapszerkezettel, ami nem ehhez
az országhoz méretezett. Az ol-
vasóréteg nem akkora, hogy el-
tarthassa, az államnak bizonyta-
lan elképzelései vannak róla. A
lapoknak napról napra kell meg-
élni, de higgyék el az olvasók, ez
a helyzet a finanszírozók szá-

mára is nagyon rossz, mert nem
tudunk, mondjuk egy két-három
éves stratégiát kialakítani. Ha
erôsek lennének a régiók meg a
települések, akkor a laptámoga-
tás egy részének ott kellene meg-
teremnie. Számos lapnak a terri-
tóriuma az a város vagy község,
ahol megszületik, de mivel ott
nincs se kellô számú elôfizetô, se
megfelelô támogatás, egyszerûen
ide csúsznak föl az Alaphoz a ké-
relmek. Így csak rossz döntések
születhetnek, csak kis pénzeket
lehet adni sok kis lapnak. Bizo-
nyos kulturális területeknek a tá-
mogatása nem egy-két éves, ha-
nem tartós feladat, bizonyos
programok átfutása nem néhány
hónap, hanem tizenöt vagy
húsz. Szerintem itt az ideje egy
stabilizáló támogatási rendszer
kialakításának, az Alap már
nagyra nôtt, tud már kicsit válo-
gatni, annak minden következ-
ményével. S végül, azt gondo-
lom, az Alap e tíz év alatt nem
tudta magát közismertté tenni.
A közmûvelôdési intézmények,
a mûvészek, a kultúrában élôk
úgy használják mint egy pénztár-
cát (ezért van!), de a társadalmi
elfogadottsága és ismertsége sok-
kal kisebb, mint amilyennek len-
nie kell. Ez nem hiúsági kérdés.
Egy komoly presztízsû intéz-
ménynek sokkal jobbak a lehetô-
ségei a pénzszerzésben, a támo-
gatók számának növelésében.

– Két számadatot szeretnék szem-
besíteni egymással: Önök 6,7 milli-
árd megszavazását várják az or-
szággyûléstôl, ennyi „kell” az Alap-
program céljainak megvalósításá-
hoz. A másik információ szerint
ma évente egy magyar háztartás-
ban fejenként 7000 Ft-ot költenek
kultúrára.

– E két szám nagy ellentmon-
dást jelez. A magyar kultúrpoli-
tika, és persze a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram nagy dilem-
mája: akárhány milliárdot osz-
tunk szét pályázati úton, ebbôl
érzékelhetô-e valami – nincs
jobb szó rá – a kultúra fogyasz-

tásában. Ezért hirdettük meg
2003-ra a „Széles sávra váltunk”
programot, megpróbáljuk az ál-
talunk támogatott kultúrát kü-
lönféle eszközökkel elérhetôvé
tenni. Nagyon szeretné a bi-
zottság, ha jövôre az egyik leg-
fontosabb célcsoport a kiírások-
ban is megjeleníthetô módon a
fiatal korosztály lenne. Mi ezt
egyszerûen úgy fogjuk fel, mint
beruházást a jövôbe. Ha nem
fogunk a mai fiataloknak vala-
milyen kulturális élményt nyúj-
tani, ha nem tudjuk ôket a tö-
megkultúrán keresztül eljuttatni
a magas kultúra különbözô ele-
meihez, akkor ki fogja 10–15 év
múlva a kultúrát eltartani?
(Részben persze az állam tartja
el.) Tehát nincs nagyobb szö-
vetségesünk, mint a hazai kö-
zéposztály, vagy polgárság. Na-
gyon szeretném, ha jövôre meg-
találnánk az Alap legnagyobb
100–150 befizetôjét. Ezek a vál-
lalatok, cégek a másik célcso-
port. Azt szeretném nekik bebi-
zonyítani, hogy ami a jövedel-
mükbôl befizetett járulékból
létrejön, az jó dolog. Megpró-
bálom ôket szövetségesként
megnyerni. Nem fognak többet
befizetni, csak barátjai lesznek
az egész ügynek. Ha mindenek-
elôtt a reklámpiacot és a lapokat
megnyerjük szövetségesnek, ak-
kor rajtuk keresztül is tudjuk
terjeszteni az üzeneteket, meg
tudjuk mutatni a kulturális
eredményeket mindazoknak,
akik egyelôre kultúrán kívüliek.

– Most 15 kollégium mûködik,
változik-e ez a szám a második év-
tized küszöbén?

– Álláspontunk szerint nincs
szükség változtatásra. Tessék fi-
gyelembe venni, hogy a válto-
záshoz törvényt kellene módo-
sítani, ugyanakkor tavaly volt
egy változtatás, éppen a szépi-
rodalmi támogatást választották
le a környezet- és természettu-
dományos kultúra világáról.
Azóta még nem dôlt el, hogy ez
jó vagy rossz. Én nem szeret-
ném jobbra-balra rángatni a
szervezetet: na, most megszün-
tetünk két kollégiumot, csiná-
lunk hármat.

– Nagyon fontos esemény, il-
letve folyamat lesz hazánk uniós
csatlakozása. Egy nemzet identi-
tásának megtartásában a kultúra
jelentôsége óriási. Ebben a pro-
cesszusban milyen szerepet játsz-
hat az Alapprogram?

– Háromféle, egymást erôsítô
stratégiai elemet találtunk ki.
Szeretnénk a magyar mûvésze-
ket oly módon is segíteni, hogy
kijussanak az európai piacra. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a
már létezô európai pályázatok
esetében (ilyen a Kultúra 2000)
az Alap vállalja a mûvészek, in-
tézmények önrészének jelentôs
mértékû kifizetését. Mindmáig
azért nem tudnak sokan pá-
lyázni, mert a hiányzó önrészt
nem bírják fölmutatni. Azt gon-
doljuk, hogy ezt nekünk kell
állni, és ez jó befektetés, hiszen
1 forintnyi NKA-támogatással
2-3 forintnyi európai pénzt le-
het elnyerni. A másik konkrét
ügy: azt gondolom, az Alap tel-
jes pályázati rendszerét hamaro-
san át kell tekintenünk abból a
szempontból, hogy mennyire
hasonlít az európai pályázati
rendszerekre. Mindent meg kell
tennünk, hogy egyre jobban ha-
sonlítson. Aki itt pályázik, az
egyben megtanulja, hogyan kell
késôbb uniós pénzeket szerezni.
Ugyanazokat a kategóriákat, fo-
galmakat, osztályozásokat kell
használnunk. Összehangolásról
van szó, aminek akkor van ér-
telme, ha az NKÖM más pályá-
zati rendszerei is részt vesznek e
koordinációban. A harmadik,
amit én elemi fontosságúnak
tartok: van két év, talán kicsivel
több arra, hogy fölkészítsük az
uniós tagságra a magyar társa-
dalmat, melynek fölkészültsége
messze elmarad attól, amivel e
pillanatban rendelkeznie kel-
lene ismeretekben, attitûdben,
tudásszintben. Javasoltam is
már a kulturális tárcának, ajánlja
föl a Kormánynak a magyar kul-
turális intézmények segítségét a
tanulási folyamathoz. Az elôké-
szítés olyan misszió, ami elôl
nem szabad elhátrálni senkinek,
így az NKA-nak sem.

Csokonai Attila

Tanulságok és tervek
két évtized határán 
Beszélgetés dr. Harsányi Lászlóval,
a Nemzeti Kulturális Alapprogram
elnökével
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– Eddig megjelent két könyvének olvasói csak születé-
sének évszámát: (1968), és helyét: (Budapest) tud-
hatják, egyebekben mintha kifejezetten rejtôzködni
akarna. Pedig ahhoz, hogy mindazt, amit mond,
jobban érthessük, szükségünk volna életrajzi fogó-
dzókra – az Ön esetében viszont hiába fordulunk a
kézikönyvekhez (Irodalmi lexikon, Ki kicsoda, stb.)
senki nem tud semmit. Arra kérem tehát, mutassa be
önmagát a Könyvhét olvasótáborának.

– Ha jól emlékszem, egy 1997–98-as kiad-
ványban, A magyar irodalom évkönyvében sze-
repelek. Így lehet, hogy valóban csak ez az egy
kézikönyv foglalkozik velem. Nem vagyok író-
szövetségi tag, valószínûleg ez ennek köszön-
hetô. A fiatal írók József Attila Körének viszont
tagja vagyok. De azt, hogy ki milyen csoportba
szervezôdik, elsôsorban életkora, késôbb a lét-
rejövô életmû határozhatja meg. Mivel 34 éves
vagyok, s a viszonylag terméketlen írók, költôk
közé sorolom magam a megjelentetett két kö-
tet ellenére, vagy talán pontosan emiatt, nem
tartottam szükségesnek eddig, hogy „felsôbb
osztályba” lépjek. Ekkor mindenki egyfajta
marginalitásra gondol, amely – gondolom ez
írásaimban is tükrözôdik – nem alaptalan, de ez
nálam nem a kortársaktól, vagy a globalizáltab-
ban vett írótársadalomtól való elfordulást je-
lenti, hanem egy olyan magatartásformát, egy
olyan érdeklôdési kört, melyben az emberi
szerep, a kapcsolatok jellege a defektusokon is
alapuló, az abnormális, a rettenetes… Nem te-
hetek mást, pusztán csak ez érdekel, s errôl is
írok. Ez elég komolyan meghatározza nemcsak
magát az ún. alkotást, hanem azt is, hogy sze-
mélyemben kivel, milyen emberekkel vagyok
kapcsolatban. Nem elsôsorban írókkal persze. 

– Öt évvel ezelôtt, a Seneca Kiadó jelentette meg
Eszkimó vers, eszkimó próza címû könyvét. Ennek
már a mûfaji megjelölésénél és elbizonytalanodunk,
mert vers és próza teljesen egyéni módon átjár egy-
másba, versei szituációkat, feszültségekkel teli erôte-
reket mutatnak fel, prózái viszont roppant líraiak.
Így sikerült, vagy ez a különös modor tudatos eltö-
kéltség, komponálás eredménye?

– Tegyük fel, hogy hagyományos értelemben
nem vagyok költô, s tegyük fel azt is, hogy ha-
gyományos értelemben nem vagyok prózaíró,
így a prózát sem úgy írom, ahogyan kell. A kö-
tetrôl tudni lehetne persze, ha egyáltalán je-
lölve lenne valahol, de nincs – ez már nálam
így mûködik –, hogy ezek az írások elég nagy
intervallumot foglalnak magukba idô szerint.
1987–1996 között születtek. Mindenesetre a
10 év termése egy még alakuló ember számára
elviselhetetlen – már ami a legelsô írásokat je-
lenti idôrendben –, s kénytelen átszabni azo-
kat jelenkori képére. Ezért hát a líra-próza, és
az ahhoz hasonlító vers homogenitása.

– Meg ne haragudjon a talán értetlenkedônek
tûnô kérdésért, de miért éppen „eszkimó”? Ki ez az
eszkimó és miért éppen eszkimó? 

– Többen föltették már a kérdést. Bella István
a könyv fülszövegében egy föltámadott Godot-
ra hasonlítja. Eszkimó valós személy, így ha va-
lahányszor szerepelt is recenziókban, vagy pusz-
tán csak a könyv címét láttam valahol megje-
lenni, nem tiszta verzállal, rögtön láttam, hogy
szinte sohase írták helyesen. Eszkimó egy nô,
történetesen a legelsô feleségem, aki a való élet-
ben azokon az alig elmondható vagy átélhetô
helyzeteken ment keresztül velem együtt, ame-
lyet megpróbáltam ott leírni. Fiatal könyv. Ma
már nem így írnék, de ennek ellenére szeretem. 

– Könyvében, jó posztmodern hagyomány szerint,
utalások és idézetek szerepelnek mások mûveibôl. Va-
jon jól gondolom-e, hogy azok, akiket említ (mint
Hrabal, vagy Muszorgszkij), vagy akiktôl szövegeket
emel át, mint Elsa Triolet, Giordano Bruno, Marno
János, Parti Nagy Lajos, Thomas Bernhard, Tolnai
Ottó, nem véletlenségbôl kerülnek ilyen helyzetbe, ha-
nem ôk az Ön csillagképei, ha tetszik, mesterei?

– Valóban, ôk voltak többek között, akiktôl
legelôször tanultam. Nehezen felejthetô meste-
rek, még akkor is, ha összehasonlítva ôket, a
legtávolabb állnak egymástól. Akkoriban olyan
mélyen bennem éltek ezek a könyvek, hogy
szinte bármikor idéztem belôlük, akár oldala-
kat is. Mára ez kissé elkopott, de mégis elôfor-
dul, hogy ihletet más írók, költôk könyveinek
olvasása közben szerez az ember.

– Úgy tudom, az íráson kívül zenével, filmmel,
szobrászattal, fényképezéssel is foglalkozik. A mûvé-
szetek közül melyikben tud a leginkább kiteljesedni,
melyikben érzi magát a legotthonosabban?

– Ez azért túl sok. Mondjuk úgy, hogy: zene,
festészet, írás, dizájn. Sorrendben is így érintet-
tek meg. Késôbb pár múzsát elpusztítva ma-
radt az írás, és a grafikai tervezés. 

Kényszerbôl elég nehéz írni, így, ha hozzáju-
tok, azt hiszem, ez nyugtat meg a legjobban,
mivel magában az írás folyamatában hihetetle-
nül magas fordulatszámon pörög az ember, s
ha kissé hosszabb a mû, ami nálam csak any-
nyit jelent, hogy egy ülésben megírhatatlan,
akkor minden egyes újrakezdéskor, folytatás-
kor ugyanazt a fordulatot elérni komoly fizikai
igénybevételt is jelent. 

– Azon túl, hogy számos könyvet tervezett, hol és
mit ismerhetünk meg más mûvészi ágakban folyta-
tott munkásságából?

– Sok kiadónak dolgoztam. Több száz kiad-
vány: könyvek, katalógusok, CD-k stb. Ma már
nem nagyon tartom számon pontosan. Ebbôl
egzisztálok, mivel iszonyatosan keveset írok. Ez
vált fôfoglalkozásommá. Céget reklámozha-
tok? Nem? Akkor csak annyit, hogy rajtam kí-

vül még két grafikus sráccal együtt hoztuk létre
két évvel ezelôtt, s elég jól mûködik. Internetes
szolgáltatás és webgrafika a fô profilja, de emel-
lett kiadványok komplett elôkészítése is. Elôtte
játszottam több zenekarban, az utolsó, amely
2000-ben szûnt meg mûködni, az a Csókolom
zenekar volt. Ujj Zsuzsi volt az énekes és dal-
szövegíró. Nekem úgy tûnt akkor, ô az egyedüli
költônô a hazai könnyûzenei életben. Hat éven
keresztül mûködött a zenekar, amely mûfaja
szerint behatárolhatatlan, talán a sanzon elfer-
dített, keményebb változata volt az, amellyel
kapcsolatba hozható. Egy kazetta, és két CD
maradt fönn az együttes után. 

– Idén jelent meg a Fekete Sas gondozásában a Fe-
kete könyv, amely már elejétôl a végéig színtiszta pró-
za. Különös hangulatú, szuggesztív, a jéghegy-törté-
neteknek csak a víz feletti részét megmutató írásainak
van néhány vissza-visszatérô alakja, mint K. vagy
Jano, úgyhogy az olvasó hajlamos novellaciklust
látni, keresni a kötetben, és felötlik benne a kérdés, va-
jon nem egy majdani, ma még csak tervezett regény
már elkészült etûdjeivel találkozott-e? Egyáltalán,
gondol nagyobb kompozíciók létrehozására?

– Nem próbálkoztam még hosszabb lélegzet-
vételû prózával, vagyis inkább úgy fogalmaz-
nék, hogy bizonyos történések leírásakor maga
a történet az, mely meghatározza nálam a ter-
jedelmet, valamint maga az írás, mely sokszor
nem enged nagyobb távokat befutni. Termé-
szetesen ez alkati kérdés, ugyanúgy, mint aho-
gyan a sportolók körében is nem feltétlenül a
fizikai állóképesség dönti el, hogy kibôl lesz rö-
vid- vagy hosszútávfutó. Nekem ez áll kézre,
ebben érzem jól magam, így tehát ezek a kis-
prózák kereknek, egésznek értelmezendôk. 

– Min dolgozik jelenleg? Mikorra várható és mi-
lyen mûfajú lesz Neményi Zsolt harmadik könyve?

– Rengeteg könyvön dolgozom szimultán, de
ezek közül egyik sem az enyém. Ebben van
szerkesztési, lektorálási munka, tervezés stb. Ha
azzal számolunk, hogy két kötetem megjele-
nése között majdnem öt év telt el, akkor ez az
adat valószínûleg érvényes lesz a harmadikra is.
Ez csak találgatás, de meg nem tudnám mon-
dani, mert egyelôre vázlatokban sem szerepel
terv a következôre vonatkozóan. Most úgy lát-
szik, szünet van. Várom a végét.

Írófaggató
Nádra Valér ia megkérdezte

Neményi Zsoltot



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

■ Mióta egy tízkilós embercsikó
nyargalászik a polcok között, a
könyveim – büszkélkedve
mondhatom – híres rendje oda.
Az alsó négy sor köteteit semmi
módon nem lehet megóvni a
„kiolvasástól”, s ha az erre-arra
keletkezô, felgyûrt kupacokat
gondos kezek megpróbálják
visszadugdosni a helyükre, annál
rosszabb: vándorlásba kezdtek a
kiadványok, semmi sem talál ha-
za. Számomra mostanában a
nagy könyv a jó könyv: amit a
gyerek még nem tud mozdítani.

Persze „a kaktusz bimbait le-
nyíró” rosszcsont nélkül is körül-
vettem volna magam eme nagy
könyvekkel. Tanévkezdéskor kü-
lönösen hasznos lehet az Egyete-
mes és magyar történelmi, mûvelô-
déstörténeti kronológia három kö-
tete (I. Ôskor, ókor, középkor;
II. Újkor; III. Jelenkor). A Nem-
zeti Tankönyvkiadó Vállalat még
2001-ben kirukkolt Horváth Jenô
korábban másutt már publikált
munkájának az 1991 és 2000 kö-
zötti idôszakot is felölelô, bôví-
tett edíciójával. A hatalmas tár-
ház erényei – fôleg a négy hasáb:
Egyetemes történelmi események, po-
litika – Magyar történelem – Filozó-
fia, vallás, mûvészetek – Természet-
tudományok, technika, mindennapi
élet „együttállása” – folytán
szinte nélkülözhetetlen kézi-
könyv, hiába azonban a prakti-
kus hármas tagolás, a szép külsô,
ha az ilyen adatbázisban teljes-
séggel persze soha ki nem küszö-
bölhetô hibákat, hiányosságo-
kat, elírásokat ugyanott fedezem
fel, mint az alapkiadásban… A
kifelejtett nevek, a pontatlansá-
gok fôleg a mutatóban okoznak
sok bosszúságot (az éves osztású
belsô szöveg könnyebben lehe-
tôvé teszi a logikus korrekciót).
A kiegészítés elvei is megkérdô-
jelezhetôk. Amiként az – ismé-
teljük: sok erénnyel bíró – év-
könyv egészének sem teljességgel
tisztázottak a szerkesztési, ki-
emelési szempontjai, úgy a leg-
utóbbi tíz esztendô is elmozog
részben az adatok elôl. Jó frissí-
teni a memóriát: kik voltak a kö-
zelmúlt irodalmi Nobel-díjasai –

de miért tátong „lyukas” év? Bi-
zonyos-e, hogy a kitûnô Gian
Maria Volontè olasz színmûvész
1994-ben bekövetkezett halála, a
zeneszerzô Rózsa Miklós 1995-
ben történt távozása volt az el-
futó idôszak korjelölô vesztesége?
Tanár, diák, vagy bárki más em-
lékezete bátran támaszkodhat e
hármaskönyvre – ha a tények
más fogódzóit sem hagyja figyel-
men kívül.

A Magyar Könyvklub által gon-
dozott Új magyar életrajzi lexikon
I. kötetét tavaly méltathattuk e
lapokon. Az ígért ütemét tartó
nagy vállalkozás máig a II.
(D–Gy) és a III. (H–K) to-
musszal gyarapodott. Markó
László fôszerkesztô ugyan, úgy
tûnik, a különbözô fórumokon
felmerült, s fôleg a szerkesztés
egységességének, következetes-
ségének kérdéseit érintô észrevé-
telek egyikét sem méltányolta,
de ez legföljebb hajszálrepedé-
seket okoz azon a szilárd szel-
lemi építményen, amelyet az el-
hunyt magyar nagyok és kiváló-
ságok eddigi legtágasabb csarno-
kának nevezhetünk. Kevés mû
képes oly mértékben s oly józa-
nul tudatosítani a magyarság bô
ezer évének súlyát és személyek-
ben, elmékben, teljesítmények-
ben mutatkozó gazdagságát,
mint ez a lexikon. Mû-, (szerep-
stb.) és irodalomjegyzékével túl
is lép a biografikus tájékoztatá-
son: maga is – összegzôbôl –
forrássá válik.

Kifogásaink csendeskék. Ha
Hunyady Sándor írót Hunyady
Margit színésznô fiaként is azo-
nosítják, az anyánál miért nem
szerepel ez az adat, a kapcsolat
ténye? Az „akik kimaradtak”
örök vitatémáját megpendítve
(példának okáért): egy hadtörté-
nész, egy gyógyszerész, egy tör-
ténész, egy színész és rendezô,
egy színész és egy zeneszerzô
Horváth Jenô mellett, hetedik-
kén e névvel, az 1994-ben el-
hunyt, szintén színész-rendezô
Horváth Jenônek (közkeletû
színházi nevén: „a gonosz Hor-
váthnak”) is szerepelnie kellene.
(Az érdemes mûvészi cím

amúgy mintha biztosítéka lenne
a már nem élô mûvész bemuta-
tásának. Az igaz, hogy valahol
meg kell húzni – terjedelmi
okokból is – a határt. Fájó szív-
vel belenyugszom tehát, hogy a
fiatalon meghalt literátor, nem-
zedékének máig sugárzó hatású
tagja, Hekerle László kimaradt.)

Teljességgel véletlen, hogy a
kronológia és a lexikon kapcsán
is elôfordult egyazon név. Az Új
magyar tájszótár 4. (N–S) kötetét
azonban a „keresett véletlenek”
tudatosságának mentén forgat-
tam. Hármas mássalhangzó-tor-
lódással kezdôdô tájszavakat ke-
resve (sohasem hallottam, hogy
a skvarelina rántottát jelent), köz-
nyelvi kifejezések periferiálisabb
jelentései után kutatva (a ráma le-
het kútkáva, kocsioldal, olajprés
része, kaszapenge visszahajlított
foka: kaszaormó is), a véletlen-
szerûen fellelt szavakat láncola-
tosan begyûjtve (az ormó 7 jelen-
tés-családban rengeteg aljelentés-
sel bír vidékeinken. Köztük: „pá-
kászkunyhó építésekor a kunyhó
majdani oldalai mentén kupacba
felhányt és ledöngölt föld”. Ajaj,
lehet, hogy a könyveimbôl pá-
kászkunyhó készül?!), és így to-
vább. Ez a kalandozás is rengeteg
szellemi-nyelvi csemegével,
tényleges ismerettel (tehát nem
szó-csodabogárral) ajándékoz
meg. Hát még az állandósult
szókapcsolatok, a frazeológiai
egységek! Innen e cikk címe is:
Pad alatt a pócon – „tréfás felelet-
ként, ha valaki keres valamit”.

B. Lôrinczy Éva fôszerkesztôi,
Hosszú Ferenc szerkesztôi irányí-
tásával – Szinnyei József 19. szá-
zadi vállalkozásának nyomdo-
kain – 1979-ben indult ez a
könyvfolyam (s jó is elôvenni az
1. kötetet, mert tájékoztató, for-
rás- és földrajzinév-jegyzék, tér-
képmelléklet csak abban van: ezt
a nélkülözhetetlen 150 oldalt,
sajnos, az újabb kötetekbe nem
fûzték be). Akkor négy kötetre
tervezték (meglepô módon, hi-
szen az A–D anyag ténylegesen
aligha lehetett a megjelenésre
váró teljes címszókör egyne-
gyede). Az indulás tizenhárom
nyelvész munkatársából mára (a
4. kötetet tíz szerzô írta) egyetlen
szakember maradt. Bízzunk
benne, hogy a számos illetékes és
áldozatos támogató segítségével
az Akadémiai Kiadó mûhelye

most már mihamarabb befejezi e
becses-szép szótárunkat!

A tudományos munkák tanul-
mányozásának szüneteit egy
„állati” meg egy „növényi”
könyv olvasása töltötte ki. A
Patkócsattogás az egyik, a Gyer-
mekkert a másik.

Az elôbbit – Magyar írók novel-
lái a lovakról – a Palatinus adta ki,
folytatva a népszerû tematikus
antológiák sorát. Az csak termé-
szetes, hogy D. Szabó Mária szí-
nes, okos válogatásában a lóver-
senytôl nem idegenkedô Hunya-
dy Sándornak is van (bôséges)
mondanivalója a „lovakrul”.
Krúdy Gyula, Móricz Zsig-
mond, Déry Tibor, Zelk Zoltán,
Mándy Iván üdvös jelenléte sem
meglepô (más-más ló-ok a jó ok
szerepeltetésükre). De Ady
Endre, Kassák Lajos, Oláh Gá-
bor, Sziráky Judith! – ezek a ne-
vek argumentálják, hogy a szer-
kesztô példás anyagismeret bir-
tokában szemelgette össze ezt a
hol szilajul vágtázó, hol elégiku-
san bandukoló szövegegyüttest.
A kötetbe ki-ki „beleolvashatja” a
maga esetleg hiányzó, kedves
idevágó elbeszélését – e sorok
írója egy keveset Tersánszky Jó-
zsi Jenôtôl.

A Gyermekkert a Móra elegáns
könyve: Viktória korabeli gyerek-
versek angol és magyar nyelven.
Nem antológia: valamennyit Ro-
bert Louis Balfour Stevenson, A
kincses sziget gyermekkörökben
oly népszerû írója szerzette. A
rajzok – fôként a könyvdíszek
sûrítô jelszerûsége, kevésbé az il-
lusztrációk olykor meghökken-
tôen „felnôtt” volta – Tóth Istvánt
dicsérik, a fordítás Papp Gábor
Zsigmondot (aki sokoldalúságá-
nak és humorának az Európa
Magyar badar-kötetében limeri-
kekkel adta tanújelét). Romanti-
kus hangütésû tapasztalati, ta-
nító, tréfás, játékos – sokszor a
búcsú-motívumtól átjárt –, len-
dületes-dallamosan felolvasható
versek követik egymást. Magyar
alakjuk néha szárazabb, husza-
dikszázadibb, mint az eredeti.
Befejezésül az egyik Ajánlás rész-
lete kívánkozik ide, a Kisfiamnak
kezdete: „…ha jól tanulsz, akkor
könnyen / El tudod olvasni
nemsokára könyvem, / S felfede-
zed benne saját neved nyomban,
/ Jó angol nyomdászok csinálták
Londonban…”

Pad alatt a póc
S Z E M M A G A S S Á G B A N

fé lcédu lá i
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A  L i b r o t r a d e  K f t .  a j á n l j a
INTERBOOKS
Külkereskedelmi levélminták – 100 angol üzleti levél 1950 Ft
Külkereskedelmi levélminták – 100 német üzleti levél 1950 Ft
Külkereskedelmi levélminták – 100 francia üzleti levél 1950 Ft
Külkereskedelmi levélminták – 100 olasz üzleti levél 1950 Ft

GRIMM KIADÓ
Mollay Erzsébet:Holland–magyar kéziszótár 8500 Ft

LIBROTRADE KFT.
Makláry Tamás: Német feladatlexikon
kezdôknek és haladóknak I–II. 4300 Ft

PENGUIN BOOKS
Victoria Beckham Learning To Fly 2366 Ft
David Colbert: The Magical Worlds
of The Lord of The Rings    2366 Ft

A SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY ÔSZI KÖNYVAJÁNLATA

A magyar irodalom évkönyve, 2001
(szerkesztette Baranyai Judit, Hegyi Katalin)
A/5, színes, fóliázott kartonkötésben, 358 o., 1700 Ft
Az évkönyvben mindent megtalálni, ami az elmúlt év irodalmi
életében fontos volt. Nélkülözhetetlen kézikönyv, amely közreadja az
alkotók névsorát, az irodalmi intézmények adatait, címét is. 
Bárdos László: Önismeret és beavatás. Közelítések Jókai Anna életmûvéhez
(monográfia) F/5, 218 o., kb. 1800 Ft 
A Kossuth-díjas írónô születésnapjára megjelenô kötet áttekinti az élet-
mû fô állomásait. Olyan, nagy sikert aratott mûveket elemez, mint a
Ne féljetek, a Napok, a Jákob lajtorjája és a Szegény Sudár Anna.
Jókai Anna: A mérleg nyelve
(esszék, tanulmányok) B/5, keménytáblás, 312 o., 2800 Ft
A kötetben a finom tollú publicista és a szépíró erényei adódnak
össze, a többek között Hamvas Béláról, Várkonyi Nándorról,
Kodolányi Jánosról, Sütô Andrásról, Szabó Magdáról, Illyés
Gyuláról, Vas Istvánról szóló írásokon túl, a Kossuth-díjas író
rádióban elhangzott jegyzeteibôl olvashatunk válogatást.
Salamon Pál: A menyegzô
(regény) A/5, ragasztott kartonkötés, 224 o., 1800 Ft
A történet egy zsidó fiúnak és egy keresztény lánynak az ismert
történelem legsötétebb napjaiban fellobbanó szerelmérôl szól. 
Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai
(életmûkiadás, 8. kötet – ff. illusztrációkkal) B/5-ös formátum,
672 oldal, függelékkel, névmutatóval, keménytáblás, 4900 Ft 
A legendás mûvelôdéstörténeti mû elsô teljes, cenzúrázatlan,
névmutatóval ellátott kiadása!

Címünk: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Telefon/fax: 351-0593
e-mail: iroalap@interware.hu
honlap: www.szephalom-konyvmuhely.hu
A kiadóban vásárlóinknak 20% árkedvezményt adunk!

A KÖNYVEK MEGVÁSÁROLHATÓK:
Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237.
Telefon:257-77-77
Famulus Könyvesbolt 1137 Budapest Újpesti rakpart 6.
Telefon:349-36-56
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Minden könyv egy helyen!
TANKÖNYVCENTRUM
a Kódex Könyváruházban

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

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

Minden könyvet egy helyrôl!

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

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

„Mindenfélét, de nem mindent”

Elôzetes telefonos egyeztetés alapján 
díjtalan kiszállás, szállítás.

Libri sikerlista
2002. szeptember 20. – október 3.

A Libri üzlethálózatban regisztrált vásárlások számítógépes összesítése alapján

SZÉPIRODALOM

1. Rácz Zsuzsa:
Állítsátok meg

Terézanyut!
Bestline Kiadó

2. Márai Sándor:
Eszter hagyatéka

és három kisregény
Helikon Kiadó

3. Millet, Catherine:
Catherine M.
szexuális élete
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

4. Márai Sándor:
A gyertyák csonkig

égnek
Helikon Kiadó

5. Márai Sándor:
Füves könyv

Helikon Kiadó 

6. Hornby, Nick:
Egy fiúról

Európa Könyvkiadó

7. Kárpáti Andor:
Kurvajó

Dee-sign Kiadó

8. Márai Sándor:
Csutora

Helikon Kiadó

9. Keyes, Marian:
Lucy Sullivan
férjhez megy
Ulpius-Ház
Könyvkiadó

10. Kundera, Milan:
A lét elviselhetetlen

könnyûsége
Európa Könyvkiadó

ISMERETTERJESZTÔ

1. Lugosi Lugo László
– Klösz György:

Budapest 1900–2000
Vince Kiadó

2. Iskolaválasztás elôtt...
2003

Panem

3. Dohár Péter:
Kis angol nyelvtan

Ring 6. Kft.

4. Borszéki Ferenc:
A halálzóna felé
Alexandra Kiadó

5. Grandpierre Attila:
Az élô világegyetem

könyve
Heti Válasz
Könyvkiadó

6. Magyarország
száz csodája

Tóthágas Plusz

7. Kovács Tivadar dr.
– Kovácsné Cohner

Judit dr.:
Mit kell tudni a PC-rôl?

OKJ és ECDL
vizsgákhoz

Computerbooks Kiadó

8. Horváth Ilona:
Szakácskönyv
Vince Kiadó

9. Tótfalusi István:
Operamesék

Móra Ferenc Könyvkiadó

10. Romsics Ignác
(szerk.):

Mítoszok, legendák,
tévhitek a 20. századi
magyar történelemrôl

Osiris Kiadó

GYERMEK, IFJÚSÁGI

1. Fekete István:
Vuk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

2. Milne, A. A.:
Micimackó

Móra Ferenc
Könyvkiadó

3. Scarry, Richard:
Balfogások, nyafogások
Tesz-Vesz Városban
Lilliput Könyvkiadó

4. Rowling, J. K.:
Harry Potter I–IV.

Animus Kiadó

5. Scarry, Richard:
Tesz-Vesz Város

Lilliput Könyvkiadó

6. Shan, Darren:
A vámpírok hegye

Móra Ferenc
Könyvkiadó

7. Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk

Móra Ferenc
Könyvkiadó

8. Trencsényi-
Waldapfel Imre:

Görög regék és mondák
Móra Ferenc
Könyvkiadó

9. Montágh Imre:
Mondd ki szépen
Holnap Kiadó

10. Byng, Georgia:
Molly Moon hihetetlen
kalandjai a hipnózissal

Egmont Kiadó

Szépirodalom:
1. Millet,Catherine:

Catherine M. szexuális élete Ulpius-Ház Könyvkiadó
2. Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! Bestline Kiadó
3. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek Helikon Kiadó
4. Salinger Richárd: Apám beájulna Ulpius-Ház Könyvkiaó
5. Moldova György: Úszóverseny üres medencében Urbis Kiadó
6. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai Helikon Kiadó
7. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka Magvetô Könyvkiadó
8. Herriot, James: Ô is Isten állatkája Ciceró Könyvstúdió
9. Fielding, Helen: Bridget Jones naplója Európa Könyvkiadó

10. King,Stephen: Csontkollekció Európa Könyvkiadó

Ismeretterjesztô:
1. Balogh Béla: A végsô valóság Bioenergetic Kiadó
2. Iskolaválasztás elött... 2003 Panem Kiadó
3. Atkinson – Amith – Bem – Nolen – Hoeksema:

Pszichológia Osiris Kiadó
4. Magyarország képes története

a kezdetektôl napjainkig Magyar Könyvklub
5. Bayer József: A politikatudomány alapjai Napvilág Kiadó
6. Keményné Dr. Pálffy Katalin:

Bevezetés a pszichológiába Nemzeti Tankönyvkiadó
7. Hargitai György: Házi tészták & sütemények Média Nova 
8. Balog – Bóta: Hofi Hungalibri Kiadó
9. Horváth Zoltán:

Kézikönyv az Európai Unióról Magyar Országgyûlés
10. Szabó Attila: Mûvészettörténet vázlatokban AKGA Junior Kiadó

Ifjúsági:
1. Móra Ferenc: Aranykoporsó Móra Könykiadó
2. London, Jack: Fehér agyar Sensus Kiadó
3. London, Jack: Az éneklô kutya Holnap Kiadó
4. Verne, Jules: A dunai hajós Holnap Kiadó
5. Snicket, Lemony: A baljós kezdet Egmont Kiadó
6. Sachar, Louis: David nem hagyja magát Animus Kiadó
7. Romhányi József: Doktor Bubó Móra Könyvkiadó
8. Lúdanyó meséi Holló és Társa Kiadó
9. Shan, Darren: A vámpírok hegye Móra Könyvkiadó

10. Miler, Zdenek: A vakond és az ûrhajó Helikon Kiadó

A Fókusz Könyváruház sikerlistája

2002. szeptember 16–29.

R.M.Sainsbury: PARADOXONOK

Igazat mond-e vagy hazudik, aki ezt állítja: amit most állítok,
nem igaz? Ha igazat mond, akkor hazudik, de ha hazudik, akkor
pontosan úgy áll a dolog, ahogy mondja –; amit mond, ennél-
fogva igaz. Világos, hogy itt valami probléma van, de korántsem
egyértelmû, miként lehet megoldani. 2400 Ft

1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel./fax: 316-3759, www.typotex.hu

A Hatágú Síp Alapítvány 2001-ben
a személyi jövedelemadók 1%-ból 93 624 Ft-ot kapott.

Az összeget az Alapítvány által fenntartott
Gutenberg János Könyvkereskedelmi Szakközépiskola

10 éves fennállásának megünneplésére és kulturális
programok szervezésére fordítottuk.

Köszönjük a támogatást mindazoknak,
akik Alapítványunk javára rendelkeztek az 1%-ról. 

Hatágú Síp Alapítvány
Dercsényi Szilvia, Forgách Emôke
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■ Mindig azt hittük, most
vagyunk a csúcson: minden
divat, filozófia, fegyver min-
dig a „legmodernebb” volt
azoknak, akik divatoztak, fi-
lozofáltak, fegyverkeztek. S
aki nem így hitte, azt leköp-
dösték: „hú, de kishitû!”

És mindig konzervatívak
voltunk: „Azok a régi, szép
idôk, nagy jellemek!” „A gö-
rögök!” Aranykor, Éden!

És mindig szerettünk
(volna) a jövôbe menekülni,
disszidálni a holnapba. 

Közben kiderült: a fô igaz-
ságok – állandók. Állandó
mindaz, ami jellemünk, ter-
mészetünk lényege. Csak kala-
pot cserélünk. Agyunk 10 000
év alatt nem változott annyit,
mint a számítógép tavaly óta.
Neki százezer tízezer év sem
elég, hogy megtanuljon ál-
modni. Mikor lesz boldog a
számítógép? S mikor boldog-
talan? Valaha szorong majd?
Kacag és hülyéskedik? Megkí-
vánja a bájos laptopot? Lesz-
nek hangulatai, sejtései? Csa-
lódik?

*
Olvasom: „Aki sosem látott
folyót, az elsô útjába esô fo-
lyóról azt fogja hinni, hogy
az óceán.” Vagy: „A világ
minden vélekedése megegye-

zik abban, hogy célunk a gyö-
nyör, habár különbözô uta-
kon jutunk el idáig.” És:
„Minden ismert emberi élve-
zetnek már a keresése is kelle-
mes.” Minden filozofálás „ki-
merül abban, hogy megtanul-
junk nem félni a haláltól.” 

Montaigne írja ezt, ezeröt-
száz s valahányban: „min-
den, ami eleven, remeg a fáj-
dalomtól.”

Hónapok óta naponta elol-
vasok legalább egy passzust a
(hála Csordás Gábor fordítá-
sának és a pécsi Jelenkor kia-
dónak) megjelenô elsô teljes
magyar Montaigne eddig
megjelent I. (2001) és II.
(2002) kötetébôl. Montaigne-
lázat fakasztanék az iskolák-
ban, egyetemeken. Országos
morálpolitikai vitahullámot
egyetlen idézetrôl: „… Aki
megteheti, legfôképpen attól
óvakodjon, hogy gyôztes és
jól felfegyverzett ellensége
legyen a bírája.”

*
Montaigne 1592-ben, ötven-
kilenc éves korában halt
meg. Nagyapja bor- és halke-
reskedô, édesapja Bordeaux
polgármestere volt. (Akár-
csak késôbb az író, aki föl-
vette a birtok nevét, s így lett
Michel de Montaigne.)

Vajon milyen régi a reklám,
hirdetés ötlete? Következzék
egy meglepô idézet: „Megbol-
dogult atyám, akinek tiszta
ítélôképessége csak tapasztala-
tára és természetére támasz-
kodhatott, (tapintatos meg-
jegyzés a papa tanulmányai-
ról? – B. P. megj.) egyszer azt
mondta nekem, szerette volna
keresztülvinni, hogy minden
városban legyen egy kijelölt
hely, ahol egy erre a célra al-
kalmazott tisztviselônél ki-ki

bejelentheti és bejegyeztet-
heti, ha szüksége van vala-
mire, például: gyöngyöt aka-
rok eladni, eladó gyöngyöt ke-
resek. Az egyiknek útitárs kell
Párizsba, a másik ilyen és ilyen
szolgát keres, egy harmadik ta-
nítót; megint másnak mun-
kásra van szüksége; kinek erre,
kinek arra, szükséglete szerint.
Nézetem szerint egymás érte-
sítésének ez a módja nem cse-
kély könnyebbséget hozna a
nyilvános érintkezésben…”
Nemcsak a média-kommuni-
kációs hallgatóknak írtam ki a
fenti sorokat.

*
Elfogult vagyok. Az Officina
jelentett meg hajdan egy kis
Montaigne-kötetet: André
Gide elôszavával és válogatá-
sában. Gide-tôl akkor már
olvastam A Vatikán pincéit
és a Pásztoréneket, viszont a
Pénzhamisítókat meg a Kon-
gói utazást sokkal késôbb, a
Visszatérés a Szovjetunió-
bólt máig nem. Nem ismer-
tem 1929-es Montaigne-ta-
nulmányát sem, és máig sem
néztem utána: van-e köze az
elôszónak a régi esszéhez,
mely Réz Ádám fordításában
jelent meg 1970-ben. Tehát
az Officina (Kürti Pál fordí-
totta) Montaigne-ét kaptam
kézhez elôször, talán tizen-
hatodik születésnapomra,
Deák Tamástól. Boldogan
ízlelgettem, tanulgattam –
aztán erônek erejével köl-
csönadtam (egy lánynak?)
örökre. Sok évvel késôbb
újra megkaptam Tamástól. 

Csak lexikonokból, s most
Csordás Gábor szemérmes-
szûkszavú elôszavából tud-
tam meg, hogy magyarul
másfél évszázad késéssel kap-
tam kézhez legfontosabb
szerzômet, hiszen „Pozsony-
ban, Wéber Simon Péter
költségével és betûivel”
1803-ban jelent meg Nagy
Tóth József fordításában
„Montaigne Mihály kü-
lömbb-külömbbféle tárgyak
felôl való gondolatjai és véle-
kedései magyar köntösben”.

1967-tôl könyvkiadós vol-
tam Romániában, s Oláh Ti-
bort, volt kollégámat az
Utunknál, a kitûnô „olaszost
és franciást” biztattam: ké-
szítsen bôvebb magyar Mon-
taigne-válogatást. Alapos-ér-

dekes elôszavával meg is je-
lent a Kriterion Téka soroza-
tában (melynek akkor Benkô
Samu, Deák Tamás és Szabó
Attila volt a szerkesztôje).
Bajcsa András fordításai is he-
lyet kaptak a kötetben (ezek-
bôl indult ki Csordás is a tel-
jes mû mostani újrafordítása-
kor) – de mellettük Kürti Pál
és Réz Ádám magyarításaiból
is válogatott. Jó munkát vég-
zett, hisz nemrég Budapesten
újra kiadták a könyvet. 

*
Egyetemistáimat hosszú éve-
ken át „Montaigne-re (is) ne-
veltem” – igyekeztem fölkel-
teni érdeklôdésüket a szuve-
rén, örökké modern szerzô
iránt. Igaz, a bordeaux-i
szerzô kedvencei is szerepet
játszottak ebben, beszélgeté-
seinken olykor fô szerepet ját-
szott Plutarchos és Aquinói
Tamás, Homérosz és Machia-
velli, az ifjabbik Plinius és Se-
neca, Tacitusról, vagy az
Arisztotelész-tanítvány Theo-
phrasztoszról nem is szólva,
aki – miként Marcus Aurelius
– nem szerepel Montaigne
elsô két kötete idézett iroda-
lom-lajstromában. E forrá-
sokból arra is telt, hogy „napi
politikát” is belopjak óráim-
ra. Például, Montaigne-tôl:
„… nem gyûlölöm az enyém-
mel ellentétes képzelgéseket.
Távol áll tôlem, hogy meg-
inogjak, ha ítéletem nem
egyezik másokéval, és össze-
férhetetlennek tartsam olyan
emberek társaságát, akik más
véleményen vagy párton van-
nak. (…) Éppúgy soha nem
volt a világon két egyforma
vélekedés, mint két egyforma
szôrszál vagy búzaszem.”

Utolsó mondata nála jó
másfél ezer évvel idôsebb.
Cicerótól való.

*
Ha minden magyar középis-
kolában legalább egy napig
taníthatnék, mindenüvé
Csordás Gábor boldogító
Montaigne-fordítását vin-
ném: jó eszû, kíváncsi, gon-
dolkodni szeretô fiataloknak
ennél többet legföljebb a leg-
jobb zene nyújthat. 

Monta igne -osz tá lyoka t
minden iskolába! 

Ô a XXI. század igazi best-
sellere. Ô a legaktuálisabb
öregember. 

Bodor Pál (DIURNUS)

Az aktuális
öregember:
Montaigne,
az örök bestseller
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Kálnay Adél:
Törött tükör
Kortárs Kiadó
276 oldal, 1900 Ft.

■ Aki a szerzô sorrendben ti-
zedik (válogatott és új novel-
lákat tartalmazó) kötetét ol-
vassa, eleinte azt hiheti, a 20.
század elsô évtizedébôl való,
esetleg Kaffka Margit egyik fel
nem fedezett követôjétôl
származó írásokkal találko-
zott. A világ színek, illatok,
elmosódott kontúrok révén
mutatja magát, s mintha min-
dent füst vagy köd tenne
álomszerûvé, bizonytalanná.
Az emlékezésnek ez a külön-
legesen szenzitív módja, a
hallomások, mítoszok félig-
realizált, félig a mese tartomá-
nyából merített lebegése kü-
lönös hangulatot ad a novel-
láknak: nyomasztót is, meg
varázslatosat is. A fotelból
szinte ki sem látszó Dédi, az
Óriások tenyere nevû fennsík,
a temetôk ôszi illata, titokza-
tos árnyékok és sejtelmes fé-
nyek, e kísérteties világ újra
meg újra elénk imbolygó alak-
jai, a nyomorékok, iszákosok,
testi fogyatékosok, szelíd idi-
óták és veszedelmes bolon-
dok, torzszülöttek és család-
pusztítók (és persze áldoza-
taik) végeláthatatlan sorának
arcképcsarnoka szinte észre-
vétlenül alakul át az ismerôs
történetté: a történelem alatt
élôk 1945-tôl máig terjedô (és
számtalan variációja ellenére
a lényegben egyforma) histó-
riájává. Kálnay Adél empátiá-
val és részvéttel rajzolja ôket,

nem minôsít és nem ítélkezik,
csak éppen mintha írásainak
monotóniájával is azt akarná
sugallni, hogy az emberek,
akikrôl ír, nem kivételes, ext-
rém esetek, a magukkal hur-
colt múlt sem intézhetôk el
azzal, hogy tragédiájuk perife-
riális – ôk is egy Magyaror-
szág, melyrôl kevesebbet tu-
dunk a kelleténél. Ki más ad-
jon hírt létezésükrôl, ha nem
az, aki úgy ismeri ôket, mint
Kálnay Adél? Magányos, ro-
kontalan, divatidegen próza
ez, nem éppen szívderítô, ta-
lán túlságosan is egyszínû, de
olyan teljesítmény, melyre –
ha eddig nem tettük – ezentúl
illik odafigyelni.

N. V.

John Updike:
Majd ha fagy
Európa Könyvkiadó
238 oldal, 1600 Ft.
■ Nyilvánvalóan véletlen, de
szerencsés véletlen, hogy Up-
dike (csak magyarul legújabb)
regénye épp olyankor kerül a
hazai olvasó kezébe, amikor
egyre-másra érkeznek a hírek
lebukott amerikai papokról,
akik híveiket szexuálisan zak-
latták. A Majd ha fagy hôsé-
nek, Tom Marshfield tisztele-
tesnek is ez a vétke, bár ô még
a jobbik fajtából való, nem fia-
talkorúakat s nem azonos ne-
mûeket ront meg. Mindazon-
által azt sem hozhatja fel ment-
ségére, hogy a cölibátustól
szenved, hiszen van felesége,
sôt idôvel szert tesz egy ál-
landó szeretôre is a templom
orgonistanôjének személyé-
ben. Tomnak azonban ez sem
elég: ha tehetné, mármint ha
egy feljelentés, majd ennek
nyomán az elzáratás véget nem
vetne nemi garázdálkodásá-
nak, elôbb-utóbb mindenkit
lefektetne az egyházközség-
ben, aki szoknyát visel. Végül,
amikor már a hozzá hasonló,
megtévedt papok intézetének
foglya, hódítása tárgyául kipé-
cézi az aszexuálisnak vélt di-
rektriszt, Mrs. Prynnét is, akitôl

feloldozást kér, mint írja, „egy
szegény sápadtarcú” számára,
(ez lenne ô) „akit megfertôzött
az elégséges szex munkaerköl-
cse, a szexé mint a belsô kegye-
lem külsô jeléé, mint az erô-
szak, a hódítás és a mámor
végsô menedékéé egy olyan vi-
lágban, mely oly készségesen
telezsúfolódott, akár egy ebéd-
idô után felfelé sikló lift”.
Tom, pap létére nemcsak,
hogy hinni képtelen, de mély-
ségesen meg is veti azokat, akik
hisznek – így viszont egy merô
üresség az élete, ráadásul ame-
rikai módra üres: sok-sok zava-
ros teóriával, önigazolással és
túlzó önostorozással megspé-
kelve, ami sehová sem vezet. A
magyar olvasó csalódottan te-
szi le az új Updike-ot, kivéve,
ha eleve azzal a limitált várako-
zással vette a kezébe, hogy sok
obszcén szövegben, és bôvérû
szexjelenetben lesz része.

Ny. A.

Horányi Katalin:
Tanuljunk tanulni
Magyar Könyvklub
198 oldal

■ A nagy ötletek mindig po-
fonegyszerûek s az ember úgy
érzi, kis híja volt, hogy a do-
log neki is eszébe jusson. Ho-
rányi Katalin ötlete is ilyen:
nem is értjük, miért nem írt
mostanáig senki tanulni ta-
nító könyvet? Mielôtt bárki
aggályoskodni találna, mond-
ván: nebulókorú gyerekeinket

még a leckéhez is nehéz oda-
kényszeríteni, nemhogy efféle
módszertani útmutatóhoz, si-
etek közölni, hogy Horányi
Katalin ezt a könyvet az ön-
képzést egykor félbehagyó,
vagy most továbbtanulásra
kényszerülô felnôtteknek
szánta. Erénye munkájának,
hogy távol áll tôle a tanulni ta-
nulás elméletének tudo-
mánnyá tupírozása, s egyálta-
lán, mindazt, amit mond, szé-
pen, érthetôen, kristálytiszta
fogalmakkal mondja. Más kér-
dés, hogy eleve leszûkíti azok
körét, akikhez szólni kíván,
hiszen olyan életkörülménye-
ket feltételez, amilyeneket so-
kan, ha megfeszülnek se képe-
sek megteremteni. „Nyugodt
szoba, csend van!” – ez ismét-
lôdik majd minden oldalon,
csakhogy például a kis lakás-
ban szorongó, nagylétszámú
család, a zajos környéken lakó
ember már ettôl az egy elôírás-
tól is eleve megriad: hogyan,
mibôl szerezzen másik lakást?
Kissé rigorózus a szerzô abban
is, ahogy a tanulás szemszögé-
bôl ítélve a családot mint „za-
varó körülményt” állítja be,
vagy ahogy arra buzdít, ne
érezzünk lelkifurdalást, ha
például idôs anyánk fizikai se-
gítséget kér tôlünk, mi pedig a
tanulásra hivatkozva megta-
gadjuk. Némi egyoldalúságra
vall azon elôítéletek felsoro-
lása, melyektôl ajánlatos meg-
szabadulnunk: úgy fest,
mintha ostoba elôítéletei csak
a szegénynek lehetnének, a te-
hetôsek tudata egy merô felvi-
lágosultság. E sorok írója sze-
rint ez is egyfajta elôítélet.

A könyv persze zömmel
praktikus és megvalósítható
tanácsokból áll és a rendezett
anyagi háttérû emberek szá-
mára valóban hasznos lehet.
Csak hát az a kérdés, kezébe
kerül-e egy ilyen munka an-
nak is, aki gondokkal küszkö-
dik, nem rendszeres olvasó és
például ezért is nehéz szá-
mára a tanulás? Bennünket
viszont, akik úgyis olvasunk
és értékelni tudjuk Horányi
Katalin könyvét, már nem
kell meggyôzni arról, hogy ta-
nulni sosem késô. 

-a -a

Magyar irodalom

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Külföldi irodalom

Pedagógia
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■ Mit csinál papó, amikor úgy
érzi, hogy a családban senki
sem törôdik vele, még csak
nem is szólnak hozzá? Mi lesz
a sorsa a tamagocsinak, amit
Marci papó gondjaira bízott?
Milyen szerepben látható (job-
ban mondva: hallható) Marci
a karácsonyi mûsoros esten?
Mire való a startgép – bizo-
nyítványosztás idején? Többek
között ezekre a kérdésekre is
választ kapnak az olvasók a
Marci-sorozat 4. kötetében.
Marci kalandjai tehát folyta-
tódnak. (A fordítás Marczi-
sovszky Márton munkája.)

Távoli kultúrákban, a mûvé-
szet sajátos területén kalandoz-
hatunk annak a különleges
könyvnek a segítségével, amely
a motívumok világába vezet el
bennünket. A füzet célja, hogy
kép és rövid ismertetô szöveg
alapján megismerjük külön-
bözô népek díszítômotívumait.
Szemügyre vehetünk itt afrikai
esôhozó maszkot, japán kimo-
nót, kínai porcelánvázát, apacs
sátrat, orosz Matrjoska babát.
Az olvasó maga is átélheti a te-
remtés örömét, ha elôveszi a
filctollakat, színes ceruzákat,
festékeket, kiszínezheti az ábrá-

kat, s végén teljes pompájukban
élvezheti a misztikus minták
varázslatát. S az itt megismert
díszeket aztán felhasználhatják
a gyerekek környezetük, ked-
venc tárgyaik szebbé tételére. 

Anton Pavlovics Csehov az
orosz irodalom klasszikusa, aki-
nek drámáit mindegyre játsszák
színházaink, ezeket minden
mûvelt felnôtt magyar ember-
nek illik ismerni. Ugyanakkor ô
a novellaírás mestere is. A Zsiráf

Könyvek sorozat új kötetében
három, gyerekeknek szóló elbe-
szélését olvashatjuk Rab Zsuzsa
fordításában. A Foltosfejû címû
azt meséli el, hogy egy bum-
fordi, ostobácska kiskutya mi-
lyen kalandot él át megismer-
kedve egy öreg farkassal és an-
nak családjával. A második tör-
ténet egy árva kisinasról szól,
akinek nagyon nehéz a sorsa, és
Moszkvából haza vágyik a fa-
luba, nagyapóhoz. Ványka Ka-
rácsony elôtt egy éjszaka min-
den bánatát beleírja egy le-
vélbe... A harmadik elbeszélés
gyerekszereplôi késô este, mi-
közben a felnôttek nincsenek
otthon, izgalmas lottójátékot
játszanak. (A kötetet Zsoldos
Vera illusztrálta.) 

Móra Ferenc történetei egysze-
rûen megunhatatlanok, és ezek
az írások azért nélkülözhetetle-
nek a (kis)gyerekek olvasóvá ne-
velésében, mert példamutatóan
tiszta nyelven szólnak. Móra
gyerektörténetei ha szomorká-
sak is olykor, a humor szinte
egyik elbeszélésébôl, egyik ver-
ses meséjébôl sem hiányzik. A
Csilicsali Csalavári Csalavér, a
minden hájjal megkent csíny-
tevô, az úrias név mögé rejtôzô

róka kalandjainak pedig egyene-
sen lételeme a humor. Az én
könyvtáram sorozatban ott a he-
lye e mûnek, amely a magyar
gyermekirodalomban etalon-
nak számít. A rendkívül szóra-
koztató állatregényhez Reich Ká-
roly készített jellegzetes illusztrá-
ciót, jó negyven évvel ezelôtt,
természetesen az újabb kiadást
is ezek a félreismerhetetlen raj-
zok díszítik.

Az animorfoknak csak a ke-
resztnevét tudjuk, és azt, hogy
tizenévesek. Ám hogy mi a tel-
jes nevük, melyik országban él-
nek, melyik városban laknak,
melyik suliba járnak, nem árul-
hatják el: ha a jerkek megtud-
ják, hogy kik is ôk, végeznének
velük. Vagy ha nem, biztosan
kontrollerré (lényegében a rab-
szolgáikká) tennék ôket. Mint
ahogy jó pár emberrel már
megtették. Jake, Marco, Tobias
és a két lány, Rachel meg Cas-
sie különleges titok és nem
mindennapi képesség birtoká-
ban vannak: tudják, hogy egy
idegen hatalom képviselôi itt
járnak a Földön, akik szeretnék
befolyásuk alá vonni az egész
emberiséget. Ôk azáltal képe-
sek felvenni velük a küzdelmet
– ami cseppet sem veszélytelen
dolog –, hogy egy idôre át tud-
nak változni bármilyen állattá,

akik persze megtartják emberi
tudatukat. Noha az állati léttel
járó kellemetlenségeket is meg
kell élniük. Talán nem volt fe-
lesleges felvázolnom az alapvo-
nalat, bár nem elôször írok
minderrôl, lévén Az üzenet
címû olvasmányos kötet a fan-
tasy-sorozat 4. darabja. Ezúttal
Cassie mesél el egy roppant iz-
galmas esetet. Az a kérdés,
csapda-e az álom-üzenet? Vagy
valóban földönkívüli barátaik-
nak a tenger mélyén rejtôzô ûr-
hajójából érkeznek a jelek? (A
fordítás Merkl Ottó munkája.)

James Herriot az egyik legnép-
szerûbb angol szerzô, aki hosszú
állatorvosi pályájának élményei-
rôl több sikeres könyvet írt.
Ezek jó része magyarul is megje-
lent. Az Ô is Isten állatkája c. kö-
tete, amelyben a hatvanas évek-
beli yorkshire-i praxisának és
külföldi kiküldetésének freneti-
kus humorú eseteit örökíti meg,
elôször olvasható magyar nyel-
ven, Sárközy Elga kitûnô fordítá-
sában. Az itt olvasható novellák
remek jellemrajzokat adnak ál-
lattartókról és állatbarátokról,

nem kevés fontos ismeretet is
meríthetünk belôlük, amire
szükségünk lehet, ám elsôsor-
ban a legnemesebb szórakozta-
tás eszközeként ajánlhatom. 

K. A. Applegate: Az üzenet.
Passage Kiadó, 150 old., 790 Ft;
A. P. Csehov: A Foltosfejû. Móra
Könyvkiadó, 45 old., 890 Ft; Ja-
mes Herriot: Ô is Isten állatkája.
Ciceró Könyvstúdió, 361 old.,
2490 Ft; Laudec – Cauvin:
Macskák földje. Passage Kiadó,
46 old., 1490 Ft; Móra Ferenc:
Csilicsali Csalavári Csalavér.
Móra Kvk., 178 old.,1150 Ft.;
1150 Ft; Szalay Éva: Mesés uta-
zás a motívumok világában.
Typotex Kiadó, 30 old., 1500 Ft

(Cs. A.)
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Humor, izgalom és ismeret



■ A Magyar Történelmi Társulat tagjainak
Kossuth Lajos születése 200. évfordulója
alkalmából tudományos konferenciát szer-
vezett 2002. szeptember 25–26-án az
MTA Debreceni Területi Központjában.
Görgey Gábor, az NKÖM minisztere a
kormány nevében üdvözölte a megjelente-
ket. A politika, a történettudomány és az
emlékezés hármas egysége kívánja ma an-
nak hangsúlyozását, hogy Kossuth nélkül
nincs 1848–49, hogy Széchenyi és Kos-
suth együtt került a magyarok panteonjába
kemény vitatkozásuk ellenére is. Ehhez
kapcsolódóan jegyzi meg e sorok írója,
hogy Görgey Mein Leben und Wirken-jé-
nek az 1848–49-es évekrôl írt részletét és

Kossuth viddini levelét hosszú elhallgatás
után Küzdelem, bukás, megtorlás címû köny-
vében (Szépirodalmi, 1978) volt alkalma
publikálni. A konferencia bevezetôjét Ko-
sáry Domokos akadémikus, a Magyar Tör-
ténelmi Társulat elnöke tartotta, az életé-
ben legfontosabb emlékévek rövid felidé-
zésével. 1944-et a szégyen évének nevezve,
ekkor jött rá arra, hogy nincs Kossuth-iro-
dalom, jórészt csak fércmûvek jelentek
meg. 1946-ban jelent meg Kossuth Lajos a
reformkorban (Antiqua, Bp.) címû könyve,
amely hôse pályáját a kezdetektôl addig
követi, amikor mint az ellenzéki párt ve-
zére, megjelent a sorsdöntô 1847-48-i Or-
szággyûlésen. Kosáry akadémikus nem
említette itt, hogy 1952-ben volt Kossuth
születésének 150. évfordulója, és az ek-
korra kiadott Emlékkönyv elsô nagy tanul-
mánya is az övé volt. Debrecen város lap-
jának a konferenciával foglalkozó számá-

ban egy nagy Kosáry-interjú mellett jel-
lemzô részleteket válogattak össze Kos-
suth-recepció címmel. Íme egy részlet:
„Ha Kossuth hangja felzendül, ezer és ezer
kisnemes egyszerûbb, de ugyanazon
hangra rezonáló lelke várja készen. Az ô
szavát mindenki sajátjának érzi. Olyan ön-
érzettel beszél, amilyennel ôk szerettek
volna, olyan büszke, amilyennek ôk hitték
magukat. Tôle azt hallották, amit hallani
vágytak. Mindegyik úgy érezte, a sok ezer
közül, hogy ez éppen neki szól, hogy ô is
mindig ezt akarta mondani. Kossuth egy
személyben képviselôje, reménye és vezére
e feltörô és a hatalmasok gôgje ellen for-
duló rétegnek.” (Kosáry Domokos: Kos-
suth Lajos a reformkorban)

Kosáry Domokos után Orosz István, a
Debreceni Egyetem tanára, a kitûnô tör-
ténész olvasta fel Kossuth és az úrbéri
kárpótlás címû elôadását. 

Hosszú évek tudományos munkájával
készült fel a Magyar Történelmi Társulat
folyóirata, az 1867-ben alapított Száza-
dok, a bicentenáriumi különszámra. A
tudós elôadók közül e helyütt csak a
meghívott Frank Tibort emelem ki, a bu-
dapesti ELTE tanárát. Elôadása címe:
Kossuth képe az angolszász világban,
gondolatilag megfelel a Századokban
megjelent tanulmányának: Kossuth és
Shakespeare: nyelv és politika. Ebbôl idé-
zek: „Az a mítosz, mely szerint Kossuth
a börtönben, Shakespeare mûveibôl ta-
nulta volna meg az angol nyelvet, rész-
ben szándékos propaganda terméke… a
szabadelvû politika számára igen fontos
volt az angol nyelvterületeken élô népek
jóakaratának elnyerése. Magyarán: ez a
mítosz nagyon is megfelelt a nagy hazafi
céljainak… angol nyelvtanulása irodalmi
toposszá (jellemzô sajátossággá) vált…
Egy kegyes »áttünési« folyamat révén
maga Shakespeare mind Kossuth életraj-
zában, mind a nemzetközi politika szim-
bolikájában a szabadság metaforájává
vált.” Spira György nem tartott elôadást
Debrecenben, talán az alkalomra írt, iz-
galmas tanulmánya azonban megjelent a
Századokban: Egy ajánlat az újvilágba ké-
szülô Kossuth elveszejtésére. A konferencia
meghívottai hozzájuthattak Debrecen
város Önkormányzata, a Magyar Millen-
nium Emlékbizottsága és a KLTE Törté-
nelmi Intézete donumához, az elôször
1948-ban kiadott, Szabó István (1898–
1969) agrártörténész, egyetemi tanár,
akadémikus, reprintben újra megjelent
könyvéhez: A szabadságharc fôvárosa Deb-
recen 1849 január–május. Egy centenáriumi
kötet kálváriája címmel tudós Orosz Ist-
ván írt utószót az opushoz.

Tóth Gyula
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Kossuth Lajos és kora

Kossuth Lajos, 1852-ben

Kossuth Lajos, 1877-ben
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FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZAK
1072 Budapest, Rákóczi út 14.
Telefon: 268-1103, fax: 267-9789
4026 Debrecen, Hunyadi u. 8-10.
Telefon: 52/ 322-237, fax: 52/416-091
3530 Miskolc, Széchenyi u. 7.
Telefon/fax: 46/348-496
7621 Pécs, Jókai u. 25.
Telefon: 72/312-835, fax: 72/314-988
6720 Szeged, Tisza L. krt. 34.
Telefon/fax: 62/420-624

SZAKKÖNYVÁRUHÁZAK
Infotéka Könyvesbolt
1088 Budapest, Rákóczi út 27/b
Telefon: 338-2739, fax: 484-0842
Iskolacentrum
1051 Budapest, Október 6. u. 9.
Telefon: 332-5595, fax: 311-1876
Mediprint Orvosi Könyvesbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 17.
Telefon: 317-4948, fax: 484-0023
Mûszaki Könyváruház
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.
Telefon: 342-0353, fax: 342-1317
Technika Könyvesbolt
1114 Budapest, Bartók Béla út 15.
Telefon/fax: 466-7008

KÖNYVESBOLTOK
Apáczai Könyvesbolt
1085 Budapest, József krt. 63.
Telefon: 328-0754, fax: 328-0755
Korona Könyvesbolt
1111 Budapest, Bartók B. út 50.
Telefon/fax: 466-5169, 386-0201
Univerzál Áruház
Kódex Könyvesbolt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 3-5.
Telefon/fax: 66-450-550/221 mellék
Littera Könyvesbolt
5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6.
Telefon/fax: 66-445-433
CCoorrvviinnaa  KKöönnyyvveessbboolltt
4026 Debrecen, Kálvin tér 2/c
Telefon/fax: 52-419-428
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2.
Telefon: 36-517-758, fax: 36-517-757
Fodor András Könyvesbolt
8640 Fonyód, Béke u. 3.
Telefon: 85-560-320, fax: 85-560-321
9021 Gyôr, Arany János u. 3.
Telefon/fax: 96-319-760
Múzsák Könyvesbolt
6800 Hódmezôvásárhely, Szegfû u. 8.

Telefon: 62-239-336
Arany Bábel Könyvesbolt
6000 Kecskemét, Arany J. u. 10.
Telefon/fax: 76-417-517, 76-505-233
Kódex Könyvesbolt
7300 Komló, Városház tér 7.
Telefon/fax: 72-482-859
KO Könyvesbolt
9730 Kôszeg, Városház u. 1.
Telefon/fax: 94-364-047
Szinvapark Bevásárlóközpont
3530 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 2–4.
Telefon/fax: 46-509-513, 46-509-514
Tanáruda Könyvcentrum
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 1.
Telefon: 42-506-253, fax: 42-506-254
5900 Orosháza, Gyôry Vilmos tér 1.
Telefon: 68-473-315, fax: 68-418-112
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 12.
Telefon/fax: 24-424-855
5540 Szarvas, Kossuth u. 21/2.
Telefon: 66-214-937
Garay Könyvesbolt
7100 Szekszárd, Garay tér 14.
Telefon/fax: 74-413-469
2000 Szentendre, Fô tér 5.
Telefon/fax: 26-311-245
Babilon Könyvesház
6600 Szentes, Kossuth u. 11.
Telefon/fax: 63-318-673
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 24-517-670, fax: 24-517-671
KO Könyvesbolt
9700 Szombathely, Foghíj 3.
Telefon: 94-505-855, fax: 94-505-854
Corvina Könyvház
2800 Tatabánya, Kodály tér 9. 
Telefon/fax: 34-321-688
Deák Könyvesbolt
2600 Vác, Széchenyi u. 31. 
Telefon/fax: 27-306-543
KO Könyvesbolt
9800 Vasvár, Március 15. tér 3. 
Telefon/fax: 94-370-178

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA
Kodály Zoltán Zenemûbolt,
Antikvárium és Hangszerbolt
1053 Budapest, Múzeum krt. 21.
Telefon: 317-3347, fax: 317-4932
Rózsavölgyi és Társa Zenemûbolt
1052 Budapest, Szervita tér 5.
Telefon: 318-3312, fax: 318-3500

A legnagyobb választék
A LÍRA ÉS LANT RT. BOLTJAIBAN

Internet: www.lira.hu, E-mail: lira@lira.hu

FokuszOnline könyváruház – WWW.FO.HU

A Canissa Kiadó ajánlata
Hanna, Isten legkisebb angyala
Csodálatosan szép, derûs, ugyanakkor megható
könyv egy érzékeny kislányról, és vádirat
a társadalom közömbössége ellen. Ára: 1290 Ft

Nôk a Gulagon
Példaértékû élménybeszámoló, amely számtalan
asszony háború utáni sorsát a szovjet büntetô-
táborokban megôrzi az elfeledéstôl. Ára: 2200 Ft

Már kapható a könyvesboltokban,
vagy megrendelhetô Magyar és Társa Kft.
8800 Nagykanizsa, Pf. 550. Telefon: 93-310-968
Canissa@axelero.hu
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ELÔFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

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

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

A Könyvhetet megrendelheti
a szerkesztôség címén:

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

vagy faxon a 466-0703 telefonszámon.

Magyar Könyvgyûjtô
A régi könyvek és az antikvitások kedvelôinek.
Megjelent az 9. szám

Kizárólag elôfizetôknek!

Elôfizetési díj 2002. évre (10. szám) 4400 Ft.

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

MEGRENDELÉS

Igen, szeretnék tájékozott lenni a régiségek világában, emiatt megrendelem
a Magyar Könyvgyûjtô c. újságot a 2002. évre (10 lapszám)
4400 Ft elôfizetési díjért.

Kérem küldjenek belföldi postautalványt és számlát az elôfizetési díj
befizetéséhez.

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

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

A
Ábrahám Károlyné – Trentinné Benkô

Éva – Poros Andrea: Magicland. Kisis-
kolások kezdô angolkönyve. Holnap. 
ISBN: 963-346-447-1 fûzött: 1790 Ft 

Achilli, Justin: Giovanni. Delta Vision.
(Klán regények 10.) 
ISBN: 963-86280-8-1 fûzött: 1190 Ft 

Adler, Freda – Mueller, Gerhard O. W. –
Laufer, William S.: Kriminológia. Osiris.
(Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-524-9 kötött: 3800 Ft 

A fôzés nagy enciklopédiája. Alexandra. 
ISBN: 963-368-230-4 kötött: 4999 Ft 

A gömböcfiú. Erdélyi cigány mesék. Te-
rebess. 
ISBN: 963-9147-50-8 kötött: 2900 Ft 

Ágoston Gábor – Sudár Balázs: Gül
Baba és a magyarországi bektasi der-
visek. Terebess. 
ISBN: 963-9147-51-6 kötött: 2150 Ft 

A középkori magyarság település- és
nemzetiségpolitikája. Lucidus. (Ki-
sebbségkutatás könyvek) 
ISBN: 963-9465-01-1 fûzött: 3200 Ft 

Albert László – Locsmándi Csaba – Va-
sas Gizella: Ismerjük fel a gombákat! 1.
Gabo. 
ISBN: 963-8009-86-1 fûzött: 1450 Ft 

Albert László – Locsmándi Csaba – Va-
sas Gizella: Ismerjük fel a gombákat! 2.
Gabo. 
ISBN: 963-8009-50-0 fûzött: 1450 Ft 

A legerôsebb karate alapjai. 1. (Meste-
rek és harci mûvészetek) 
ISBN: 963-9219-19-3 fûzött: 1838 Ft 

Alföldy Géza: Római társadalomtörténet.
2. jav. kiad., Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-669-5 kötött: 2980 Ft 

Államéletrajzok. Aristotelés, Hérakleidés
Lembos, Pseudo-Xenophón, Xeno-
phón, Kritias és Héródés Attikos írásai
a görög államokról. 2. jav. kiad., Osiris.
(Osiris könyvtár. Történelem) 
ISBN: 963-379-367-X fûzött: 1980 Ft 

Általános társadalomföldrajz. 2. Dialóg
Campus. (Dialóg Campus tankönyvek) 
ISBN: 963-9310-44-1 kötött: 2980 Ft 

A magyarországi iskolai értesítôk bibli-
ográfiája. 10. köt. 1850/51 – 1948/49.
(A magyar neveléstörténet forrásai 17.) 
ISBN: 963-9315-43-5 fûzött: 400 Ft 

Amerikai és kanadai magyar költôk hit-
vallása. 2. kiad., Magánkiad. 
ISBN: 963-250-025-3 fûzött: 1450 Ft 

Amerikai és kanadai magyar költôk hit-
vallása. 2. kiad., Magánkiad. 
ISBN: 963-250-025-3 kötött: 1800 Ft 

Andersen, Hans Christian – Grimm, Ja-
kob – Grimm, Wilhelm – Perrault,
Charles: Legkedvesebb meseköny-
vem. Válogatás Andersen, Grimm és
Perrault meséibôl. Alexandra. 
ISBN: 963-368-245-2 kötött: 3999 Ft 

A nemzeti könyvtár Kisnyomtatványtá-
ra. Osiris. (Libri de libris: az Országos
Széchenyi Könyvtár és az Osiris Kiadó
sorozata) 
ISBN: 963-389-321-6 kötött: 4500 Ft 

Angol – magyar kéziszótár. Tárogató. 
ISBN: 963-86071-5-7 kötött: 4250 Ft 

Anka Tibor – Anka István: Öröklési eljá-
rások. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-27-6 fûzött: 5040 Ft 

A pszichológia alapjai. 3. átd. kiad. jav.
utánny., Tertia. 
ISBN: 963-85866-2-1 fûzött: 2100 Ft 

Árpádkori új okmánytár. 7. köt. 1235-
1260. [Repr. kiad.] 
ISBN: 963-00-9777-X fûzött: 2000 Ft 

Árpádkori új okmánytár. 8. köt. 1261-
1272. [Repr. kiad.] 
ISBN: 963-00-9778-8 fûzött: 2000 Ft 

Arthus-Bertrand, Yann – Comte, Hu-
bert: Mesél a Föld. Fotóalbum gyere-
keknek. Passage. 
ISBN: 963-228-349-X kötött: 2490 Ft 

A sütés nagy enciklopédiája. Alexandra. 
ISBN: 963-368-219-3 kötött: 4999 Ft 

A világ kincsei. 6. Az emberiség örök-
sége: a világörökség részévé nyilvání-
tott kulturális és természeti értékek. 
ISBN: 963-547-647-7 kötött: 4980 Ft 

A világtörténelem krónikája. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-729-5 kötött: 10900 Ft 

Az alkalmazott filozófia esélyei. Áron. 
ISBN: 963-9210-23-4 fûzött: 1880 Ft 

Az iskola szociálpszichológiai jelenség-
világa. Egyetemi és fôiskolai tankönyv.
Eötvös. 
ISBN: 963-463-085-5 fûzött: 4435 Ft 

Az ördögszántotta hegy. Baranyai
mondák, hiedelmek és történetek.
Alexandra. 
ISBN: 963-367-958-3 kötött: 1999 Ft 

B
Bach, Richard: Minden és mindenki egy.

Édesvíz. 
ISBN: 963-528-604-X fûzött: 1690 Ft 

Balaton [elektronikus dok.]. Interaktív
multimédia Budapest, Unit Kft. 
Mûanyag tokban: 3990 Ft 

Balázs F. Attila: Meztelen lovagok. Válo-
gatott és új versek. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-45-0 kötött: 1200 Ft 

Barrett, Jim – Williams, Geoff: Teszteld
önmagadat! Karrierkalauz. Jószöveg
Mûhely. 
ISBN: 963-9134-36-8 fûzött: 1250 Ft 

Barta Éva – Loch Ágnes: Írásbeli felada-
tok. Angol. 1. kiad. Akad. K. (Gazdasági
szakmai nyelvvizsgák) 
ISBN: 963-05-7864-6 fûzött: 1750 Ft 

Bauval, Robert: A titkos kamra. [Atlantisz
titkai és a Feljegyzések Csarnoka]. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-887-0 kötött: 1981 Ft 

Bazin, André: Mi a film? Esszék, tanul-
mányok. Osiris. (Osiris könyvtár. Film) 
ISBN: 963-379-454-4 fûzött: 2880 Ft 

Beevers, D. G.: A magas vérnyomás.
Pannonica. (A magyar háziorvosok
ajánlják: családi orvoskalauz) 
ISBN: 963-9252-47-6 fûzött: 1680 Ft 

Bencze László – Gellérthegyi István –
Kocsis-Kupper Zsuzsanna: Környe-
zetvédelmi jogi útmutató gazdálkodó
szervezetek részére. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-35-7 fûzött: 5376 Ft 

Benedek Elek: János diák. Válogatott
mesék. TKK. (Thot: tudomány és mû-
veltség) 
ISBN: 963-9371-91-2 fûzött: 475 Ft 

Benedek Elek: Üssed, üssed botocs-
kám! Válogatott mesék. TKK. (Thot: tu-
domány és mûveltség) 
ISBN: 963-9371-920 fûzött: 475 Ft 

Benedek Elek: Zrínyi Miklóstól Mikes Ke-
lemenig. Válogatás az 1905–
1914 között Nagy magyarok élete cí-
men 13 kötetben megjelent életrajzok-
ból. Unikornis. (A magyar próza klasszi-
kusai 95.) 
ISBN: 963-427-464-1 kötött: 3300 Ft 

Benkô Tiborné: Programozási feladatok
és algoritmusok Delphi rendszerben.
ComputerBooks. 

ISBN: 963-618-289-2 fûzött: 2999 Ft 
Berne, Eric: Szex a szerelemben. Osiris.

(Osiris könyvtár. Pszichológia) 
ISBN: 963-379-250-9 fûzött: 1980 Ft 

Bickel, Gabriele: A fûszernövények titkai.
Sziget. 
ISBN: 963-8138-70-X kötött: 2800 Ft 

Biddulph, Steve: Hogyan neveljük a fiú-
kat ? Magyar Könyvklub. 
ISBN: 963-547-742-2 kötött: 1590 Ft 

Bíró Béla: Véges végtelen. A körkörös-
ség »fizikája«és »metafizikája«. Fríg K. 
ISBN: 963-00-9872-5 fûzött: 2500 Ft 

Bodnár Mónika: Etnikai és felekezeti vi-
szonyok a Felsô-Bódva völgyében a
20. században. Fórum Társadalomtu-
dományi Intézet / Etnológiai Központ /
Lilium Aurum. (Interethnica 1.) 
ISBN: 80-8062-126-8 fûzött: 1900 Ft 

Bohera, Carmen: A kollázs: fantázia,
ügyesség, képalkotás. Passage. (Szor-
gos kezek – kis mesterek) 
ISBN: 963-8058-55-2 fûzött: 590 Ft 

Boltban.= At the shops=Im Geschäft. Lil-
liput. (Elsô szótáram) 
ISBN: 963-9166-22-7 kötött: 1250 Ft 

Brinker, Nancy: Nyerjük meg a versenyt!
Saját történetem az emlôrák leküzdé-
sérôl, amely tanulság minden nô szá-
mára. Minerva. 
ISBN: 963-86237-5-6 fûzött: 1400 Ft 

Burian, Peter K. – Caputo, Robert: Nati-
onal Geographic fotóiskola. Tippek és
trükkök. Geographia K. 
ISBN: 963-862-423-X fûzött: 4500 Ft 

Burkus Sándor: FreeHand 10. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-23-X fûzött: 4900 Ft 

Burnie, David: Novum dinoszaurusz en-
ciklopédia. Novum K. 
ISBN: 963-9334-29-4 kötött: 4900 Ft 

C
Callec, Christian: Borenciklopédia. Ga-

bo. 
ISBN: 963-9421-28-6 kötött: 4990 Ft 

Clark, Mary Higgins – Clark, Carol Hig-
gins: A gonosztól megmentettél... Ma-
gyar Könyvklub. 
ISBN: 963-547-715-5 kötött: 1590 Ft 

Cole, Martina: A madám. Alexandra. 
ISBN: 963-367-751-3 kötött: 1999 Ft 

Cole, Martina: Arctalan. Alexandra. 
ISBN: 963-368-260-6 kötött: 1999 Ft 

Meg jelent könyvek
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Cole, Martina: A szöktetés. Alexandra. 
ISBN: 963-367-805-6 kötött: 1999 Ft 

Cole, Martina: Megrontva. Alexandra. 
ISBN: 963-368-106-5 kötött: 1999,- Ft 

Cole, Martina: Menekülôk. Alexandra. 
ISBN: 963-367-520-0 kötött: 1999 Ft 

Cole, Martina: Veszélyes hölgy. Alexand-
ra. 
ISBN: 963-367-804-8 kötött: 1999 Ft 

Cook, Robin: Vakság. 3. kiad., I.P.C. Kv.
(I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-231-3 fûzött: 1200 Ft 

Cookson, Catherine: A csütörtöki barát.
Képzômûv. K. 
ISBN: 963-336-895-2 kötött: 1990 Ft 

Cunningham, Elanie: A varázsló lánya.
Delta Vision. (Fény és árnyék) 
ISBN: 963-86207-9-X fûzött: 1290 Ft 

Cunningham, Elanie: Kusza hálók. Delta
Vision. (Fény és árnyék) 
ISBN: 963-86280-6-5 fûzött: 1390 Ft 

Cyrano de Bergerac, Savinien de: Hold-
béli utazás. Lazi K. 
ISBN: 963-9416-21-5 kötött: 1300 Ft 

Cs
Csáky Károly: Jeles elôdeink. 130 kis-

portré az egykor Hontban tevékeny-
kedô neves személyekrôl. Lilium Au-
rum. 
ISBN: 80-8062-115-2 fûzött: 1500 Ft 

Császi Lajos: A média rítusai. A kommu-
nikáció neodurkheimi elmélete. Osiris:
MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kut-
csop. (Jel-kép könyvtár: az Osiris Kiadó
és az MTA-ELTE Kommunikációelmé-
leti Kutatócsoport közös sorozata) 
ISBN: 963-389-317-8 fûzött: 1780 Ft 

Csatlós István: Barangolás földön, ví-
zen, levegôben. TKK. 
ISBN: 963-9371-39-4 kötött: 4000 Ft 

Csillagvetô. Gyermekantológia. Urá-
nusz. (Kláris könyvek 8.) 
ISBN: 963-9304-59-X fûzött: 1416 Ft 

D
Dahlke, Margit – Dahlke, Rüdiger: Medi-

tációs kalauz. Személyre szóló meditá-
ciós módszerek. Bioenergetic. 
ISBN: 963-9343-61-7 fûzött: 1700 Ft 

Dansky, Richard E.: Lasombra. Delta Vi-
sion. (Klán regények 6.) 
ISBN: 963-86180-4-3 fûzött: 1090 Ft 

Daugherty, Leo J.: Az amerikai tenge-
részgyalogos. [1941–1945]. Hajja. (20.
századi hadtörténet. Hadászat és har-
cászat) 
ISBN: 963-9329-52-2 kötött: 2996 Ft 

Decsi Imre: Mesék Mátyás királyról. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-367-161-2 kötött: 1499,- Ft 

Dedik János: Kalaptürelem. Novellák,
történetek, elbeszélések. Krúdy Irod.
Kör. 
ISBN: 963-8082-41-0 fûzött: 1167 Ft 

Dewald, Jonathan: Az európai nemes-
ség, 1400-1800. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-51-4 kötött: 2490 Ft 

Dick, Philip K.: Különvélemény. Szukits.
(Sikerfilmek – könyvsikerek) 
ISBN: 963-9441-33-3 fûzött: 1490 Ft 

Die europäische Union. Deutscher Kurs-
buch. Változatlan utánny. Paginarum.
(Európai uniós szakmai nyelvkönyvek
sorozat) 
ISBN: 963-9133-97-3 fûzött: 3800 Ft 

Dinók földjén. Graph-Art. 
ISBN: 963-9325-18-X kötött: 1290 Ft 

Dinók nyomában. Graph-Art. 
ISBN: 963-9325-23-6 kötött: 1290 Ft 

Dobos Edit: Ismerkedés az állatokkal.
Graph-Art. 
ISBN: 963-9325-29-5 kötött: 1290 Ft 

Dubner, Stephen J.: Nyugtalan lelkek.
JLX K. 
ISBN: 963-305-167-3 fûzött: 1690 Ft 

E
Egy berlini lány. Magyar írók berlini no-

vellái (és publicisztikai írásai). Noran.
(Városok, városok) 
ISBN: 963-9356-55-7 kötött: 2000 Ft 

Egyiptomi halottaskönyv. Kilépés a
fénybe. Farkas L. I. 
ISBN: 375-7533-11-9 fûzött: 2000 Ft 

Egységes érettségi feladatgyûjtemény.
Matematika. 1. Konsept-H. 
ISBN: 963-9362-19-0 fûzött: 1290 Ft 

Egységes érettségi feladatgyûjtemény.
Matematika. 2. Konsept-H. 
ISBN: 963-9362-20-4 fûzött: 1290 Ft 

Endrey Antal: A korona országa. A Szent-
korona-eszme történelmi megvalósulá-
sa. Szerzô. (Boldogasszony könyvek) 
fûzött: 1200 Ft 

Endrey Antal: The robber banks of Wall
street. [A conspiracy to enslave the
world]. Carpathian Press: Szerzô. 
fûzött: 1200 Ft 

Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés. 3.
Illusztráció. 
ISBN: 963-9442-03-8 kötött: 2990 Ft 

Engel Pál – Kristó Gyula – Kubinyi And-
rás: Magyarország története,
1301–1526. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-379-171-5 kötött: 3880 Ft 

English course on the European Union.
Paginarum. (Európai uniós szakmai
nyelvkönyvek sorozat) 
ISBN: 963-9133-68-X fûzött: 3800 Ft 

F
Fairstein, Linda A.: A halál küszöbén.

Gabo. 
ISBN: 963-9421-29-4 fûzött: 1490 Ft 

Farr, Diane: Csajszi kódex. A szóló csa-
jok titkos nyelve: a randizásról, a szex-
rôl, a vásárlásról és a barátnôk közötti
becsületrôl. Alexandra. 
ISBN: 963-368-305-X kötött: 1899 Ft 

Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság
történeti kronológiája 1918–1944. Fó-
rum Társtud. Int./ Lilium Aurum. (Nost-
ra tempora 7.) 
ISBN: 80-8062-117-9 fûzött: 2700 Ft 

Feinek György: A lélek peremén. Válo-
gatott versek, 1952–2002. Krúdy Irod.
Kör. 
ISBN: 963-8082-40-2 fûzött: 600 Ft 

Feist, Raymond E.: Ezüsttövis. 2. kiad.
Beholder. 
ISBN: 963-9399-20-5 fûzött: 1398 Ft 

Feist, Raymond E.: Orgyilkosok. 
ISBN: 963-9399-23-X fûzött: 1398 Ft 

Fejezetek a magyar lélektanból. Egye-
temi segédkönyv. 3. kiad., MBE. (Böl-
csész-könyvek 11.) 
ISBN: 963-7528-36-9 [hibás ISBN 963-7528-26-
9] fûzött: 660 Ft 

Fekete Kálmán: Bútor Róbert. A sármos
gokartosból lett rali sikerkomponista és
a saxofónia. Alexandra. (Autóverseny-
zôk mesélték 3.) 
ISBN: 963-368-302-X fûzött: 999 Ft 

Feyerabend, Paul Karl: A módszer ellen.
Atlantisz. (Kísértések) 
ISBN: 963-9165-56-5 kötött: 2995 Ft 

Fleming, Gherbod: Asszamita. Delta Vi-
sion. (Klán regények 7.) 
ISBN: 963-86180-5-1 fûzött: 1090 Ft 

Fleming, Gherbod: Brujah. Delta Vision.
(Klán regények 11.) 
ISBN: 963-86280-9-X fûzött: 1290 Ft 

Fleming, Gherbod: Gangrel. Delta Visi-
on. (Klán regények 3.) 
ISBN: 963-00-2746-1 fûzött: 990 Ft 

Fleming, Gherbod: Ventrue. Delta Visi-
on. (Klán regények 5.) 
ISBN: 963-00-6630-0 fûzött: 1090 Ft 

Fodor Géza: A Mozart-opera világképe.
Typotex. 
ISBN: 963-9326-47-X kötött: 4600 Ft 

Ford, Michael Curtis: A tízezrek. Joke-
rex. 
ISBN: 963-936-811-3 kötött: 1980 Ft 

Forgács Erzsébet: Arbeitsmaterialien
zur germanistischen Linguistik I–II. Ein
Studienbuch für ungarische Germani-
stikstudenten. JGYF K. 
fûzött: 1610 Ft 

Forgács Erzsébet: Einführung in die
Sprachwissenschaft. Ein Studienbuch
für ungarische Germanistikstudenten.
JGYF K. 
fûzött: 1385 Ft 

Forrai Judit: A magánélet és az egész-
ség kultúrája. Ismeretek fejlesztése,
módszertana az iskolai oktatásban. 1.
Dialóg Campus. (Pedagógia) 
ISBN: 963-9310-77-8 fûzött: 2980 Ft 
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Az Ability Office csomaggal egy komplett irodai alkalma-
zás jelent meg. A Write nevû szövegszerkesztô kezeli az
összes elterjedt szöveges fájlformátumot, rendelkezik ma-
gyar nyelvû helyesírás-ellenôrzôvel, VBScript Makró –
kód és ûrlap-szerkesztôvel. Rendelkezik a teljeskörû doku-
mentum-formázási funkciókkal, OLE automatizálással. 

A Spreadsheet nevû táblázatkezelô számtalan új funkció-
jával könnyen felveszi a versenyt az ismert táblázatkezelôk-
kel. A bôvített funkciók könnyen megtalálhatók, értelmez-
hetôk, használhatók, ugyanis minden függvénye magyar
nyelvû. A gyors dokumentum-formázást kényelmes felhasz-
nálói eszközök segítik: AutoHelyesírás, AutoLista, Auto-
Szum, AutoStatisztika, AutoFormátum AutoSorozat több
mint 240 függvényével és egyedülálló forrás szerkesztésével
a professzionális felhasználók igényeit is kielégíti.

A Database nevû adatbázis-kezelô kitûnô import-ex-
port lehetôségei révén az összes – irodai környezetben –
ma használatos alap-adatbázis adatokat képes kezelni. Az
SQL Adatbázis Engine segítségével közvetlen szerkeszt-
hetô SQL parancsok megadására is van lehetôség. A
testre szabható eszköztárak, a gyorsbillentyû parancsok, a
200 féle elôre beállított címke formátum segítségével a
felhasználhatósága könnyû.

Abi l i ty  Of f ice  2002
A Draw nevû rajzoló program segítségével, könnyedén

elkészíthetôk a vektoros rajzok ábrák.
A Photopaint névre hallgató képszerkesztô 25 grafi-

kus fájl formátumot támogat. Átlátható kezelôfelülete
még a kezdôket is könnyedén kiszolgálja. Néhány
példa a program sokrétûségére: Összetett kijelölô esz-
közök. Összeadható vagy kivonható és módosítható
kijelölések. Kép-retusáló eszközök. Színátmenet szer-
kesztô – lineáris, radiális, négyszög, konikális, spirál
és aszimmetrikus. Rétegek használata – tetszôleges
sorrendben és maszkolással.

Az alkalmazásokat az „Office Eszköztár” – az Ability
Launcher 2002 (Indítópult) fogja össze. 

Az Ability valóban integrált irodai csomag. A va-
lódi integráltság elônyei: A képletek bármely Ability
alkalmazás adataira hivatkozhatnak.  A szövegszer-
kesztô és táblázatkezelô közvetlenül érhet el adato-
kat az adatbázisokból vagy lekérdezésekbôl. A táblá-
zatkezelôvel sql-lekérdezés alapú körleveleket készít-
het  éppúgy, mint a szövegszerkesztôvel. 

Az erôforrások maximális megosztása révén a prog-
ram a legnagyobb hatékonysággal használható és
mindössze 28 Mb tárterületet igényel.



Forsyth, Frederick: A negyedik jegyzô-
könyv. Inkvizítor. 
ISBN: 963-9030-26-0 kötött: 1980 Ft 

Fraedrich Käthe: Nôk a Gulagon. Canis-
sa. 
ISBN: 963-9379-07-7 kötött: 2200 Ft 

Freixenet, Anna: A mozaik. [Színes kö-
vek, kavicsok, gombok.] Passage.
(Szorgos kezek – kis mesterek) 
ISBN: 963-8058-54-4 fûzött: 590 Ft 

G
Gaal György: Tört kövön és porladó ke-

reszten: pusztuló múlt és fájó jelen a
Házsongárdi temetôben. 3. kiad., Stú-
dium Kvk. 
ISBN: 973-643-007-3 fûzött: 1350 Ft 

Gagné, Marcel: Linux-rendszerfelügye-
let. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-40-X fûzött: 6440 Ft 

Gál Judit – Székács Györgyné – Ujvári
Géza: A szövetkezetek átalakulása.
HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-322 fûzött: 5040 Ft 

Gecse Géza: Állam és nemzet a rend-
szerváltás után. A Magyar Rádióban el-
hangzott riportok és a Tolcsvay Klub-
ban tartott Határok nélkül vitaestek
szerkesztett változata. 2. kiad. Logos. 
ISBN: 963-9406-85-6 kötött: 2800 Ft 

Géczi János: A muszlim kert. Terebess.
(TEXTerebess 3.) 
ISBN: 963-9147-52-4 fûzött: 999 Ft 

Greenwood, Ed: Egy mágus születése.
Delta Vision.
ISBN: 963-86207-2-2 fûzött: 1290 Ft 

Greenwood, Ed: Elminster megkísérté-
se. Delta Vision.
ISBN: 963-86280-1-4 fûzött: 1390 Ft 

Greenwood, Ed: Elminster Myth Dran-
norban. Delta Vision.
ISBN: 963-86207-3-0 fûzött: 1290 Ft 

Griffin, Eric: Tzimisce. Delta Vision. (Klán
regények 2.) 
ISBN: 963-00-2745-3 fûzött: 990 Ft 

Gy
Gyimesi László: Kérdezd meg Bulendát!

Sörkeksz a Vakegérbôl. KKDSZ. 
ISBN: 963-854-78-5-5 fûzött: 1000 Ft 

Gyöngyösi Zoltán: Az élet és test feletti
rendelkezések joga. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-37-3 fûzött: 4816 Ft 

Gyôri Lajos: Balaton ôsztôl tavaszig. M.
Fotómûvészeti Alkotócsop. Orsz. Szöv. 
ISBN: 963-202-498-2 kötött: 3200 Ft 

Gyûgyi László: Híd partok és szívek
közt. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-134-9 kötött: 2600 Ft 

H
Harangozó András: A Besurranó. A

strandszezon slágere: te is lehetsz ál-
dozat. Dokpress K. 
ISBN: 963-202-960-7 fûzött: 1120 Ft 

Harangozó András: A púpos sárkány
visszatér és azt mondja: Jó reggelt!
Dokpress K. (Vigyázz a fejedre köny-
vek) 
ISBN: 963-00-5016-1 fûzött: Ajándék 

Haraszti Ferenc: Barangolás a ragado-
zók világában. TKK. 
ISBN: 963-9371-13-0 kötött: 4000 Ft 

Hatvani Tamás – Géczi Zoltán: Kínzások
és kivégzések története. Vagabund. 
ISBN: 963-9409-08-1 fûzött: 675 Ft 

Hauck, Paul: Légy jó önmagadhoz! 4. ki-
ad., Park. (Hétköznapi pszichológia) 
ISBN: 963-530-611-3 fûzött: 1500 Ft 

Hauser, Marc D.: Vad elmék. Mit gondol-
nak az állatok? Vince. 
ISBN: 963-9323-64-0 kötött: 2995 Ft 

Hegyi Béla: Utólag. Versek és mások. Al-
terra. 
ISBN: 963-9324-31-0 kötött: 1800 Ft 

Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és
kora. Pannonica. 
ISBN: 963-9252-52-2 kötött: 3990 Ft 

Higgins, Tom: Az emberbarát. Gabo. 
ISBN: 963-9421-17-0 fûzött: 1490 Ft 

Hoare Rodney: A torinói lepel valódi. A
megcáfolhatatlan bizonyíték. Gold
Book. 
ISBN: 963-9437-21-2 kötött: 1980 Ft 

Hol a határ?: kampánystratégiák és kam-
pányetika, 2002. Irod. Kft. 

ISBN: 963-204-205-0 fûzött: 2450 Ft 
Holt, Victoria: A diadalmas oroszlán.

I.P.C. Kv. (I.P.C. könyvek) 
ISBN: 963-635-234-8 fûzött: 1200 Ft 

Honigmann, Barbara: Zohara utazása.
Ulpius-ház. 
ISBN: 963-9348-90-2 kötött: 1480 Ft 

Horváth Ilona: Szakácskönyv. 8. utánny.,
Vince. 
ISBN: 963-9323-71-3 fûzött: 1295 Ft 

Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai
Unióról. 5. átdolg. bôv. kiad., M. Or-
szággyûlés. 
ISBN: 963-202-759-0 fûzött: 4106 Ft 

Housden Maria: Hannah ajándéka. Lec-
kék egy teljességgel élt életbôl. Joke-
rex. 
ISBN: 963-9368-15-4 kötött: 1980 Ft 

Hulladékgazdálkodási kézikönyv. 1.
KJK-Kerszöv. (Környezetvédelmi kis-
könyvtár 11.) 
ISBN: 963-224-643-8 fûzött: 4704 Ft 

Hungary in pictures [elektronikus dok.].
Touristic sights in 700 pictures with brief
descriptions. Interaktív multimédia
[S.l.], [s.n.] 
Mûanyag tokban: 3571 Ft 

Huysmans, Joris-Karl: A különc. Lazi K. 
ISBN: 963-9416-23-1 kötött: 1300 Ft 

I
Ifjúság 2000. Tanulmányok. 1. Nemz. If-

júságkutató Int. 
ISBN: 963-0095-52-1 fûzött: 2800 Ft 

Illyés Gyula: Az igaz meghallása. Válo-
gatott versek. Pro Pannonia. 
ISBN: 963-9079-89-8 kötött: 1850 Ft 

Irodalom Miskolcon II.: a Napjainktól
napjainkig. Miskolci Bölcsész Egyes. 
ISBN: 963-7528-63-6 fûzött: 3500 Ft 

Ishiguro, Kazuo: Árva korunkban. Euró-
pa. 
ISBN: 963-07-7236-1 kötött: 2200 Ft 

J
Jakes, John: Amerikai álmok. M. Kvklub. 

ISBN: 963-547-713-9 kötött: 2790 Ft 
Janikovszky Éva: Aranyesô. 4. kiad.,

Móra. 
ISBN: 963-11-7718-1 kötött: 1390 Ft 

Java-alapú webszolgáltatások. XML,
SOAP, WSDL, UDDI. Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-04-3 fûzött: 7840 Ft 

Johansen, Iris: Gyilkos játszma. Gabo. 
ISBN: 963-9421-09-X fûzött: 1490 Ft 

Jókai Mór: A kôszívû ember fiai. Magyar
Könyvklub. (Iskola – könyv) 
ISBN: 963-547-768-6 fûzött: 990 Ft 

Judt, Tony: Európa – a nagy ábránd?
XX. Század Int. 
ISBN: 963-9406-80-5 kötött: 2200 Ft 

Juhász Gyula: Juhász Gyula összes köl-
teményei. Osiris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-277-5 kötött: 4200 Ft 

Junker, Reinhard: Jézus, Darwin és a te-
remtés. Miért fontos a keresztyének
számára az eredet kérdése? Evangéli-
umi K. 
ISBN: 963-9434-12-4 fûzött: 450 Ft 

K
Káich Katalin: A nagybecskereki magyar

színjátszás története és repertóriuma,
1832–1918. 1. köt. Forum. 
ISBN: 86-323-0556-5 fûzött: 2400 Ft 

Káosz háború sorozat. 1. r. Halálbrigád.
Delta Vision. 
ISBN: 963-00-4884-1 fûzött: 1090 Ft 

Káosz háború sorozat. 2. köt. Az utolsó
nemes. Delta Vision. 
ISBN: 963-00-5919-3 fûzött: 990 Ft 

Káosz háború sorozat. 3. köt. Az égi éj
könnyei. Delta Vision. 
ISBN: 963-00-5920-7 fûzött: 1090 Ft 

Káosz háború sorozat. 4. köt. A bábki-
rály. Delta Vison. 
ISBN: 963-00-5921-5 fûzött: 1190 Ft 

Káosz háború sorozat. 5. köt. A Vérten-
ger kalózai. Delta Vision. 
ISBN: 963-00-5922-3 fûzött: 1290 Ft 

Káosz háború sorozat. 6. köt. A Ráse-
ránts-hegy ostroma. Delta Vision. 
ISBN: 963-00-5923-1 fûzött: 1290 Ft 

Kárpáti Andor: Kurvajó! Dee-Sign.
(Konkrét könyvek) 
ISBN: 963-861879-1 fûzött: 1990 Ft 

Katona B. Katalin: Brigitta mégis lovakról

álmodik. [Kis-prózák]. Alterra. 
ISBN: 963-9324-299 fûzött: 760 Ft 

Kelemen Béla: Magyar – német kéziszó-
tár. Regiszteres kiad., vált. utánny.
Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-70-6 kötött: 5000 Ft 

Kelemen Béla: Német – magyar kéziszó-
tár. Regiszteres kiad., vált. utánny.
Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-69-2 kötött: 5000 Ft 

Kershaw, Robert J.: Háború virágfüzé-
rek nélkül. A Barbarossa-hadmûvelet,
1941–1942. Gold Book. 
ISBN: 963-9248-97-5 kötött: 2980 Ft 

Kis József: A borsodi perek, 1956–
1961. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-75-5 fûzött: 1000 Ft 

Kiss István: Franchise A-tól Z-ig. DASY. 
ISBN: 963-00-9473-8 fûzött: 3360 Ft 

Kiss Judit: Érettségi irodalom: kulcssza-
vak. 3. kiad., Corvina. 
ISBN: 963-13-5208-0 fûzött: 950 Ft 

Klánháború. 1. tekercs. Skorpió. Delta
Vision. 
ISBN: 963-00-4828-0 fûzött: 1090 Ft 

Klánháború. 2. tekercs. Unikornis. Delta
Vision. 
ISBN: 963-00-5956-8 fûzött: 1090 Ft 

Klánháború. 3. tekercs. Daru. Delta Visi-
on. 
ISBN: 963-00-5957-6 fûzött: 1090 Ft 

Klánháború. 4. tekercs. Fônix. Delta Visi-
on. 
ISBN: 963-00-5958-4 fûzött: 1090 Ft 

Klánháború. 5. tekercs. Rák. 
ISBN: 963-86207-8-1 fûzött: 1190 Ft 

Klánháború. 6. tekercs. Sárkány. Delta
Vision. 
ISBN: 963-86280-4-9 fûzött: 1190 Ft 

Klánháború. 7. tekercs. Oroszlán. Delta
Vision. 
ISBN: 963-86280-5-7 fûzött: 1290 Ft 

Klösz György: Budapest anno.... Fény-
képfölvételek mûteremben és házon kí-
vül. Corvina. 
ISBN: 963-13-5203-X fûzött: 1280 Ft 

Klösz György: Das alte Budapest. Licht-
bildaufnahmen im Atelier und ausser
Haus. Corvina. 
ISBN: 963-13-5205-6 fûzött: 1280 Ft 

Klösz György: Old Budapest. Picture
photographs in the studio and outside.
Corvina. 
ISBN: 963-13-5204-8 fûzött: 1280 Ft 

Köbölkúti K. Szilárd: Balamber hun fôki-
rály. Történelmi regény a népvándorlás
kezdeti idôszakából. AB-Art. 
ISBN: 80-89006-24-8 kötött: 1800 Ft 

Koktélok minden alkalomra. Képzômûv.
K. 
ISBN: 963-336-899-5 kötött: 2200 Ft 

Kölnei Lívia: Jó veled. Kairosz. 
ISBN: 963-9406-82-1 fûzött: 2200 Ft 

Kontra Ferenc: A kastély kutyái. Egy uta-
zás fejezetei. Forum. 
ISBN: 86-323-0561-1 fûzött: 980 Ft 

Könyvtárosok kézikönyve. 5. köt. Osiris.
(Osiris kézikönyvek) 
ISBN: 963-389-307-0 kötött: 3880 Ft 

Kossuth Lajos. 1802–2002. Válasz. 
ISBN: 963-9461-02-4 kötött: 

Kosztolányi Dezsô összes versei. Osi-
ris. (Osiris klasszikusok) 
ISBN: 963-389-276-7 kötött: 3600 Ft 

Kowalewski, Wodzimierz: Visszatérés
Breitenheidébe. Masszi K. 
ISBN: 963-9454-13-3 kötött: 1990 Ft 

Kristó Gyula: Magyar historiográfia. 1.
Történetírás a középkori Magyarorszá-
gon. Osiris. (Osiris tankönyvek) 
ISBN: 963-389-261-9 kötött: 2780 Ft 

L
Lászlóffy Csaba: Tudnak-e a jász lova-

sok nevetni ? Versek. Stúdium Kvk. 
ISBN: 973-643-002-2 fûzött: 1790 Ft 

Lauck, Jennifer: Csendes vizeken. Ale-
xandra. 
ISBN: 963-368-286-X kötött: 1980 Ft 

Lázár István: Kis magyar történelem. 62
színes képpel. 3. kiad., Corvina. 
ISBN: 963-13-4976-4 fûzött: 980 Ft 

Lélektôl lélekig. [A magány versei a ma-
gyar irodalomban]. Szalay Kvk.: Pan-
non-Literatúra. 
ISBN: 963-9450-19-7 kötött: 1000 Ft 

Leonard, Elmore: Mint a szamár szürke

ködben. Punktum K. (Kaméleon köny-
vek 2.) 
ISBN: 963-202-130-4 fûzött: 1799 Ft 

Liégeois, Jean-Pierre: Kisebbségek és
oktatás. Cigányok az iskolában. Pont.
(Interface sorozat 11.) 
ISBN: 963-9312-52-5 fûzött: 3480 Ft 

Llewellyn, Claire: Hüllôk. Tessloff és Ba-
bilon. (Tudakoló) 
ISBN: 963-9446-09-2 kötött: 1540 Ft 

Llimós, Anna – Sadurní, Laia: Régibôl új.
Ne dobd ki! Használd fel újra! Passage.
(Szorgos kezek – kis mesterek) 
ISBN: 963-8058-93-5 fûzött: 590 Ft 

Llimós, Anna – Sadurní, Laia: Sókerá-
mia. Formázd meg a só-liszt gyurmát!
Passage. (Szorgos kezek – kis meste-
rek) 
ISBN: 963-8058-92-7 fûzött: 590 Ft 

Lóczy Dénes: Tájértékelés, földértéke-
lés. Dialóg Campus/ Nordex Kft. (Stu-
dia geographica) 
ISBN: 963-9310-27-1 kötött: 2980 Ft 

Lomnici Zoltán: A közhasznú szerveze-
tekrôl szóló törvény bírói gyakorlata. A
törvény magyarázata: alapítvány és
egyesület létrehozása. HVG-ORAC. 
ISBN: 963-9404-34-9 fûzött: 4256 Ft 

Lontay Mária: A XX. század gyermeke.
[Életrajzi regény]. Alterra. 
ISBN: 963-9324-30-2 fûzött: 1300 Ft 

Lôrincz Zsolt: Dél-Tirol. Útilapu K. (Ablak
a világra) 
ISBN: 963-86254-1-4 fûzött: 2390 Ft 

M
Machiavelli, Niccolo: A fejedelem. 5. ki-

ad., Kossuth. 
ISBN: 963-09-4391-3 fûzött: 1200 Ft 

Magyar – angol kéziszótár. Tárogató. 
ISBN: 963-86071-6-5 kötött: 4250 Ft 

Magyarics Péter: Középiskolai angol
nyelvtan. Corvina. 
ISBN: 963-13-4986-1 fûzött: 1700 Ft 

Magyar irodalom. Pannonica. (21. szá-
zadi enciklopédia) 
ISBN: 963-9252-50-6 kötött: 3490 Ft 

Majoros József: Római élet. Mûvelôdés-
történeti segédkönyv a latin nyelv tanu-
lásához. 5. átd. kiad., Athenaeum
2000. (Lyceum könyvek) 
ISBN: 963-85962-7-9 fûzött: 1590 Ft 

Matematikai, fizikai, kémiai összefüg-
gések. Négyjegyû függvénytáblázatok.
Konsept-H. 
ISBN: 963-9362-13-1 kötött: 1290 Ft 

May, Karl: Winnetou. Alexandra. 
ISBN: 963-367-213-9 kötött: 2999 Ft 

McGrath, Alister E.: Bevezetés a keresz-
tény teológiába. Osiris. (Osiris tanköny-
vek) 
ISBN: 963-379-119-7 kötött: 3480 Ft 

McGraw, Phillip C.: Válás helyett. Pár-
kapcsolatunk megmentése. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-599-X kötött: 2190 Ft 

McGregor, William: Kínok kínja. Fan-
tasztikus játékkönyv. Cherubion. (Har-
cos képzelet 46.) 
ISBN: 963-9346-69-1 fûzött: 798 Ft 

Mérey Katalin: Gyertyaláng. Novellák.
Forum. 
ISBN: 86-323-0553-0 fûzött: 1300 Ft 

Microsoft Windows XP lépésrôl lépés-
re. Szak K. 
ISBN: 963-9131-46-6 fûzött: 6500 Ft 

Miles, Rosalind: Guinevere. 2. kötet. A
Szent Tó lovagja. 
ISBN: 963-9437-23-9 kötött: 1980 Ft 

Moncur, Michael G.: Tanuljuk meg a Ja-
vaScript használatát 24 óra alatt. Ha
tényleg csak a válaszokra kíváncsi: 24
egyszerû, egyórás lecke: frissített tarta-
lom! Kiskapu. 
ISBN: 963-9301-42-6 fûzött: 3920 Ft 

Móricz Attila: Tippek a CD-íráshoz.
ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-307-4 fûzött: 2500 Ft 

Mozaik 2001. Gyorsjelentés: magyar fia-
talok a Kárpát-medencében. Nemz. If-
júságkut. Int. 
ISBN: 963-0098-79-2 fûzött: 2800 Ft 

Müller Péter: Lomb és gyökér. Édesvíz.
(Üzenetek a szellemvilágból) 
ISBN: 963-528-525-6* [hibás ISBN 963-528-
287-7] fûzött: 1890 Ft 

Murray, Michael – Pizzorno, Joseph: A
természetgyógyászat enciklopédiája.
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Jószöveg Mûhely. 
ISBN: 963-9134-46-5 kötött: 5900 Ft 

Mûszaki szakkifejezések 11 nyelven.
Német, angol, francia, olasz, spanyol,
portugál, holland, svéd, lengyel, cseh,
magyar. Akkord. (Talentum szótárak) 
ISBN: 963-9429-06-6 kötött: 9900 Ft 

N
Nemere István: Katonai titkosszolgálatok

története. GRU, AMAN. Puedlo. 
ISBN: 963-9320-96-X fûzött: 650 Ft 

Németh Ágnes – Rohonyi István: Ma-
gyar – angol – perzsa társalgási könyv.
Toro K. 
ISBN: 963-202-675-6 fûzött: 3000 Ft 

Németh Amadé: A magyar operett törté-
nete. Anno. 
ISBN: 963-375-080-6 fûzött: 675 Ft 

Németh Ferenc: A bánáti fényképészet
története 1848–1918. Forum. 
ISBN: 86-323-0555-7 fûzött: 2400 Ft 

Németh Margit – Stredl Terézia: A neve-
lés örömei és ürömei. Lilium Aurum.
(Katedra füzetek 10.) 
ISBN: 80-8062-122-5 fûzött: 1200 Ft 

Neveléstörténeti kaleidoszkóp – a kö-
zépkortól napjainkig. Neveléstörténeti
konferenciák 2001. OPKM. (Nevelés-
történeti füzetek 20.) 
ISBN: 963-9315-44-3 fûzött: 600 Ft 

Noordhuis, Klaas T.: Kerti növények en-
ciklopédiája. Gabo. 
ISBN: 963-9421-27-8 kötött: 4990 Ft 

O
Obermair Gilbert: Játékok gyufaszálak-

kal. Tinta. 
ISBN: 963-9372-36-6 fûzött: 1400 Ft 

Olaszy Kamilla – Loós Monika: Tages-
pensum Deutsch. Herbst/Winter. Hol-
nap. 
ISBN: 963-346-538-7 fûzött: 1790 Ft 

Olaszy Kamilla – Pákozdiné Gonda Irén:
Neue Wirtschaftsthemen. Lehrbuch für
die Mittel- und Oberstufe. Holnap.
(Gazdasági nyelvvizsgakönyvek) 
ISBN: 963-346-538-9 fûzött: 2500 Ft 

Osváth Gábor: Az öt barát éneke. Koreai
sidzsoversek. Terebess. 
ISBN: 963-9147-53-2 kötött: 1900 Ft 

Otthon=At home=Zu Hause. Lilliput.
(Elsô szótáram) 
ISBN: 963-9166-21-9 kötött: 1250 Ft 

Ö
„Örök mûvek világa”. Tisztelgés Illyés-

nek. Hogyf. 
ISBN: 963-8484-57-8 fûzött: 2500 Ft 

P
Palacsinták és pizzák. Anno. 

ISBN: 963-375-059-8 fûzött: 525 Ft 
Parker, Steve: Az emberi test. Park.

(Szemtanú) 
ISBN: 963-530-667-9 kötött: 2500 Ft 

Pásztorné Néder Margit: Kismaros elkí-
sért a nagyvilágba. [S.l.], [s.n.] 
ISBN: 963-440-732-3 fûzött: 2166 Ft 

Patterson, James: Suzanne naplója Ni-
cholasnak. Európa. 
ISBN: 963-07-7237-X kötött: 1400 Ft 

Paz, Octavio: Az erotikus túlpart. Sade.
Európa. (Mérleg) 
ISBN: 963-07-7242-6 fûzött: 950 Ft 

Pénzintézetek és állami intézmények
információs rendszerei Magyarorszá-
gon. ComputerBooks. 
ISBN: 963-618-291-4 kötött: 5500 Ft 

Perrin, Don – Weis, Margaret: Az utolsó
erôd. Delta Vision. 
ISBN: 963-86280-7-3 fûzött: 1290 Ft 

Petrétei József: Magyar alkotmányjog.
1. Dialóg Campus. (Dialóg Campus
tankönyvek) 
ISBN: 963-9310-55-7 kötött: 3480 Ft 

Pikó Bettina: Egészségszociológia. Új
Mandátum. 
ISBN: 963-9336-89-0 fûzött: 1980 Ft 

Pinol, Roser: Maskarák. Bújjunk jel-
mezbe! Passage. (Szorgos kezek – kis
mesterek) 
ISBN: 963-8058-52-0 fûzött: 590 Ft 

Pusztaszeri László: Álltam a hídon. Ka-
rády Katalin: drámai monológ. Nap. (Ál-
arcok) 
ISBN: 963-9402-15-X kötött: 1950 Ft 

R
Radics Éva: Cinfalvától Cinfalváig. Ta-

kács Jenô zeneszerzô élete és mun-
kássága: megjelent a zeneszerzô 100.
születésnapja alkalmából. Masszi K. 
ISBN: 963-9454-15-X fûzött: 1290 Ft 

Redfield, James – Murphy, Michael –
Timbers, Sylvia: Isten és a fejlôdô vi-
lágegyetem. M. Kvklub. 
ISBN: 963-547-751-1 kötött: 1990 Ft 

Redfield, James: Shambhala titka. A ti-
zenegyedik felismerés nyomában. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-241-2 kötött: 1590 Ft 

Reeves, Nicholas: Az ókori Egyiptom felfe-
dezésének krónikája. 363 fekete-fehér és
234 színes illusztrációval. Cartaphilus. 
ISBN: 963-9303-58-5 kötött: 7900 Ft 

Roberts, Nora: Halálos ünnep. Gold
Book. 
ISBN: 963-9437-22-0 fûzött: 1298 Ft 

Romhányi József: Doktor Bubó. 3. kiad.,
Móra. 
ISBN: 963-11-7715-7 kötött: 1490 Ft 

Rudgley, Richard: A kôkor elveszett civi-
lizációi. Gold Book. 
ISBN: 963-9437-00-X kötött: 1980 Ft 

Rutherfurd, Edward: Az erdô. Alexandra. 
ISBN: 963-368-202-9 kötött: 2499 Ft 

Ryan, Kathleen: Ravnos. Delta Vision.
(Klán regények 8.) 
ISBN: 963-86180-6-X fûzött: 1090 Ft 

Ryan, Kathleen: Setita. Delta Vision.
(Klán regények 4.) 
ISBN: 963-00-4986-4 fûzött: 1090 Ft 

S
Sala, Charles: Michelangelo. Gulliver. 

ISBN: 963-9232-25-4 kötött: 6500 Ft 
Salvatore, R. A.: A szilánk szolgája. Delta

Vision. 
ISBN: 963-86180-9-4 fûzött: 1290 Ft 

Salvatore, R. A.: Kardok tengere. Delta
Vision. (A sötétség útja) 
ISBN: 963-86207-7-3 fûzött: 1290 Ft 

Sanders, Lawrence: A hódító McNally.
Gold Book. 
ISBN: 963-9437-18-2 kötött: 1598 Ft 

Sándor Zsanett: A párválasztás történe-
tei. Zsanett Bt. 
ISBN: 963-2025-39-3 fûzött: 1200 Ft 

Savage, Stephen: Cápák. Tessloff és Ba-
bilon. (Tudakoló) 
ISBN: 963-9446-06-8 kötött: 1540 Ft 

Schneider, Sylvia – Rieger, Birgit: Felvi-
lágosítókönyv fiataloknak. Cser K. 
ISBN: 963-9327-63-8 kötött: 1998,- Ft 

Seix, Victória: Díszek. Keresd a termé-
szetben! Passage. (Szorgos kezek –
kis mesterek) 
ISBN: 963-228-076-8 fûzött: 590 Ft 

Seix, Victória: Papírmasé. Játékos tár-
gyak papírmasszából. Passage. (Szor-
gos kezek – kis mesterek) 
ISBN: 963-2280-53-9 fûzött: 590 Ft 

Shaw, Irwin: Gazdag ember, szegény
ember. Esély: Saxum. (Családi regény-
tár 1.) 
ISBN: 963-9308-38-2 kötött: 2800 Ft 

Simmons, Dan: Hyperion bukása. 1. r. A
fájdalom völgye. Cherubion. 
ISBN: 963-9346-64-0 kötött: 1698 Ft 

Simon Katalin: Erre inni kell! Egy kupa
Badacsony. Nap, Szél és Csillagok Kft. 

ISBN: 963-202-938-0 kötött: 3960 Ft 
Sommer-Bodenburg, Angela: Hanna,

Isten legkisebb angyala. Regény. Ca-
nissa. 
ISBN: 963-9379-16-6 kötött: 1290 Ft 

Spencer-Churchill, Henrietta: Klaszszi-
kus kelmék. Geopen. 
ISBN: 963-9093-61-0 kötött: 5990 Ft 

Spencer-Churchill, Henrietta: Klaszszi-
kus vendéglátás. Geopen. 
ISBN: 963-9093-60-2 kötött: 5990 Ft 

Steel, Danielle: Naplemente Saint Tro-
pez-ban. Maecenas Kvk.
ISBN: 963-203-069-9 fûzött: 1198 Ft 

Steiner, Rudolf: A golgotai misztérium
megismerésének építôelemei. 10 elô-
adás: Berlin, 1917. március 27. – május
8. Genius. 
ISBN: 963-202-801-5 fûzött: 1833 Ft 

Sz
Szalay Tamás: Újabb mesék Mátyás ki-

rályról. Alexandra. 
ISBN: 963-367-616-9 kötött: 1499 Ft 

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeg-
halmy Szilvia: Gyöngy-világ: állatfigu-
rák. Lazi K. 
ISBN: 963-9227-69-2 fûzött: 390 Ft 

Szeghalmyné Ócsai Marianna – Szeg-
halmy Szilvia: Gyöngy-világ: ékszerek.
Lazi K. 
ISBN: 963-9227-70-6 fûzött: 390 Ft 

Székely György: Pénzügyek és banküz-
letek. Pénzügyi menedzserek kézi-
könyve. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-667-5 fûzött: 5600 Ft 

Szelényi Zoltán: Donhoffer Szilárd.
Akad. K. (A múlt magyar tudósai) 
ISBN: 963-05-7949-9 kötött: 990 Ft 

Szentiványi Ágnes: Angol nyelvtan alap-
, közép- és felsôfokon. 2. (Nyelvvizsga-
könyvek) 
ISBN: 963-346-3211 fûzött: 1500 Ft 

Szfinx. A történelem rejtélyei: Oroszlán-
szívû Richárdtól Casanováig. M.
Kvklub. 
ISBN: 963-547-687-6 kötött: 2990 Ft 

Szlovákia védett állatai. Lilium Aurum. 
ISBN: 80-8062-130-6 fûzött: 1500 Ft 

Szótól szóig. Antológia. Alterra. 
ISBN: 963-9324-26-4 fûzött: 2900 Ft 

T
Takács Erika: Angol – magyar kéziszótár.

Bôv., jav. kiad., Könyvmíves Kvk. 
ISBN: 963-9262-74-9 kötött: 5000 Ft 

Takács Erika: Magyar – angol kéziszótár.
Bôv., jav. kiad., Könyvmíves Kvk.
ISBN: 963-9262-75-7 kötött: 5000 Ft 

Tamás Attila: Tûzkeresztség. 1. kiad.,
Kalandor Kvk. (Háború farkasai) 
ISBN: 963-86271-1-5 fûzött: 1298 Ft 

Tamás Menyhért: Bûnfenyítôk és befo-
gottak. Dráma két felvonásban, elô- és
utójátékkal. Nap. 
ISBN: 963-9402-14-1 kötött: 1500 Ft 

Tatay Sándor: Kinizsi Pál. 13. kiad. után-
ny., Ciceró. 
ISBN: 963-539-331-8 fûzött: 790 Ft 

Thomas, Gordon: A 13. tanítvány. JLX K. 
ISBN: 963-305-166-5 kötött: 1980 Ft 

Tibeti halottaskönyv. Tibeti tanácsok ha-
landóknak és születendôknek. Farkas
L. I. 
ISBN: 963-7310-80-0 fûzött: 1800 Ft 

Tokaj a magyar irodalomban. Tanulmá-
nyok és mûvek. Felsômagyarország K. 
ISBN: 963-9280-76-3 kötött: 4000 Ft 

Torregrossa, Richard: Kutyaparádé. Iz-
galmas történetek, hihetetlen tények,
hasznos tanácsok. Novella. 
ISBN: 963-9442-01-1 fûzött: 990 Ft 

Torregrossa, Richard: Macskaparádé.
Izgalmas történetek, hihetetlen té-
nyek, hasznos tanácsok. Novella. 
ISBN: 963-9442-02-X fûzött: 990 Ft 

Történelem [elektronikus dok.]. [10–14
éveseknek]. Interaktív multimédia Bu-
dapest, Unit Kft. (Kivi oktató sorozat 6.) 
Mûanyag tokban: 2990 Ft 

Townsend, Sue: A 13 és 3/4 éves Adrian
Mole küzdelmei. Gabo. 
ISBN: 963-8009-13-6 fûzött: 990 Ft 

Townsend, Sue: Adrian Mole és a kis két-
éltûek. Gabo. 
ISBN: 963-8009-18-7 fûzött: 990 Ft 

Townsend, Sue: Adrian Mole újabb kín-
szenvedései. Gabo. 
ISBN: 963-8009-15-2 fûzött: 990 Ft 

V
Vámos Anna: Virrasztás az életünkért a

teljesebb, bölcsebb emberi élethez. Ac-
cordia. 
ISBN: 963-9242-90-X fûzött: 1200 Ft 

Váradi Péter Pál: Erdély, Székelyföld. 10.
Erdôvidék. 
ISBN: 963-8608-7-X kötött: 6400 Ft 

Vasagyi Mária: Silentium album. Kisre-
gény. Forum. 
ISBN: 86-323-0554-9 fûzött: 980 Ft 

Vernant, Jean-Pierre: Mindenség, iste-
nek, emberek. Európa. 
ISBN: 963-07-7227-2 kötött: 1800 Ft 

Verne, Jules: Város a levegôben. Unikor-
nis. (Jules Verne összes mûvei 56.) 
ISBN: 963-427-452-8 kötött: 3300 Ft 

Vogelauer, Werner: A coaching módszer-
tani ABC-je. A sikeres tanácsadó gya-
korlati kézikönyve. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-664-0 fûzött: 4480 Ft 

Vogelauer, Werner: Coaching a gyakor-
latban. Vezetôk szakszerû tanács-
adása és támogatása. KJK-Kerszöv. 
ISBN: 963-224-665-9 fûzött: 4480 Ft 

W
Wieck, Stewart: Malkán. Delta Vision.

(Klán regények 9.) 
ISBN: 963-86180-7-8 fûzött: 1190 Ft 

Wieck, Stewart: Toreador. Camelot.
(Klán regények 1.) 
ISBN: 963-00-2744-5 fûzött: 990 Ft 

Wilkes, Angela: Esôerdôk. Tessloff és
Babilon. (Tudakoló) 
ISBN: 963-9446-07-6 kötött: 1540 Ft 

Wilkes, Angela: Madarak. Tessloff és Ba-
bilon. (Tudakoló) 
ISBN: 963-9446-08-4 kötött: 1540 Ft 

Wilkinson, Marcia – MacGregor, Anne:
A migrén és egyéb fejfájások. Pannoni-
ca. (A magyar háziorvosok ajánlják:
családi orvoskalauz) 
ISBN: 963-9252-45-X fûzött: 1680 Ft 

Wills, Pauline: A színterápia teljes kézi-
könyve. Édesvíz. 
ISBN: 963-528-589-2 fûzött: 1990 Ft 

Z
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem. Ma-

gyar Könyvklub. (Iskola – könyv) 
ISBN: 963-547-764-3 fûzött: 690 Ft 

Zs
Zsidók és zsidóság a mai Magyarorszá-

gon. Egy szociológiai kutatás eredmé-
nyei. Szombat Folyóirat [Szerk.] 
ISBN: 963-202-173-8 fûzött: 880 Ft 

Az összeállítás a Könyvtárellátó Köz-
hasznú Társaság információs rendsze-
re alapján készült. A felsorolt könyveket
a Könyvtárellátó már felajánlotta meg-
vásárlásra a könyvtáraknak, ill. meg-
rendelhetôk a társaság home lapján
(www.kello.hu).



A CICERÓ Könyvstúdió ajánl ja
1133 Bp., Pozsonyi út 61. ● Telefon/fax: 239-0180, fax: 329-0879 ● E-mail: cicero@axelero.hu
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A könyvek megrendelhetôk a Helikon Kiadónál (1053 Budapest, Papnövelde utca 8.), telefonon Varga Istvánnál a 317-4987-es számon,
vagy a 317-4967-es faxon, valamint megvásárolhatók a Helikon Könyvesházban: Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 37.

Erich
Kästner:
Pötyi és Anti
(Klasszikusok
fiataloknak)

„Gyufát vegye-
nek! Nagyságos
úr, nagyságos asz-
szony, kérem, ve-
gyenek gyufát” –
ezt kiáltozza, kö-
nyörgô hangon
késô este Luisa

Pogge, vagyis e könyv kis hôsnôje, Pötyi, álöl-
tözetben, egy idôs, vélhetôen vak asszony kí-
sérôjeként a Weisendammi hídon, Berlin kel-
lôs közepén. Minderrôl a kislány gazdag szü-
lei mit sem tudnak, azt hiszik, hogy gyerme-
kük a nevelô kisasszony védôszárnyai alatt
otthonában az igazak álmát alussza. Amikor
a kislány sorsa kritikussá válik, Anti, Pötyi kis,
szegény sorsú, talpraesett barátja megoldja a
már-már tragikussá, bûnüggyé fajuló helyze-
tet. Erich Kästner olyan mesteri író, akihez
hasonlóan kevés alkotó ismeri a gyermekeket.
„Csak az az igaz ember – írja egy helyütt –,
aki felnôtt korában is gyermek marad”. 

A/5, 148 old. – illusztrált, kötött
Ára: 1500 Ft

Rosie
Rushton:
Sophie
(Tök jó
könyvek)

Sophie eszes
és talpraesett
lány, aki jó-
módban él,
de anyjával –
aki a pénz és

a „jó társaság” megszállottja – sokszor
összeütközésbe kerül. Fô problémája,
hogy peches a szerelemben; valóságos
életre és érzelmekre vágyik. Amikor édes-
apja visszajön Afrikából, az ô kapcsolatai
révén szembekerül egy olyasfajta valóság-
gal, amivel nem tud megbirkózni. Dolgai
túlságosan is összekuszálódnak… – E
könyv a szerzô Poppy és Olivia címû mû-
veinek önállóan is élvezhetô folytatása.

A/5, 160 old., kartonált
Ára: 1390 Ft

Christine
Nöstlinger:
A tûzpiros hajú
Friderika

Annanenô és
Nokedlimacska
úgy látja, hogy
Friderika egy egé-
szen normális
kislány. De min-
den más ember
harsányan nevet,
amikor meglátja,
különösképp a

gyerekek! Kiáltozni kezdenek: itt jön a
tûzpiros hajú Friderika! Tûz! Tûz! Lángol a
feje! Vigyázat, közeledik a tulipiros! Így
szenved szegény Friderika, csak mert tûzpi-
ros a haja.

Mivelhogy nem közönséges tûzpiros haj-
zatot örökölt a papájától, néhány teljesen
szokatlan dolog történik vele… – A világ-
hírû és rengeteg kitüntetô díjat nyert oszt-
rák írónô e mûve most jelentik meg elôször
magyar nyelven.

130 x 200 mm, 88 old. színes ill., kartonált
Ára: 990 Ft



Mindenki hozzon magával
még egy olvasót!

A K.u.K. Kiadó októberi ajánlata

Zsigray Julianna:
Tragikus keringô
Kötve 2400 Ft
A mû Lehár Ferenc és az operett romantikus
regénye, noha a nagy zeneszerzô nem saját
nevével szerepel a történetben.

Bölcsek újabb ajándéka
Gondolatok az év minden napjára

Mûbôr díszkötésben 2600 Ft
A tavalyihoz hasonló, díszes kivitelû
válogatás hol humoros, hol komoly,

hol okos és megszívlelendô mondásokat
idéz a nagy gondolkodóktól.

Mûvészi illusztrációkkal.

Hans Habe: Apák vétke
Kötve 1800 Ft
A mû a világhírû A küldetés szellemi-eszmei folytatása, egy huszadik
századi apa-fiú konfliktus története. Az apa a harmadik birodalom

egykori híres rendezôje. A fia, Christoph, apja
világától való undorában elôször Izraelbe, majd
a vasfüggöny mögé indul, miközben Márta,
a tehetséges zsidó zongorista leánya iránti
szerelme motiválja.

K.u.K. Kiadó
1138 Népfürdô u. 15/E
T/F 239-1189, 359-1634

E-mail: kukkiado@ax.hu, kuk.kiado@chello.hu

Az Új Palatinus – Könyvesház ajánlja

kb. 240 oldal, kb. 1690 Ft kb. 820 oldal, kb. 2970 Ft

kb. 350 oldal, kb. 2970 Ft kb. 320 oldal, kb. 3400 Ft

Új Palatinus Könyvesház 1118 Bp., Rahó u. 16.
Telefon: 319-3020, 319-3019. Fax: 319-5307

E-mail: palatino@mail.matav.hu



Max Picard
A csend birodalma
Fr/5, kb. 220 o. fve, kb. 1800 Ft
A svájci, német anyanyelvû kultúrfilozó-
fus, író, költô A csend birodalma címû
mûve aforizma-tömörségû gondolatok
laza füzére, amelyek mély gondolatisá-
gukkal azonnal megragadják az olvasót.

Konrad Löw
A kommunista
ideológia vörös könyve
Marx és Engels – A terror atyjai
Stéphan Courtois elôszavával
A/5, kötve, 400 oldal
Löw könyve elfogultság nélkül, a törté-
nelem és a források elemzését végzi
könyvében, amely Nyugat-Európában
legalább olyan sikert aratott mint A
kommunizmus fekete könyve.

Richard Pipes
Az ismeretlen Lenin
Fr/5, kötve, kb. 300 oldal
Ebben a könyvben egy kegyetlen, rava-
szul manipuláló Lenin jelenik meg, aki
céljai elérése érdekében gátlástalanul al-
kalmazta a tömeggyilkosságot, a felfor-
gatást és az emberek terrorizálását.

Antalóczy Zoltán
Közel a Távol-Kelet
B/5, kötve, 188 oldal, 2000 Ft
A neves professzor, akinek tankönyvei
és ismeretterjesztô munkái egyaránt is-

mertek, ebben az írásában a jövôt kutat-
ja. Elmélete szerint közel van már az
idô, amikor a Távol-Kelet országai (Ja-
pán, Kína) a világ vezetô hatalmai lesz-
nek. Gazdaságuk és társadalmi fejlettsé-
gük minden tekintetben erre terelik
ôket.

Kiszely Gábor
A meghallgatás, avagy
a panoptikum megszólal
B/6, fûzve, 126 oldal, 1200 Ft
A neves történész, aki a Medgyessy-bi-
zottság munkáját mint az ellenzék által
felkért szakértô segítette, a miniszterel-
nöki meghallgatás ürügyén súlyos társa-
dalmi és erkölcsi kérdéseket vet fel drá-
májában.

Lovas István
D-209 és kora
A/5, fûzve, 230 oldal, 2300 Ft
Az ismert publicista legújabb kötete
2002 januárjától megjelentetett írásait
gyûjtötte egybe.

Clairvaixi Szent Bernát
A kegyelemrôl és a szabad
elhatározásról
Hogyan szeressük Istent?
Fr/5, fûzve, 180 oldal, 2200 Ft
A rövid, közérthetô elmélkedések, ame-
lyek korának nagy hatású írásai voltak, a
ciszteri apát ma is érvényes gondolatait
tartalmazzák.

A  K a i r o s z  K i a d ó  a j á n l a t a

Kairosz Kiadó
1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, telefon: 273-1079, 273-1080




